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RESUMO 
 
As mudanças sociais e culturais que caracterizam o mundo contemporâneo 
surpreenderam estudiosos de todas as áreas. Os avanços tecnológicos, 
principalmente na área da transmissão de informações, revolucionaram as 
noções de tempo e espaço. Novas mídias, favorecidas grandemente pela 
chegada da internet, abriram espaços de expressão para cidadãos desejosos 
de ser ouvidos. Ainda coexistindo com as mídias tradicionais, os novos 
espaços representam uma oportunidade de liberdade de expressão, de 
interação sem mediações e de construção de conteúdos independentes. 
Movimentos sociais se organizam por meio dessas novas mídias e 
desenvolvem um ativismo que começa de modo virtual e se estende a 
mobilizações presenciais. Castells (2009) chama de “autocomunicação de 
massas” a esse processo de produzir e divulgar informações que antes era 
propriedade exclusiva das mídias tradicionais. Natal, foi cenário da gestação e 
articulação virtual de um movimento denominado Fora Micarla cujo objetivo foi 
conseguir o impeachment da prefeita da cidade, Micarla de Souza. Ainda que o 
objetivo principal não tenha sido alcançado na época, o movimento fez parte 
dos processos de mudança social que levaram aos cidadãos ao ciberativismo. 
O Fora Micarla constitui-se também como uma mudança social em si mesmo 
ao colaborar na consolidação da identidade coletiva de um grupo de jovens 
universitários em busca de justiça social. O Twitter foi o principal canal de 
expressão do grupo e o responsável pela rápida expansão das mobilizações. A 
Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) tem aportado o 
marco teórico de referência utilizado nesta pesquisa. A Comunicação para a 
Mudança Social (GUMUCIO, 2008) e a Sociologia Aplicada à Mudança Social 
(SACO, 2006), assim como os estudos do sujeito e das identidades, (BAJOIT, 
2008) formam a base da ASCD para um estudo mais completo das práticas 
discursivas. Considerando que o objeto de estudo são as manifestações 
discursivas dos tuiteiros simpatizantes do Movimento Fora Micarla, e que a 
ASCD é um braço da Análise Crítica do Discurso, se faz necessária uma 
análise linguística dos textos. A Gramática Sistêmico Funcional, através do 
Sistema de Avaliatividade desenvolvido por Martin and White (2004) oferece os 
recursos para avaliar as manifestações via tuítes dos integrantes do 
movimento. A representação dos atores sociais (VAN LEUWEEN, 1998) 
complementa a análise discursiva crítica da ASCD. O empoderamento cidadão 
materializa-se por meio das mudanças conquistadas através das novas mídias. 
 
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso – Mídias Sociais – Mudanças 
Sociais e Culturais - Empoderamento Cidadão 



RESUMEN 
 
Los cambios sociales y culturales que caracterizan el mundo contemporáneo 
sorprendieron estudiosos de todas las áreas. Los avances tecnológicos 
principalmente en el área de transmisión de informaciones revolucionaron las 
nociones de tiempo y espacio. Nuevos medios de comunicación, favorecidos 
principalmente por la llegada de Internet, abrieron espacios de expresión para 
ciudadanos deseosos de ser oídos. Aún coexistiendo con los medios de 
comunicación tradicionales, los nuevos espacios representan una oportunidad 
de libertad de expresión, de interacción sin mediaciones y de construcción de 
contenidos independientes. Movimientos sociales se organizan a través de 
estos nuevos medios de comunicación y desarrollan un activismo que 
comienza en forma virtual y se extiende a movilizaciones presenciales. Castells 
(2009) llama de “auto comunicación de masas” a ese proceso de producir y 
difundir informaciones que antes era propiedad exclusiva de los medios de 
comunicación tradicionales. Natal, fue escenario de la gestación y articulación 
virtual de un movimiento denominado “Fora Micarla” cuyo objetivo ha sido 
lograr el impeachment de la alcaldesa de la ciudad, Micarla de Souza. Aunque 
el objetivo principal no fue alcanzado, el movimiento formó parte de los 
procesos de cambio social que llevaron los ciudadanos al ciberactivismo. El 
“Fora Micarla” se constituye también como un cambio social en sí mismo al 
colaborar en la consolidación de la identidad colectiva de un grupo de jóvenes 
universitarios en busca de justicia social. El Twitter fue el principal canal de 
expresión del grupo y responsable por la rápida expansión de las 
movilizaciones. El Abordaje Sociológico y Comunicacional del Discurso (ASCD) 
ha aportado el marco teórico de referencia utilizado en esta investigación. La 
Comunicación para el Cambio Social (GUMUCIO, 2008) y la Sociología 
Aplicada al Cambio Social (SACO, 2006) así como los estudios del sujeto y de 
las identidades (BAJOIT, 2006) forman la base de la ASCD para un estudio 
más completo de las prácticas discursivas. Considerando que el objeto de 
estudio son las manifestaciones discursivas de los usuarios simpatizantes del 
Movimiento “Fora Micarla”, y que la ASCD es un brazo del Análisis Crítico del 
Discurso, se hace necesario un análisis lingüístico de los textos. La Gramática 
Sistémica Funcional, a través del Sistema de Evaluación desarrollado por 
Martin and White (2004), ofrece los recursos para evaluar las manifestaciones 
por medio de tuítes de los integrantes del movimiento. La representación de los 
actores sociales (VAN LEUWEEN, 1998) complementa el análisis discursivo 
crítico de la ASCD. El empoderamiento ciudadano se materializa por medio de 
los cambios conquistados a través de los nuevos medios. 
 
Palabras-claves: Análisis Crítico del Discurso – Medios Sociales – Cambios 
Sociales y Culturales – Empoderamiento Ciudadano 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças sociais e culturais que caracterizam o mundo atual têm 

surpreendido inclusive os estudiosos mais preparados. Sociólogos, comunicadores e 

analistas do discurso oscilam entre a esperança e a desconfiança quando o assunto 

são as novas tecnologias de comunicação e informação (TICS). Os mais otimistas 

encontram no desenvolvimento vertiginoso das tecnologias que mudaram a 

realidade da transmissão de informação a solução para a maioria dos problemas de 

comunicação. Os desconfiados observam cautelosos as novas regras de jogo desse 

cenário diferente. 

As TICS reformularam a noção de tempo e espaço. As distancias e os 

limites geopolíticos adquiriram dimensões novas. O global penetra no local e o local 

pode se transformar em global em poucos minutos. O “apagamento” de fronteiras – 

oferecido pelas novas ferramentas de comunicação – traz promessas de liberdade, 

democracia e equilíbrio de poder. Essa realidade desafia as hegemonias e os que 

lutam contra elas. O marco de revolução tecnológica que permitiu a chegada da 

Internet ao cotidiano das pessoas coloca aquele sujeito passivo, até então limitado 

ao seu papel de receptor, numa posição oposta de potencial produtor e distribuidor 

de conteúdos. 

As mídias sociais representam um espaço no qual surge um novo sujeito 

discursivo, com desejos de se emancipar e de ser ouvido. Os novos canais de 

expressão permitem a criação de caminhos de empoderamento cidadão. Esse 

processo não é apenas resultado da possibilidade de se manifestar com mais 

liberdade, e sim de construir a cidadania por meio de um trabalho de interação e de 

construção horizontal de novos significados.  

São vários os canais de intercâmbio de informação disponíveis na rede, 

cada um com suas próprias características. Twitter, Facebook, Orkut, blogs, e-mails, 

sites, e muitos outros, oferecem opções para que os usuários expressem opiniões, 

compartilhem arquivos de todo tipo e troquem informações. Essas possibilidades se 

constituem em boas ferramentas para gestar e consolidar identidades coletivas. 

Segundo Bajoit (2003), são essas identidades as que permitem aos cidadãos 

reivindicar seus direitos à saúde, à educação, a bens e serviços. A formação das 

identidades coletivas, facilitada pelos recursos virtuais disponíveis, se constitui em 

vias de luta para mobilizações sociais. Em Natal, RN, uma série de acontecimentos 
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promovidos por meio das mídias sociais mostraram sujeitos rebeldes e inovadores, 

seguindo a categorização de Bajoit (2009), se organizando para reclamar a atenção 

do poder público. 

Em 2010 e 2011 duas mobilizações sociais surgidas e organizadas nas 

plataformas virtuais em Natal, RN, conseguiram mudanças nos posicionamentos de 

setores poderosos: 

a) Inspeção Veicular 

- No primeiro caso (2010 e 2011), a mobilização conseguiu anular uma 

licitação pública que outorgava a uma empresa a licença para realizar inspeção dos 

veículos do estado quanto ao nível de poluição. As denúncias dos donos de carros 

que passariam pela inspeção, reclamando do preço e das condições de exigência, 

levaram o ministério público a investigar. O resultado final foi a anulação da licitação. 

b) Preço da gasolina 

- O segundo caso de grande repercussão (2011) foi a mobilização 

reclamando contra o alto preço da gasolina em Natal. A articulação geral do 

movimento e as convocatórias para encontros presenciais foram feitos pelas mídias 

sociais. A pressão social levou à solidariedade de vários setores da sociedade 

natalense, assim como chamou a atenção de autoridades para a possibilidade de ter 

se instaurado um cartel entre os postos de gasolina da cidade. As investigações 

continuam até hoje, os preços foram regularizados. 

Os dois casos mencionados antecederam e, em algum sentido, abriram 

caminho para uma terceira mobilização de proporções maiores: o Movimento Fora 

Micarla, protagonizado principalmente por jovens universitários que pediam o 

impeachment da prefeita. A mobilização foi motivada por vários acontecimentos 

irregulares na gestão municipal. As mídias sociais tiveram um papel fundamental no 

surgimento do Fora Micarla assim como na sua organização, nas convocatórias 

presenciais e no intercâmbio de informações sobre a administração da prefeita da 

cidade. 

O movimento mobilizou diversos setores da sociedade e obrigou os 

setores políticos a assumir compromissos em resposta às reclamações do 

movimento. Apesar de o objetivo final das mobilizações – a saída da prefeita – não 
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obter sucesso, outras reivindicações foram atendidas como a instauração de uma 

comissão de investigação de contratos irregulares assinados pela prefeitura. 

A prefeita de Natal foi afastada do cargo no dia 31 de outubro deste ano 

(2012), faltando ainda dois meses para o fim do seu mandato, porém a decisão não 

foi tomada pela Câmara em função da pressão do movimento Fora Micarla, e sim 

pela Justiça devido aos fortes indícios de corrupção. 

Castells (2009) denomina o processo de utilização das mídias sociais 

como plataformas de livre expressão e produção de conteúdos de “autocomunicação 

de massas”. O sociólogo entende que as novas ferramentas virtuais podem ser 

chamadas de comunicação de massas pelo seu potencial poder de atingir grande 

número de destinatários. Por serem geridas pelos próprios usuários, sem 

intermediação das mídias tradicionais, o estudioso as chama de autocomunicação. 

Uma nova ordem cultural, em que o indivíduo é o fim último de todas as 

coisas (BAJOIT, 2009) se combina com uma proposta de comunicação participativa 

(GUMUCIO, 2008), horizontal e empoderadora para consolidar identidades coletivas 

dispostas a defender seus direitos. As mídias cidadãs (RODRIGUES, 2001) estariam 

ao serviço da identidade cidadã (BAJOIT, 2008) em procura por mudanças sociais 

significativas gestadas pelo próprio ISA (indivíduo, sujeito e ator) proposto por Bajoit 

(2009) como novo protagonista das sociedades contemporâneas. 

O Twitter representa, nesta pesquisa, um canal utilizado pelo sujeito 

discursivo no seu papel de ator social, um espaço de liberdade de expressão, um 

lugar de interação com outros atores sociais, uma via de consolidação das 

identidades coletivas, uma mídia de produção de conteúdos e um caminho de 

empoderamento cidadão. A partir dessa perspectiva, sem desconhecer a posição 

dos estudiosos que olham para as novas mídias com desconfiança, se observará a 

dinâmica discursiva dos tuiteiros e o papel dos usuários da ferramenta nos 

processos contemporâneos de mudança social. 

Este trabalho consta de cinco capítulos, o primeiro contextualiza o tema 

da pesquisa; o segundo e o terceiro apresentam as teorias que fundamentam a 

investigação; e os dois últimos trazem o percurso metodológico e a análise de caso. 

O capítulo “Contextualização da Pesquisa” tem a intenção de situar ao 

leitor com o que será o desenvolvimento da dissertação. Mostra o processo de 

chegada da prefeita Micarla de Souza ao poder e as circunstâncias que levaram ao 

surgimento do movimento Fora Micarla, alguns dos episódios mais marcantes da 
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gestão da prefeita que motivaram a mobilização virtual são relatados e 

exemplificados com tuítes publicados na época. Nesta parte do trabalho inclue-se 

também uma primeira apresentação do Twitter, explicando um pouco da sua história 

e das suas características como microblog. Inclue-se nessa sesão da pesquisa a 

fundamentação teórica como forma de apresentar as principais correntes que deram 

sustentação ao trabalho, assim como os autores principais que são referência em 

todo o percurso da investigação. Na sessão Estado da Arte, ainda neste primeiro 

capítulo, para contextualizar academicamente nosso objeto de estudo, 

apresentamos alguns trabalhos que estão sendo abordados no Brasil com 

inquietações similares a  nossa pesquisa. 

O segundo capítulo foi destinado à Análise Crítica do Discurso (ACD), 

teoria orientadora da nossa investigação. Apresentamos também uma corrente (da 

qual fazemos parte): a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso 

(ASCD). A ASCD (PEDROSA, 2012) é uma abordagem dentro da Análise Crítica do 

Discurso que tem como objetivo principal abrir vias inovadoras para uma análise que 

parte do diálogo com ciências preocupadas pelo estudo das mudanças sociais e 

culturais contemporâneas. Nesse capítulo são relatados alguns detalhes do 

surgimento da ACD e das pesquisas feitas pela corrente no Brasil, assim como os 

principais pressupostos da teoria. Essa parte do trabalho também apresenta outra 

das teorias que guia a ASCD, a Sociologia aplicada à Mudança Social. Essa 

corrente, representada na nossa pesquisa pelo teórico Bajoit (2003, 2008, 2009), 

oferece categorias para as identidades coletivas e individuais. O sociólogo defende 

uma nova ordem cultural onde o indivíduo-sujeito-ator (ISA) se posiciona como o 

centro de todas as coisas. 

No capítulo 3, apresenta-se a Comunicação para a Mudança Social 

(CMS), teoria surgida principalmente na América Latina como proposta contra 

hegemônica ao verticalismo característico das mídias de massa. Nessa direção, o 

capítulo apresenta as mídias sociais como vias de empoderamento cidadão. Um 

percurso pelos principais teóricos da área oferece diferentes perspectivas de estudo 

sobre a democratização das mídias e a construção de uma comunicação 

participativa. Essa seção da pesquisa abre também um lugar para as ideias de 

Paulo Freire, pesquisador e educador brasileiro que foi muito além das propostas 

inovadoras em educação. Suas inquietudes alcançaram a Comunicação Social, 
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abrindo questionamentos sobre a construção do processo comunicativo que 

impactaram estudiosos da área em vários países. 

No capítulo da Metodologia, explica-se o caminho percorrido para a 

elaboração da análise de caso, assim como o enquadramento teórico-metodológico 

de nossa pesquisa. Este espaço da pesquisa apresenta o objetivo geral da 

investigação e os objetivos específicos, onde se entrelazam as líneas conceituais de 

empodermento cidadão, formação das identidades coletivas e mudança social e 

cultural. Na seção Abordagem da Pesquisa, incluída no mesmo capítulo, destaca-se 

a inclusão do trabalho no âmbito da Linguística Aplicada, assim como a escolha pela 

pesquisa qualitativa como caminho de compreensão holística dos acontecimentos 

estudados. 

A análise de caso é o último capítulo do trabalho. Neste espaço, pode ser 

observado o corpus, formado por 40 tuítes postados por ativistas do movimento Fora 

Micarla. A categorização elaborada para efeito de uma análise mais detalhada está 

representada nessa seção. As teorias que orientam a Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso se reúnem no capítulo final para a materialização do 

processo analítico que reúne teóricos da Avaliatividade da Gramática Sistêmico 

Funcional (MARTIN; WHITE, 2005), da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 

2003; VAN LEEUWEN, 1998), da Sociologia Aplicada à Mudança Social (BAJOIT, 

2003, 2006, 2008) e da Comunicação para a Mudança Social. 

Finalmente, logo percorrer um caminho transdisciplinar de estudo, o 

trabalho aborda suas considerações finais com o intuito, mas do que de fechar, de 

abrir novos caminhos de compreensão das mudanças sociais e culturais que 

descrevem a realidade atual. Nesse momento do trabalho responderemos as 

questões de pesquisa, retomaremos os objetivos específicos para constatar que 

foram alcançados e compartiremos algumas reflexões que amadureceram no 

percurso desta pesquisa.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

As redes sociais têm mudado profundamente a dinâmica das 

comunicações. Os aspectos principais em que essas mudanças se materializam são 

a nova concepção do espaço, a velocidade da transmissão da informação e a 

interatividade por parte dos usuários. As novas regras, ainda não muito claras para a 

maioria, reformularam o cenário da Comunicação Social e da Sociologia. As 

mudanças estão se manifestando em diversas esferas da sociedade e atingem 

desde a comunicação interpessoal a fenômenos massivos de transmissão de 

informação. 

Nosso trabalho estuda a mudança social a partir do empoderamento 

cidadão que se fortalece com a utilização das mídias sociais. O estudo foi realizado 

mediante a análise de um caso local: o movimento Fora Micarla. O ano de 2011 foi 

decisivo na formação do movimento, assim como nas mobilizações protagonizadas 

pelos seus defensores. O Fora Micarla é um exemplo claro de mobilização que 

nasce e se propaga por meio das mídias virtuais. A troca de mensagens no Twitter, 

no Facebook, no Orkut e em diversos blogs fez com que a expansão da mobilização 

acontecesse rapidamente. O foco desta pesquisa são os tuítes1 postados por 

simpatizantes e ativistas do Fora Micarla. A escolha pelas postagens do microblog 

foi baseada no fato de que o Twitter foi a principal ferramenta de interação entre os 

manifestantes. 

 

1.1 Twitter: uma linguagem em tempo real 

 

O Twitter é um microblog cujo objetivo é a troca de mensagens curtas (até 

140 caracteres) entre seus usuários. A ferramenta surgiu nos Estados Unidos, em 

2006, e desde então tem se expandido para fora do território americano. O 

português é a segunda maior língua utilizada no microblog, e o Brasil é o terceiro 

maior país  “tuitador” do mundo, precedido pelos  EUA e pela Inglaterra2. 

Seis anos depois de sua fundação, o Twitter conta com mais de 100 

milhões de usuários ativos que postam uma média de 250 milhões de mensagens 
                                                            
1 Nome dado às postagens feitas no Twitter. 
2 Disponível em: «http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-Twitter.htm». Acesso 
em: 23 jul 2011. 
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por dia. O microblog tem se constituído num excelente veículo de transmissão de 

informação em tempo real. 

Como foi observado, são várias as ferramentas atualmente disponíveis na 

Internet, que facilitam a comunicação entre as pessoas e que abriram caminhos 

alternativos de expressão. Castells (2009) chama essa nova realidade de 

“autocomunicação de massas”. É comunicação de massas pelo seu potencial de 

atingir grande quantidade de pessoas; e é autocomunicação pelas possibilidades 

que a rede oferece de gerar conteúdos e distribuí-los, processos que, até pouco 

tempo, estavam restritos às mídias tradicionais. Os canais de expressão virtuais são 

utilizados pelos usuários da rede para intercambiar opiniões, transmitir informações, 

divulgar eventos e encontrar pessoas, entre muitos outros fins. 

A Internet é cada vez mais accessível, tendo o número de usuários da 

rede passado de 40 milhões em 1995, a quase 1.400 milhões em 2008 (CASTELLS, 

2009). Segundo a consultora e-Marketer, até o final deste ano (2012), o número 

mundial de usuários de redes sociais (Facebook, Twitter, Orkut, Badoo e outras) 

chegará perto de 1,5 bilhão de pessoas; no caso do Brasil, 87,6% das pessoas que 

usam Internet estão, simultaneamente, nas redes sociais. 

O Twitter tem algumas particularidades como canal de expressão virtual. 

O tuiteiro sente-se à vontade para manifestar suas opiniões, suas escolhas lexicais 

costumam ser informais, cria um campo afetivo de reconhecimento entre os 

seguidores e os outros usuários com interesses em comum, e possibilita recursos 

multimodais ao permitir aos usuários incluir links para vídeos e outros tipos de 

arquivos nas suas postagens. A América Latina tem um crescimento acelerado do 

uso do Twitter. Segundo um relatório da empresa Comscore, publicado no jornal 

Folha de São Paulo, em agosto de 2010, o Twitter cresceu 305% na América Latina 

entre junho de 2009 e julho de 2010.3 Foram 3,7 milhões de visitas em junho 

de 2009, que pularam para 15,3 milhões em apenas um ano. 

A identificação dos interesses entre os tuiteiros é realizada mediante a 

criação e a divulgação de hashtags: palavras-chave sobre o assunto que se está 

comentando. A hashtag #foramicarla foi a mais divulgada pelos tuiteiros defensores 

do movimento. Outras com o mesmo direcionamento também apareceram no 

microblog, tais como #lutopornatal e #TocaFogoNaBorboleta, entre várias do mesmo 

                                                            
3 Disponível em: «http://www1.folha.uol.com.br/tec/782839-twitter-cresce-305-na-america-
latina.shtml». Acesso em: 24 jul 2012. 
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teor. Com a escolha das hashtags, os usuários conseguem se posicionar e, ao 

mesmo tempo, reconhecer outros que estão “conversando” sobre assuntos 

similares. As hashtags permitem também realizar estudos quantitativos de “uso” 

dessas palavras na rede, o que facilita a identificação daqueles temas que são de 

interesse da maioria. A hashtag leva consigo um posicionamento, já que se refere 

não somente ao assunto mas também ao pensamento do tuiteiro acerca do 

problema. Um claro exemplo é o #foramicarla que sintetiza a vontade das pessoas 

em destituir a prefeita do seu cargo. 

 

1.2 A gênese de um movimento 

 

Numerosos acontecimentos com características diferentes propiciaram o 

surgimento do movimento Fora Micarla. Pouco tempo depois do começo da gestão 

de Micarla de Souza como prefeita de Natal em 2009, teve início uma sucessão de 

fatos questionáveis que aceleraram a queda da administradora municipal nos 

índices de aprovação. Alguns acontecimentos relevantes motivaram a 

movimentação social na Internet. 

  A contratação do Padre Fábio de Melo para a celebração das festas 

natalinas promovidas pela prefeitura, conhecidas como “Natal em Natal”, nas quais 

participam numerosos artistas nacionais. O cachê de R$221.000,00 (duzentos e 

vinte e um mil reais), aprovado pela prefeitura e divulgado no blog Panorama Político 

da jornalista Anna Ruth Dantas, imediatamente provocou uma repercussão negativa 

questionando a laicidade da prefeitura e o altíssimo valor da contratação. 

 

A contratação gerou críticas nas mídias sociais no país inteiro. 

Procurando-se por tuítes de dezembro de 2009 e pelo nome do padre (Fabio de 

Melo), é possível encontrar postagens sobre o assunto em todas as partes do Brasil. 

 

lebravo Leandro Bravo 

#MEODEUS ou não RT @fabiocampana: Quanto custa rezar e cantar c/ 
padre Fábio de Melo http://bit.ly/4E2856 (via @dani_rodrigues) 

12/26/2009 Reply Retweet Favorite 
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  A publicação, no Diário Oficial do Município, da aprovação de uma 

verba de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para a manutenção do zoológico 

da Cidade, considerando que em Natal não existe zoológico. Este foi um outro 

momento de revolta da população nas redes sociais. 

 

 A publicação, no Diário Oficial Municipal, da compra de copos 

descartáveis pelo valor de R$1,50 (Um real e cinquenta centavos) a unidade, 

quando o valor normal desse objeto ao consumidor é de R$0,02 (Dois centavos de 

real). O fato também gerou manifestações de protesto em todas as plataformas 

virtuais. 

 

 As dívidas mantidas com os artistas locais, contratados para diversos 

eventos da prefeitura, motivou a greve de fome de um dos produtores culturais mais 

conhecidos da cidade. Esses acontecimentos levantaram dúvidas sobre a política 

municipal quanto a essas contratações, questionando-se valores e o cumprimento 

das obrigações. 

 A tentativa de aumento no orçamento destinado à publicidade, em mais 

um milhão de reais, considerando entre outros aspectos as deficiências graves na 

área da saúde do município, provocou os protestos de centenas de tuiteiros. 

galvaofabio Fábio Galvão 

A borboleta ta perdendo noção, anuciar verba de 210 mil em um zoológico 
que não existe em natal 

04/07/2011 Reply Retweet Favorite 

viktorkav Victor Vasconcelos 

HAEUHAEUAEH RIDICULO! RT @genilais: 2.500 copos descartáveis por 
3.765 reais http://tinyurl.com/6k7gj8q 

05/18/2011 Reply Retweet Favorite 

liderzio Allan Liderzio 

Salsicha: "a prefeitura de natal aumentou em 100% seus gastos com 
publicidade para tentar enganar você. Isso você não sabia, mas agora 
sabe" 
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 Um voo de Natal a Portugal, teoricamente contratado para divulgar a 

cidade como destino turístico, levou 40 pessoas a Lisboa com todos os gastos 

pagos pela prefeitura através de convênios e outros recursos. Foi conhecido como o 

“voo Colombo” porque o evento do qual a prefeitura participaria seria no shopping 

Colombo de Lisboa. A quantidade excessiva de pessoas, o gasto dessa viagem e os 

comprovadamente questionáveis resultados para o turismo português em Natal, 

novamente levaram os cidadãos às redes sociais com reclamações de todo tipo. 

 

 Reformas constantes no secretariado da prefeita também foram motivo 

de ironias e piadas nas redes sociais. As mudanças ficaram conhecidas para os 

críticos da prefeita como “dança das cadeiras”. 

 

 O aumento do preço das passagens de ônibus da capital em janeiro de 

2011 teve um reflexo imediato na administração da prefeita Micarla de Sousa. 

 

É fácil, achar nas plataformas virtuais, registros de postagens com críticas 

e questionamentos à prefeita de Natal pouco depois do começo da sua gestão 

(como as da contratação do padre Fabio de Melo). 

blockdemicarla BloqueadosdeMicarla 

Piada do dia. Falando nisso e o vôo Colombo? Cadê os portugueses 

11/12/2010 Reply Retweet Favorite 

andrew_franca Andrew França 

A única mudança q Micarla fez em Natal é a do secretariado dela. Vive 
mudando. Ela ainda não percebeu q quem tem q mudar é ela. #foramicarla 

05/08/2011 Reply Retweet Favorite 

melkymedeiros Melquior Medeiros 

Efeito buterfly: uma batida das asas de Micarla em são paulo causa o 
aumento da passagens de ônibus em Natal #micarlafacts #foramicarla 

01/21/2011 Reply Retweet Favorite 
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O Trends Topics Brazil do Twitter – é o ranking dos assuntos mais 

comentados no microblog – apresentou, na tarde da sexta-feira 21 de janeiro de 

2011, a hashtag #foramicarla como em segundo lugar dentre todos os assuntos 

abordados no Twitter no Brasil. Isso foi mais uma constatação da força que a 

manifestação virtual cidadã estava representando como via de contrapoder. 

Após apresentarmos alguns dos principais fatos que somaram para o 

descontento popular e propiciaram o surgimento do movimento Fora Micarla, faz-se 

necessário conhecer um pouquinho mais o personagem principal desta história: a 

prefeita da cidade de Natal, Micarla de Souza. 

 

1.3 Micarla de Souza: chegada ao poder 

 
Em 5 de outubro de 2008, foi eleita prefeita da cidade de Natal, Rio 

Grande do Norte, Micarla Araújo de Souza Weber, candidata do Partido Verde, com 

50,84% dos votos,4 o equivalente a 193.195 votos. Obteve uma maioria de 53.249 

votos sobre a segunda colocada, a deputada Fátima Bezerra do Partido dos 

Trabalhadores. 

No dia 19 de setembro de 2008, realiza-se um ato interpartidário na Zona 

Norte de Natal, com milhares de pessoas, que contou com a presença do então 

presidente do Brasil, Luís Ignácio Lula da Silva (Lula) e reuniu os principais líderes 

políticos do estado e do município. Lá se encontraram a então governadora do Rio 

Grande do Norte, Wilma de Faria; o prefeito da cidade, Carlos Eduardo Alves; o 

senador e presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho, assim como outros nomes 

fortes da política do Rio Grande do Norte. 

A união dessas forças – algumas inclusive impossívis de serem 

imaginadas até para os mais ousados, como o caso do encontro entre Wilma de 

Faria e Garibaldi Filho, adversários políticos de longa data – foi uma importante 

demonstração de apoio a então candidata à prefeita, Fátima Bezerra, em oposição a 

Micarla de Sousa, sua principal adversária nessa contenda. 

O próprio presidente Lula manifestou no discurso pronunciado naquela 

ocasião que aquela fora a única participação dele em campanhas políticas do 

nordeste para a eleição de prefeito. É importante destacar que, à época, o 

                                                            
4 Dados obtidos do site do Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: «www.tse.jus.br». Acesso em: 
15 maio 2012. 
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presidente Lula contava com uma aprovação altíssima da sua gestão à frente do 

executivo nacional. 

A balança de apoios parecia estar totalmente desequilibrada em favor da 

candidata Fátima, porém, durante toda a campanha Micarla de Sousa teve 

vantagem nas pesquisas. Ainda que, ao final da campanha, Fátima elevasse o 

número de seus eleitores e Micarla mostrasse a perda, o resultado final foi de uma 

consistente vantagem em favor da então candidata Micarla de Sousa, que venceu 

com mais do 50% dos votos no primeiro turno da eleição, mantendo uma vantagem, 

como foi mencionado, de mais de 50.000 votos da sua adversária, Fátima. Com um 

apoio contundente, Micarla de Sousa chegou ao poder em 2008, conseguindo 

resistir a uma oposição fortemente articulada, que contava com líderes políticos que, 

em sua maioria, estavam ainda exercendo o poder público. Pode-se dizer que a 

nova prefeita começou com uma grande vitória e com um apoio popular expressivo. 

As circunstâncias da chegada ao poder da prefeita Micarla, 

caracterizadas pela demonstração de forças na campanha e os resultados 

contundentes da eleição ocorreram devido à drástica mudança de comportamento 

da sociedade – mais um incentivo para a realização desse estudo. A evolução das 

pesquisas de opinião divulgadas na imprensa local foi mostrando o aumento 

progressivo e constante dos índices de rejeição durante a sua gestão. 

 

1.4 Fundamentação Teórica 

 

Esta pesquisa tem sua sustentação teórica na Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso (ASCD). Dentro da Análise Crítica do Discurso (ACD), a 

ASCD (PEDROSA, 2012a,b) é uma corrente nova, cujo objetivo principal é o de abrir 

vias inovadoras para uma análise que parte do diálogo com as ciências preocupadas 

com o estudo das mudanças sociais e culturais contemporâneas. 

A Comunicação para a Mudança Social (CMS) (GUMUCIO, 2008) e a 

Sociologia (Aplicada) para a Mudança Social (BAJOIT, 2008; SACO, 2006) são duas 

das correntes que mais interagem na ASCD. Os estudos do sujeito e das 

identidades (individuais e coletivas) propostas pelo sociólogo belga Bajoit (2003, 

2008, 2009) colaboram na busca pela harmonização entre o sujeito e as 

transformações das sociedades (pós-)modernas. Um novo indivíduo, sujeito, ator 

(ISA) é para Bajoit (2009) a principal constatação das mudanças vertiginosas 
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experimentadas na atualidade. Ficou para trás o tempo em que a razão foi o fim 

último de todos os reconhecimentos e o tempo em que a religião era o centro das 

referências culturais. Para o estudioso, o verdadeiro rei, o verdadeiro deus hoje é o 

próprio indivíduo. 

Uma nova realidade favorece o que Bajoit (2009) chama de “tirania do 

ISA”: um sujeito que tudo quer, que exige direitos, que se compromete na medida da 

sua conveniência, que estabelece vínculos mais efêmeros e eficientes. Porém, 

seguindo os estudos do sociólogo, esse novo papel gera tensões identitárias. Cada 

direito exigido e defendido é acompanhado por um dever limitado pelos direitos dos 

outros. Os desejos de realização pessoal são determinados pelas expectativas que 

o sujeito entende que os outros criaram para ele. As tensões são permanentes e não 

acabam até o fim da vida, elas se reorganizam constantemente procurando um 

equilíbrio inalcançável. 

A mudança social e cultural é abordada como principal objeto de estudo 

para a maioria dos sociólogos contemporâneos. Porém, o interesse pelas 

transformações das sociedades atuais não é território exclusivo das ciências sociais. 

A comunicação, entendida como um intercâmbio horizontal, democrático e 

participativo, reúne hoje vários dos seus estudiosos na procura de caminhos que 

coloquem o cidadão como protagonista das mudanças que o atingem. 

O sujeito, no seu papel de ator social, interagindo com os outros, deve, 

sim, assumir compromissos, abrir espaços para expressar suas ideias, gerir as 

mudanças que entende que são necessárias para melhorar sua qualidade de vida e 

a do seu grupo de referência. Tudo isso é possível a partir de uma comunicação que 

procure e defenda o seu papel fundamental no desenvolvimento, sendo este 

desenvolvimento entendido não como a chegada de tecnologias e informação sem 

planejamento algum, mas sim como a criação de instâncias participativas de gestão 

dos problemas e das soluções para estes. O desenvolvimento deve ser concebido, 

planejado e pautado pelos grupos excluídos, minoritários ou contra hegemônicos. 

Na procura pelo equilíbrio identitário, pelo papel central do cidadão ativo e 

responsável, as mudanças sociais são objeto central de estudo das correntes 

teóricas que sustentam a ASCD. Considerando que a ASCD nasceu como um braço 

teórico da Análise Crítica do Discurso, se faz imprescindível destacar que os estudos 

para a compreensão das mudanças sociais e culturais partem do sujeito discursivo, 
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este entendido como um instrumento de transformação, principalmente na interação 

social. 

Considerando que uma análise discursiva não deve ignorar o olhar 

linguístico, o Sistema da Avaliatividade da Linguística Sistêmico Funcional (LSF) e 

as categorias de representação dos atores sociais propostas por Van Leuween, 

oferecem o suporte para uma maior compreensão das escolhas linguísticas dos 

sujeitos discursivos que se expressam nos textos apresentados. O sistema da 

Avaliatividade é, segundo Vian (2010), uma excelente ferramenta que permite 

adentrar nas escolhas léxico-gramaticais e nos seus efeitos de sentido. Avaliar um 

texto significa entender as intenções discursivas que estão registradas nele, seja 

implícita ou explicitamente mediante os inúmeros recursos linguísticos disponíveis. 

A Comunicação para a Mudança Social, a Sociologia aplicada à Mudança 

Social, os estudos do sujeito e das identidades, o sistema da Avaliatividade, e a 

representação dos atores sociais, confluem na Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso com o objetivo comum de desvelar um sujeito 

discursivo que é causa e efeito das transformações atuais. Um sujeito que pode, por 

meio do discurso, participar de processos de empoderamento que contribuam para 

contrarrestar as hegemonias imperantes. 

 

1.5 Estado da Arte 

 

O empoderamento cidadão, potencializado com o uso de novas 

ferramentas de comunicação, faz com que o confronto com as hegemonias, a 

abertura de novos canais de expressão, a democratização das mídias, bem como a 

consolidação das identidades individuais e coletivas sejam assuntos de interesse 

desta investigação. É nessa linha que foram procurados trabalhos preocupados pela 

nova realidade que coloca o sujeito discursivo numa posição de “autocomunicação 

de massas” (CASTELLS, 2009). Destacamos alguns deles, todos no Brasil, nesta 

seção do trabalho. 

Na Universidade Federal de Santa Catarina, a pesquisadora Ilse Sherer-

Warren, professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política da 

Universidade Federal de Santa Catarina e Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em 

Movimentos Sociais da mesma universidade, tem publicado trabalhos na área que 

nos ocupa. Destacamos um artigo na revista Sociedade e Estado (2005), intitulado 
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Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Nas palavras da estudiosa “com 

a globalização e a informatização da sociedade, os movimentos sociais em muitos 

países, inclusive no Brasil e em outros países da América Latina, tenderam a se 

diversificar e se complexificar5” (2005). 

A jornalista e professora de comunicação, Claudia Rossi, pesquisa sobre 

o impacto das redes sociais na sociedade contemporânea. Na revista Sociologia, 

Rossi publicou um artigo intitulado MÍDIAS SOCIAIS: rumo à democracia 

participativa?6 que destaca a abertura do “sistema” a mensagens de todo tipo, 

individuais e de movimentos sociais. 

Destacamos também, neste espaço, o trabalho da pesquisadora Cicilia M. 

Krohlling Peruzzo, autora do livro Comunicação nos movimentos populares7. 

Peruzzo tem uma vasta trajetória de pesquisa dedicada “aos estudos da 

comunicação popular, alternativa e comunitária, da mídia regional e local e suas 

interfaces no processo de ampliação do exercício da cidadania”8. No artigo Internet e 

Democracia Comunicacional: entre os entraves, utopias e direito à comunicação, 

Peruzzo (2006)9, no resumo, explica que o desafio “está na universalização do 

acesso à Internet, na preparação para o uso competente de suas ferramentas e na 

própria cidadania em suas dimensões civil, política e social”. Peruzzo é docente do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de 

São Paulo. 

As mídias sociais são, hoje, foco de estudo de numerosos pesquisadores, 

principalmente pelo interesse que elas representam como via de empoderamento 

cidadão. Nesse sentido, muitos estudiosos procuram compreender como essas 

novas mídias reconfiguram o cenário político. O uso de ferramentas virtuais para 

campanhas políticas abre novos caminhos de divulgação e interação com os 

votantes. Devido ao fato de que a nossa pesquisa faz relação a essa “conexão” 

entre cidadãos e políticos, destacamos também nesse momento de revisão de 

                                                            
5 Disponível em: «http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69922006000100007». Acesso em: 10 out 2010. 
6 Disponível em: « http://sociologiacienciaevida.uol.com.br/ESSO/Edicoes/37/artigo238948-4.asp». 
Acesso em: 10 out 2010. 
7 PERUZZO, Cicilia M.K. Comunicação nos movimentos populares: a participação na construção da 
cidadania. 3. ed. São Paulo: Vozes, 2004. p. 342. 
8 Trecho da apresentação da pesquisadora no seu site. A referência a todas suas publicações, assim 
como a sua trajetória acadêmica estão disponíveis em: «http://www.ciciliaperuzzo.pro.br». Acesso 
em: 12 out 2011. 
9 Disponível em: «http://www.faculdadesocial.edu.br/dialogospossiveis/artigos/9/2dp_cicilia.pdf». 
Acesso em: 15 out 2011 
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literatura, a dissertação de mestrado em Comunicação e Semiótica de Carolina 

Gonzales Colombo Arnoldi Martini, na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, PUC/SP, Brasil. O título do trabalho, defendido em 2011, foi Mídias Sociais 

nas Campanhas Políticas: Análise das estratégias de comunicação nas mídias 

sociais nas campanhas presidenciais de 2010 dos candidatos Dilma Roussef, José 

Serra e Marina Silva. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a mestranda 

Claudia Galante, teve sua dissertação de mestrado baseada na pesquisa das novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS) e sua relação com movimentos 

sociais. O título do trabalho foi Cidadãos conectados: a revolução das vozes 

alternativas, apresentado em 2011. No resumo da pesquisa a autora expressa: 

Atualmente, as manifestações sociais, organizadas com o apoio dessas 
tecnologias, podem se fazer ouvir e ter suas reivindicações atendidas em 
um ambiente até então permeado por uma mídia de massa vertical, que 
sempre falou em nome de uma minoria para uma maioria, sem qualquer 
possibilidade de interação (GALANTE, 2011)10. 

Finalmente, porém sem intenção de limitar – já que somos conscientes de 

que muitos trabalhos acabaram por ficar fora desta seleção –, destaca-se o trabalho 

da pesquisadora Raquel Recuero da Universidade Católica de Pelotas. A estudiosa 

é professora no Curso de Comunicação e no programa de pós-graduação em 

Letras, tem numerosas publicações entre livros e artigos nas suas áreas de 

interesse: redes sociais e comunidades virtuais na Internet, conversação e fluxos de 

informação e capital social no ciberespaço e jornalismo digital11. 

O diferencial de nossa pesquisa em relação aos trabalhos citados 

encontra-se no olhar transdisciplinar e na ênfase na mudança social e cultural. A 

perspectiva de análise transdisciplinar “conecta” a Comunicação à Sociologia e aos 

estudos linguísticos, em busca de uma maior compreensão do papel do discurso no 

processo de transformação da sociedade no novo cenário de transmissão de 

informação. O movimento social estudado, como exemplo de empoderamento 

cidadão que se beneficiou do uso das mídias sociais, é analisado como mudança 

social em si mesmo e como parte de uma mudança social e cultural maior. 

  

                                                            
10 Disponível em: «http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/29687». Acesso em: 15 out 2010. 
11 O blog de Recuero dispõe de links para seus artigos e informação completa sobre suas obras: 
http://pontomidia.com.br/raquel/ 
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2 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO: ESTUDOS DA LINGUAGEM A PARTIR DO 

LINGUÍSTICO E DO SOCIAL 

 

A Análise Crítica do Discurso ocupa-se do estudo da linguagem como 

prática social e, como tal, como ferramenta de poder e de emancipação dos falantes. 

A abordagem é feita com ênfase no social, respaldada na materialidade linguística 

do discurso. Ambas as perspectivas (linguística e social) encontram-se numa 

imbricada relação dialética. 

Segundo Gouveia (2003, p. 2), “a linguagem faz parte da sociedade, é 

uma prática social e, como tal, é um dos mecanismos pelos quais a sociedade se 

reproduz e autorregula”. A Análise Crítica do Discurso surgiu com uma compreensão 

nova do discurso que “passava a ser enfocado como prática social e a linguagem 

como um objeto historicamente produzido e interpretado em termos de sua relação 

com estruturas de poder e ideologia” (SILVA, 2012). 

Nas décadas de 1960 e 1970, duas correntes de pensamento 

representavam os estudos do discurso a partir de uma perspectiva crítica: a 

Linguística Crítica da Grã-Bretanha (doravante LC) e a Escola Francesa da Análise 

do Discurso (AD). Pedrosa (2008), com base em Fairclough (2001), apresenta a LC 

como uma área de estudo que destaca a análise linguística em detrimento dos 

conceitos de ideologia e poder – ditos sociais. A pesquisadora também apresenta a 

Escola Francesa de Análise do Discurso como a corrente que enfatiza a teoria social 

e não dá profundidade à análise linguística. 

De acordo com Fairclough (2001), a Análise Crítica do Discurso surgiu 

para trazer respostas que a AD Francesa e a LC não conseguiram. O autor afirma 

que essas correntes apresentam uma visão estática das relações de poder. Assim, 

como uma nova corrente teórica para alguns e como uma continuação aperfeiçoada 

da Linguística Crítica para outros, nasceu a ACD. 

 

2.1 Enquadramento histórico 

 

Algumas publicações das décadas de 1980 e 1990 começaram a abrir 

caminhos novos em estudos críticos da linguagem. São elas: Prejudice in Discourse 

(1984), de Teun van Dijk; Language and Power (1989), de Fairclough; Language, 

Power and Ideology (1989), de Ruth Wodak. A esta lista de livros, acrescente-se a 
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revista Discourse in Society (1990), de Van Dijk que até os dias atuais tem 

contribuído grandemente para a ACD. 

A Universidade de Amsterdam, capital da Holanda, promoveu em janeiro 

de 1991 um encontro interinstitucional entre acadêmicos que seria o ponto de 

partida oficial da Análise Crítica do Discurso. Segundo Wodak (2003), o encontro de 

Amsterdam teve mais acordo na agenda e no programa de investigação do que na 

metodologia comum. A autora resume o encontro em poucas palavras: 

Com o apoio da Universidade de Amsterdam, Teun van Dijk, Norman 
Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak passaram 
dois dias juntos e tiveram a maravilhosa oportunidade de discutir teorias e 
métodos de análise do discurso em especial de ACD (WODAK, 2003, p. 
21). 

Durante três anos, e também a partir desse primeiro encontro, foram 

encarados projetos em conjunto e colaborações entre os estudiosos (PEDROSA, 

2008). Ao concluir o encontro de Amsterdam, a revista de Van Dijk teria um número 

especial dedicado aos diferentes enfoques dos acadêmicos participantes. 

Wodak (2003) não desconhece a importância das publicações anteriores 

ao encontro de Amsterdam feitas já no caminho da Análise Crítica, nem 

desconsidera as correntes de pensamento que estariam empurrando a aparição da 

ACD, mas a autora escolhe nas suas publicações o congresso de 1991 como ponto 

de partida para esta nova ciência e dá ênfase nesse momento histórico para 

começar a contar a história da ACD. 

De acordo com Pedrosa (2008), o termo Análise Crítica do Discurso foi 

cunhado por Fairclough em artigo publicado em 1985. Nesse artigo, publicado no 

Journal of PragmaTICS com o título Critical and Descriptive Goals in Discourse 

Analysis, Fairclough separa-se da AD francesa e da Linguística Crítica. No trabalho 

do autor, é possível sentir a influência de nomes como Althusser, Foucault e 

Pêcheaux da tradição filosófico-linguística (GOUVEIA, 2003). 

 

2.2 Posicionamentos em ACD: diferenças que não “incomodam” 

 

São vários os pontos de inflexão entre os estudiosos da Análise Crítica do 

Discurso (ACD) quando o assunto é a procura por definições. Talvez o principal 

deles refere-se à caracterização da corrente de pensamento. Enquanto alguns 

defendem que a Análise Crítica é uma teoria e um método, outros entendem a ACD 
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como um posicionamento crítico, ou como uma disciplina, ou abordagem. Neste 

momento do trabalho foram escolhidos posicionamentos de alguns autores que são 

referência nessa área de estudo para mostrar a diversidade de pensamento. 

Van Dijk (2008) propõe o uso do termo Estudos Críticos do Discurso, em 

substituição de ACD, justificando entre outros motivos que os estudos críticos não 

são um método de análise do discurso como é presumido nas ciências sociais. O 

autor argumenta que “os ECD usam qualquer método que seja relevante para os 

objetivos dos seus projetos de pesquisa e tais métodos são, em grande parte, 

aqueles utilizados em estudos do discurso em geral” (VAN DIJK, 2008, p. 10). A 

partir desta perspectiva, o autor define a ACD (ECD) como um posicionamento 

crítico. Dentre as maneiras de “estudar as estruturas e estratégias da escrita e da 

fala” (VAN DIJK, 2008, p. 11), utilizadas pelos estudos do discurso e pelos estudos 

críticos, o autor destaca: a) a Análise gramatical (fonológica, sintática, lexical, 

semântica); b) a Análise pragmática dos atos de fala e dos atos comunicativos; c) a 

Análise retórica; d) a Análise estilística; e) a A análise de estruturas específicas 

(gênero etc.): narrativa, argumentação, notícias jornalísticas, livros didáticos etc.; f) a 

Análise conversacional da fala em interação; g) a Análise semiótica de sons, 

imagens e outras propriedades multimodais do discurso e da interação. 

Junto a essas formas de análise, os estudos (críticos) do discurso podem, 

segundo Van Dijk (2008), recorrer aos métodos tradicionais das ciências sociais, tais 

como observação, métodos etnográficos e experimentos. O estudioso argumenta 

que os Estudos Críticos do Discurso devem contribuir a gerar teoria e caminhos de 

análise, mas que eles não são por si mesmos um método, e sim “uma transdisciplina 

distribuída por todas as ciências humanas e sociais” (VAN DIJK, 2008, p. 11). Em 

resumo, o teórico expressa: 

(...) tanto os estudos do discurso quanto os estudos críticos do discurso 
fazem uso de uma grande quantidade de métodos de observação, de 
análise e de outras estratégias para coletar, examinar ou avaliar dados, 
para testar hipóteses, para desenvolver teorias e para adquirir 
conhecimentos (VAN DIJK, 2008, p. 13). 

Entre os autores que caracterizam a ACD como uma ciência e um método 

destaca-se Norman Fairclough (2003). Para Fairclough (2003), a Análise Crítica do 

Discurso é uma teoria e um método sobre a linguagem e num sentido mais geral, 

sobre a semiose. O autor explica que a semiose “inclui todas as formas de criação 

de significado – as imagens visuais, a linguagem corporal e também a linguagem” 



28 
 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 180). A partir dessa perspectiva o autor sinaliza que a ACD 

analisa “as relações dialéticas entre a semiose (incluída a linguagem) e outros 

elementos das práticas sociais” (2003, p. 181). 

As autoras Viviane Ramalho e Viviane de Melo Resende (2011, p. 12), 

por sua parte, definem a Análise Crítica do Discurso como um “conjunto de 

abordagens científicas interdisciplinares para estudos críticos da linguagem como 

prática social”. As pesquisadoras representam o posicionamento da Universidade 

Federal de Brasília (UnB). A UnB foi a porta de entrada da Análise Crítica do 

Discurso no Brasil, adotando a sigla ADC, por meio do “trabalho pioneiro de Izabel 

Magalhães” (SILVA, 2012, p. 226). 

Izabel Magalhães, citada também por Pedrosa (2008) como a 

responsável por introduzir a ACD no Brasil, entende que a Análise Crítica do 

Discurso (para a autora Análise do Discurso Crítica) é metodologia, e “parte da 

análise de discurso textualmente orientada, ligada à perspectiva metodológica 

qualitativa interpretativa” (MAGALHÃES apud PEDROSA, 2012a, p. 6). 

Maingueneau (2010, p. 65) situa a ACD dentro das ciências humanas e 

sociais como uma disciplina que “pertence plenamente ao mundo contemporâneo”. 

O autor destaca que a Análise Crítica do Discurso é “caracterizada não por uma 

metodologia própria, mas pelos temas que privilegia” como racismo, sexismo, 

antissemitismo, fascismo, entre outras abordagens discursivas de forte conteúdo 

ideológico (MAINGUENEAU, 2010, p. 63-64). 

Pedro (1997) posiciona a ACD como uma abordagem que olha 

criticamente para os textos, analisando aqueles discursos que legitimam situações 

de reprodução de abuso de poder e tornam visível práticas naturalizadas como o 

racismo. Segundo a autora (PEDRO, 1997, p. 27), "dada a complexidade dos 

problemas sociais”, a abordagem adotada na ACD deve ser necessariamente 

multidisciplinar. 

Wodak (2009) entende a ACD como uma Abordagem Teórica que tem se 

desenvolvido para criar um método que analise a linguagem aliando as teorias 

linguísticas, sociológicas e políticas. 

Antes de mostrar diferenças de enfoque entre alguns dos principais 

teóricos da Análise Crítica do Discurso, sinalizaremos áreas gerais de coincidência 

que guiarão as análises da pesquisa, dentre as quais: a) a Análise Crítica (seja ela 

corrente, abordagem, posicionamento, ciência ou método) entende a linguagem 
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como prática social; b) a linguagem, como parte essencial da vida social, tem uma 

relação dialética com a sociedade; c) o Discurso12, na sua concepção mais abstrata, 

constitui o foco de estudo da ACD como mecanismo de abuso de poder e ao mesmo 

tempo como ferramenta emancipadora; d) a Análise Crítica do Discurso exige um 

exercício transdisciplinar, necessita das outras ciências para se completar 

teoricamente e desenvolver as análises discursivas; e) a ACD requer um 

posicionamento crítico do pesquisador envolvido. Junto a esses pontos que 

colocamos como comuns à maioria dos pesquisadores situa-se o que talvez seja “a 

alma” da ACD e que a pesquisadora Denize Elena Garcia da Silva resume da 

seguinte forma: 

A análise do discurso que enfoca a língua como prática social, bem como o 
texto (verbal e não-verbal) como um evento comunicativo, tem constituído o 
meu passaporte teórico básico, uma vez que significa uma forma de 
pesquisa social, também considerada uma prática teórica crítica, sobretudo, 
porque se baseia na premissa de que situações opressoras podem ser 
mudadas, visto que formas de opressão costumam emergir a partir de 
decisões de natureza social, o que as torna passíveis de serem 
transformadas (SILVA, 2012, p. 225). 

A referência à ACD como uma ciência transdisciplinar vem da mão da 

heterogeneidade de campos do conhecimento, enfoques e metodologias 

relacionados entre si. O encontro de Amsterdam, mencionado anteriormente, foi 

propício para que os acadêmicos mostrassem suas visões particulares que 

acabaram dando origem às diferentes tendências nas teorias e metodologias. 

Esse posicionamento amplo é um dos argumentos fortes que sustentam 

os críticos mais inclinados à ACD. Essas críticas são, de acordo com Wodak (2003), 

o enfoque hermenêutico que a ACD dá à análise de textos, o contexto amplo e 

abrangente que se utiliza para a interpretação dos textos, o marco teórico estendido, 

e, principalmente, a posição política que os investigadores não se importam em 

disfarçar. Os mesmos argumentos referendados pelos críticos são também 

utilizados, a partir de uma perspectiva oposta, pelos defensores da ACD para se 

posicionar a favor da nova escola e trabalhar na criação de um paradigma comum 

entre as divergentes posições que a ACD carrega dentro de si. 

Em continuidade, apresentaremos um quadro esquemático que serve 

para representar um pouco mais claramente as posturas internacionais expostas 

                                                            
12 O discurso pode ser entendido no sentido concreto do termo, se referindo aos discursos 
particulares ou no sentido abstrato, como ordem do discurso. 
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neste capítulo. A intenção é apenas mostrar graficamente a diversidade de 

perspectivas e enfoques que caracterizam a Análise Crítica do Discurso. 

 

Quadro1: Comparativo sobre posicionamentos na ACD13 

Autor Nome Aspectos identitários 
Norman Fairclough 
(1999; 2003) 

Análise Crítica do Discurso (em 
inglês) (ACD) (ADC) 

Teoria social do discurso 

Van Dijk (2008) Estudos Críticos do Discurso (ECD) Posicionamento crítico 

Wodak (2009) 
Análise do Discurso Crítica (inglês) 
(ADC) (ACD) 

Abordagem crítica 

Maingueneau (2010) Análise Crítica do Discurso (ACD)14 
Uma disciplina no campo 
das ciências humanas e 
sociais 

Pedro (2011) Análise Crítico do Discurso (ACD) 
Abordagem multidisciplinar 
do discurso 

Fonte: quadro criado pela autora. 

 

2.3 Análise Crítica do Discurso dentro e fora do Brasil 

 

A ACD, aliada a sua particularidade de reunir métodos, enfoques e 

modelos diversos em torno de um paradigma comum, é propícia para o encontro de 

estudiosos de várias áreas. Pedrosa (2008) tem se preocupado em reunir os nomes 

dos que são referência na ACD em nível mundial. Destacaremos principalmente 

aqueles que foram essenciais para o surgimento desta corrente: Teun van Dijk, 

professor catedrático no Departamento de Estudos do Discurso da Universidade de 

Amsterdam; Norman Fairclough, professor de Língua e Vida Social na Universidade 

de Lancaster, Reino Unido; Gunter Kress, professor catedrático da Universidade de 

Londres desde 1991; Theo van Leeuwen, professor de Teoria da Comunicação na 

School of Media of London College of Printin and Distribuitive Trades da 

Universidade de Londres e Ruth Wodak, professora de Linguística Aplicada (LA) e 

da Análise do Discurso (AD), no Departamento de Linguística da Universidade de 

Viena. 

A autora (2012) também apresenta os nomes importantes da ACD no 

Brasil. Mencionaremos, neste momento do capítulo, aqueles que consideramos ter 

uma relação mais direta com o foco de estudo deste trabalho em diversas 

universidades brasileiras: na UnB, Izabel Magalhães, Denize Silva, Josênica Vieira, 
                                                            
13 Quadro desenvolvido de acordo as informações comparativas referentes ao nome e ao 
posicionamento da corrente obtidas do trabalho, ainda inédito, cedido pela professora e pesquisadora 
Dra. Cleide Emília Faye Pedrosa (2012). 
14 Posicionamento de Maingueneau de acordo com a tradução ao português. 
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Viviane Resende e Viviane Ramalho; na UFMG, Célia Magalhães; na UERJ, as 

professoras Gisele de Carvalho e Anna Elizabeth Balocco; na UFSC, Caldas-

Coulthard e Scliar-Cabral; na UNISUL-SC, a professora Débora de Carvalho 

Figueiredo; na UnB, Décio Bessa; na UFS, Cleide Pedrosa (até 2009) e Lêda Pires; 

e na UFRN, Cleide Emília Faye Pedrosa. 

 

2.4 Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso: um novo “braço” da ACD 

 

A Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (doravante 

ASCD) surge no segundo semestre de 201115 nas salas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). O cenário das discussões acadêmicas do Grupo de 

Pesquisa Estudos do Texto e Discurso (GETED) foi propício para que uma das 

coordenadoras do grupo, a professora Cleide Faye Pedrosa, junto aos seus 

orientandos da pós-graduação (mestrado e doutorado), sentissem, partindo dos 

estudos da Análise Crítica do Discurso, a necessidade de somar seus 

conhecimentos às leituras de ACD já estabelecidas. 

Partindo do princípio integrador da ACD, mediante abordagens 

transdisciplinares, a corrente assume uma nova linha de pensamento e de análise a 

partir da Sociologia aplicada à Mudança Social e à Comunicação para a Mudança 

Social. As duas áreas de conhecimento estão preocupadas com o papel central do 

indivíduo como ator social, como sujeito, que tendo o controle sobre as tensões 

identitárias coletivas e individuais, será peça chave nas transformações em direção 

ao desenvolvimento. 

O denominador comum de todos os campos de estudo que fazem o 

suporte da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso é o interesse 

pelas mudanças sociais e culturais, por isso os Estudos Culturais (MARTTELART, 

2005; HALL, 2005) constituem também uma das bases desta nova abordagem. 

Segundo Pedrosa, “novos campos podem ser inseridos em nossa proposta, como se 

justifica em toda e qualquer abordagem transdisciplinar como esta se propõe a ser” 

(PEDROSA, 2012a, p. 14). 

                                                            
15 O anúncio oficial da corrente foi realizado no dia 20 de outubro de 2011, na UFRN, no Programa de 
Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), na aula de Tópico V, linguagem e globalização, 
ministrada no semestre 2011.2 pela professora Drª Cleide Emília Faye Pedrosa. 
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Num primeiro momento, foram realizadas as primeiras postagens com 

posicionamentos dos membros do grupo (ASCD) através de um espaço criado no 

Facebook, com o objetivo específico de intercâmbio entre os estudantes e a 

orientadora. Pedrosa (2012a,b) esclarece que o objetivo desta nova proposta teórica 

é trazer mais uma contribuição aos estudos da ACD no Brasil. 

O começo desta corrente foi propício para discussões sobre algumas 

controvérsias que têm aparecido dentro da ACD. Como foi referido antes, um dos 

problemas que a Análise Crítica tem sofrido no Brasil refere-se ao nome adotado. 

Para Izabel Magalhães (2005), responsável pela chegada da ACD ao país, a 

tradução adequada seria Análise do Discurso Crítica. Segundo a autora, isso se 

deve à tradição do Brasil com respeito a Análise do Discurso a qual empurraria a 

tradução apenas para o acréscimo do termo “crítica” para diferenciá-la da AD 

francesa. A Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD), 

seguindo os posicionamentos de Pedrosa, prefere trabalhar com o nome Análise 

Crítica do Discurso. A decisão baseia-se no seguimento da linha da tradução do 

termo original em inglês para o espanhol, como Análisis Crítico del Discurso, assim 

como a tradução ao português feita em Portugal (PEDRO,1997 apud PEDROSA, 

2012) e também algumas traduções de autores brasileiros que têm seguido essa 

linha. Pedrosa (2012a) explica também que a escolha da nomenclatura não 

prejudica os trabalhos em ACD e sim acaba sendo mais uma demonstração da 

multiplicidade de enfoques que conseguem caminhar juntos nas pesquisas da área. 

O segundo posicionamento sobre a ASCD, manifestado pela 

pesquisadora Drª Cleide Emília Faye Pedrosa, trata de situar a Análise Crítica do 

Discurso em relação a Linguística Crítica. A estudiosa afirma que apesar de alguns 

autores como Wodak (2003) entenderem que os termos ACD e LC são 

intercambiáveis, a linha seguida pela ASCD vai em direção a concordar com 

Fairclough (2001, 2008) ao separar a Análise Crítica do Discurso como área 

diferente da Linguística Crítica, baseada no argumento de que a LC ainda não dá a 

devida atenção aos processos e problemas da interpretação (PEDROSA, 2012a,b). 

Gouveia (2003), citado também por Pedrosa (2012a), concorda plenamente com o 

posicionamento de Fairclough de que estamos ante escolas diferentes. 

A ASCD assume a posição em concordância com Gouveia (2003) e 

Fairclough (2001-2003), afirmando que a Análise Crítica do Discurso (ACD) abre 

novos espaços no território dos Estudos Críticos que a separam das correntes 
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anteriores, porém, não deixa de reconhecer a importância que esses estudos 

provenientes da LC e da AD francesa tiveram para o nascimento e evolução da 

ACD. 

Como foi dito, a Mudança Social é o denominador comum que une os três 

campos (por enquanto) pilares da nova abordagem: a Análise Crítica do Discurso, a 

Sociologia aplicada à Mudança Social e a Comunicação para a Mudança Social 

(CMS). A partir da ACD, que participa como proposta crítica da AD e que tem como 

eixo central um sujeito emancipador e mobilizador, pretende-se favorecer os 

cenários de mudança na sociedade. A CMS16 será apresentada em mais detalhes, 

em outro capítulo desse trabalho, como o paradigma participativo que advoga que 

as transformações na sociedade ocorrem através do diálogo e da participação 

coletiva na produção de conteúdos de comunicação. 

 

2.5 Mudança Social: um caminho para a emancipação do sujeito 

 

Tudo Muda é o título de uma das publicações mais conhecidas do 

sociólogo belga Guy Bajoit (2003). Ela representa o que o estudioso revela no 

decorrer das suas obras: preocupação pelas mudanças sociais e culturais da vida 

contemporânea. A evolução das sociedades, com as suas transformações e 

reformas progressivas, tem sido um fenômeno natural em todas as épocas, porém, 

as sociedades modernas ocidentais são protagonistas de mudanças que vão muito 

além do conhecido. Giddens (1991), em sua obra As consequências da 

modernidade, já relatava a perplexidade que estava tomando conta dos estudiosos 

da sociologia ante as transformações da nova ordem social. Segundo o autor, 

“muitos de nós temos sido apanhados num universo de eventos que não 

compreendemos plenamente e que parecem em grande parte estarem fora de nosso 

controle” (GIDDENS, 1991, p. 12). 

Segundo Bajoit (2009) as mudanças vivenciadas hoje representam nas 

sociedades contemporâneas “uma mutação muito profunda que afeta a lógica 

mesma do seu funcionamento” (BAJOIT, 2009, p. 10). O autor expressa que muito 

mais do que uma mudança no sistema, trata- se de uma “mudança ‘de sistema’, ou 

                                                            
16 Comunicação para a Mudança Social, nomenclatura adotada por GUMUCIO e outros teóricos da 
Comunicação para se referir ao paradigma participativo. 
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seja, uma mutação ao mesmo tempo tecnológica, econômica, política, social e 

cultural” (ibiden). 

O principal interesse do teórico baseia-se nas mudanças socioculturais, 

segundo ele, as transformações nesse sentido explicam-se pela saída do “modelo 

cultural industrial” e a substituição deste pelo “modelo cultural identitário”. Nesse 

novo modelo, Bajoit (2008, 2009) encontra um sujeito novo, um sujeito que se revela 

autônomo, responsável por ele mesmo e mostra-se “um ator cívico e competitivo nas 

suas relações com o mundo” (BAJOIT, 2008, p. 9). 

O sociólogo chama de um novo período de mutações no sistema cultural 

que é caracterizado pelo protagonismo do “ISA” (Indivíduo-Sujeito-Ator). Segundo o 

autor, está se vivenciando uma época de “Tirania do ISA” (2009, p. 9) e essa nova 

tirania tem substituído a tirania da Razão. Os novos direitos-deveres dessa nova 

‘era’ são: “o de autorrealização pessoal, o de livre eleição, o da busca do prazer 

imediato e o da segurança frente aos riscos e ameaças exteriores” (BAJOIT, 2009, 

p. 9). 

Para o estudioso da Sociologia, as mudanças na sociedade só podem ter 

origem nas dinâmicas das relações que são fruto dos intercâmbios entre os atores 

sociais. Os atores, na sociedade, não recebem nenhum legado de mudança da 

história, eles são os protagonistas através das transformações nas suas interações. 

São esses atores que fazem existir os sentidos culturais e ideológicos. Os atores 

sociais atuam uns sobre outros mediante lógicas de intercâmbio que podem ser de 

caráter “cooperativo, conflitivo, competitivo e/ou contraditório” (BAJOIT, 2008, p. 

252). As relações estabelecidas pelo ator social com os outros vão depender da 

ideia que ele construa sobre a sua identidade pessoal. É com a intenção de realizar 

sua identidade pessoal da melhor maneira possível que os sujeitos, já como atores 

sociais, “se impõem, outros se entregam, defendem-se ou procuram alternativas, 

outros são esmagados e marginalizados” (BAJOIT, 2008, p. 252). 

O autor define a mudança sociocultural como “a modificação de um 

estado dado das relações sociais” (BAJOIT, 2008, p. 252). Essas transformações de 

estado se manifestam, segundo o autor, nas seguintes esferas: “a) mudanças das 

coerções pelas quais se resolvem os problemas da vida comum; b) mudança dos 

princípios de sentido invocados para legitimar estas coações; c) mudança das 

identidades coletivas que resultam da prática das relações sociais; d) mudança das 

lógicas de gestão de si, pelas quais os indivíduos resolvem as tensões que 
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atravessam as identidades coletivas e constroem suas identidades pessoais; e) 

mudança das lógicas de ação nas quais se comprometem, individual ou 

coletivamente” (BAJOIT, 2008, p. 252). 

Como foi mencionado acima, esses intercâmbios dos atores nas relações 

sociais são feitos de diferentes maneiras; a troca, como expõe Bajoit (2008b), pode 

ser: a) de forma cooperativa: isso quer dizer que os atores cooperam uns com os 

outros, contribuindo para conseguir as finalidades estabelecidas e garantindo que as 

identidades coletivas não experimentarão grandes tensões; b) conflitiva: nesse caso 

o conflito entre os atores os obriga a procurar soluções que permitam continuar a 

relação social e atingir as finalidades comuns – Bajoit (2008) entende essas 

soluções como inovações (sociais, técnicas ou culturais); c) competitiva: neste tipo 

de intercâmbio é a luta por ser o melhor e o mais forte o que determina a 

sobrevivência; a inovação é novamente um fator importante na hora de se impor 

sobre os outros para atingir os interesses; d) contraditória: baseia se na mesma 

lógica que a competitiva só que “sem regras, nem árbitros” (BAJOIT, 2008, p. 254) 

portanto, segundo o autor, o perigo é maior – os mais fracos podem ter uma morte 

física ou social. 

As possibilidades de acontecer a mudança social dependem da inovação 

frente às exigências da cooperação, do conflito, da competência e da contradição, 

segundo o autor, que entende que essas “são as únicas fontes possíveis de 

mudança social e cultural” (BAJOIT, 2008, p. 254). 

Dentro deste quadro das mudanças socioculturais, podemos agregar os 

posicionamentos de Castells (2009). O sociólogo entende que a mudança social é a 

consequência das mudanças culturais e políticas; as segundas são efeito natural 

das primeiras. A mudança cultural seria a mudança de crenças e valores na mente 

dos indivíduos a uma escala que acaba atingindo a toda a sociedade. Já a mudança 

política acontece quando esses novos valores são adotados institucionalmente pela 

sociedade. A interação entre as mudanças culturais e políticas traz como resultado a 

mudança social. 

Para Bajoit (2008), para que uma coletividade possa passar de um a outro 

estado nas relações sociais existem quatro vias possíveis: a evolução, a reforma, a 

revolta e a revolução. Elas podem ser analisadas e estudadas de forma separada, 

mas em muitos casos uma é fator desencadeante da outra. A evolução é um 

processo longo que envolve indivíduos que não têm entre si laços solidários, que 
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não enfrentam conflitos e sim as transformações derivadas das trocas cooperativas 

e competitivas. Geralmente, as mudanças sociais têm como base inicial uma 

evolução. 

A reforma ocorre quando a mudança social é resultante de negociação 

entre os atores sociais, não se faz necessário assumir muitos conflitos ou 

contradições. Normalmente, reforma é resultado de uma evolução e passo prévio à 

revolta e à revolução. 

A revolta envolve um ator coletivo, desorganizado, sem laços solidários, 

unido apenas pela coincidência nas tomadas de decisões em função de que estas 

afetam à maioria dos atores individuais. Envolve uma grande quantidade de 

indivíduos espontaneamente mobilizados mediante intercâmbios conflitivos ou 

contraditórios. 

A revolução é também via de mudança social, provavelmente a mais 

radical. As transformações mediante a revolução partem de uma categoria 

solidariamente organizada, comprometida como ator coletivo, em trocas conflitivas e 

contraditórias. A revolução reúne, de certa forma, todas as vias de mudança 

mencionadas, já que ela frequentemente deriva de uma evolução prolongada, é 

consequência de reformas mal sucedidas e é caracterizada também pela existência 

de revoltas ao redor do seu centro organizado. 

A mudança social é objeto central de estudo da Sociologia e por tanto de 

muitos dos seus teóricos. Alguns arriscam na proposta de modelos inovadores que 

possam explicar as transformações na sociedade. Bajoit (2008, 2009) entende que 

as mutações nas relações sociais são a essência da mudança social. 

O sociólogo espanhol Alberto Saco Alvarez (2006), pode se dizer que 

seguindo o mesmo princípio do estudioso belga, encontra nas alterações da 

interação entre indivíduos e grupos a explicação do processo de mudança social. 

Para o autor (2006), “trata-se de um processo coletivo de alteração duradoura no 

tempo das formas de funcionamento e estruturação das interações entre indivíduos 

ou grupos, que muda o curso histórico de uma coletividade” (SACO, 2006, p. 40). O 

autor complementa dizendo que essa mudança acontece no seio de uma geração, 

mas que não pode ser confundida com uma mudança generacional. 

Se faz necessário diferenciar a mudança social de transformações 

pontuais provenientes de acontecimentos específicos como uma “catástrofe natural, 

uma guerra, um golpe de estado, uma revolta” (SACO, 2006, p. 41). Esses 
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acontecimentos, segundo o estudioso, podem gerar transformações temporárias 

que, uma vez superado o evento, voltem ao estado anterior. Porém, acontece 

também, que alguns acontecimentos conseguem, sim, mudanças profundas e de 

longo alcance. Isso geralmente ocorre nos casos em que o fato acontecido age 

como a gota que transbordou o copo depois de uma acumulação de acontecimentos 

prévios que viriam sendo gestados em forma de conflito. Saco (2006) distingue 

essas mudanças como de tipo 1 e de tipo 2. 

As primeiras referem-se à mudanças microssociologicas, que não 

provocam uma mudança de sistema e sim apenas algumas adequações necessárias 

feitas no seio de organizações menores, como no caso das famílias, com o intuito de 

se adaptar às necessidades da vida cotidiana. As mudanças do tipo 2, já constituem 

transformações na própria estrutura social, são mudanças de sistema. Neste último 

caso, geralmente, segundo o pesquisador, as transformações acontecem devido a 

pressões externas. 

Ainda para o pesquisador espanhol, a mudança social pode acontecer em 

quatro direções: de dentro para fora (endógena), de fora para dentro (exógena), de 

cima para abaixo (descendente) ou de baixo para acima (ascendente). 

A mudança endógena acontece dentro da estrutura social e o próprio 

sistema conta com mecanismos de ajuste para recuperar rapidamente a estabilidade 

perdida durante as movimentações transformadoras. A mudança exógena é a mais 

difícil de administrar. Pode vir de elementos naturais como fatores ecológicos ou da 

pressão de outros sistemas. Esse último caso é o que gera o choque mais 

traumático. 

Os fatores que podem pressionar de fora da estrutura social (sem que 

necessariamente sejam totalmente externos) são de diversas ordens, e pouco 

provavelmente possam aparecer isolados. Os mais comuns são os econômicos, 

políticos, tecnológicos, ecológicos, ideológicos e os culturais. A dimensão do 

enfrentamento vai depender das condições imperantes dentro da estrutura social, se 

o sistema estiver aberto às inovações o conflito provavelmente seja menor e mais 

rápido o caminho de recuperar a estabilidade, porém se a pressão externa para a 

mudança encontrar um ambiente resistente, o resultado pode ser a quebra dos 

elementos da estrutura. 

Saco (2006) exemplifica com o caso dos avanços tecnológicos – eles 

podem chegar a um ambiente onde a sociedade esteja preparada para recebê-los 
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seja através de uma atitude receptiva ou de níveis de educação apropriados para 

aproveitá-los para o desenvolvimento das condições de vida. 

No capítulo referido à Comunicação para a Mudança Social, será 

abordada a imersão da chamada Cultura de Massas nas sociedades dos países 

subdesenvolvidos devido ao choque cultural drástico produzido entre a origem dos 

produtos culturais e os destinatários dos mesmos. A intenção nas chamadas “teorias 

da modernização”, as quais acabaram num grande fracasso, era contribuir com o 

desenvolvimento dos países “atrasados” mediante a transferência unilateral de 

tecnologia e informação. Saco (2006) resume esta postura: 

A teoria da modernização trata de dar uma explicação teórica que possa se 
aplicar às sociedades não desenvolvidas. (...) estas expectativas costumam 
ser frustradas e em ocasiões provocam sérias perdas às sociedades nas 
quais se pretende aplicar o modelo ocidental. De fato, supõem (e geram) 
um certo nível de violência (APTER, 1987), ao tratar de forçar uma 
realidade social concreta a um esquema preconcebido pela civilização 
hegemônica. (SACO, 2006, p. 46). 

A explicação, oferecida pelos estudiosos à falta de sucesso para os 

objetivos dos “extensionistas”17, baseia se na postura antidialógica dos modelos 

hegemônicos e na ignorância da realidade local na hora da transmissão da 

tecnologia e da informação. Em casos em que a mudança origina-se fora, por 

alguma necessidade que percebe um agente externo ou uma elite isolada, pode 

gerar conflitos já que o que está promovendo a mudança está contra os interesses e 

a vontade coletiva (SACO, 2006). 

As mudanças ascendentes são aquelas que partem principalmente de 

mobilizações comunitárias ou no compartilhar de interesses de alguns setores da 

população. Geralmente, surgem de forma mais ou menos espontânea, são 

mudanças endógenas que tem como protagonista à população. Normalmente, o 

objetivo é imediato, tentando trazer respostas a problemas concretos. Um exemplo 

claro de mudança ascendente são as transformações obtidas pelas movimentações 

sociais (SACO, 2006). 

As chamadas mudanças descendentes são aquelas que provêm de elites 

que podem estar dentro ou fora do sistema. Habitualmente, essas transformações 

são amplamente divulgadas dentro do sistema. A principal desvantagem dessas 

                                                            
17 Extensão foi o termo utilizado por Paulo Freire para se referir a essa ideia de transmissão do 
conhecimento verticalista, unidirecional, sem a participação dos destinatários, como consta no 
capítulo III deste trabalho. 
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mudanças é que, muitas vezes, elas não se adéquam nem consideram as 

necessidades da população. Isso acontece com frequência nos projetos que não 

levam em conta os afetados para a elaboração do planejamento e das novas 

propostas de mudança. 

O grupo endógeno ascendente ou autogestionário é o considerado ideal 

para os defensores da mudança social baseada na participação e no diálogo. Este 

grupo representa as transformações que começam fora das elites, às vezes, em 

resposta a pressões hegemônicas internas ou externas ao sistema. São 

mobilizações populares de autogestão que procuram obter resultados concretos as 

suas reclamações. 

As inovações exógenas descendentes ou exo-dirigidas, são talvez o outro 

extremo das autogestionárias. As mudanças nascem como pressão externa: são 

grupos de elites que não pertencem ao sistema e que impõem as mudanças sem 

levar em conta as necessidades da população. Essas mudanças, geralmente, geram 

alto grau de conflito pelo grande choque produzido entre as forças externas e os 

afetados. Normalmente, essas “imposições” são do tipo militar, político ou cultural. A 

estratégia para que o confronto seja mais leve é estabelecer uma relação fluida com 

elites internas, mediadores ou líderes comunitários que sejam capazes de levar as 

vantagens das mudanças ao resto dos afetados. 

Existem também as mudanças endo-descendentes ou endo-dirigidas: 

esse é o caso das inovações promovidas por elites locais. A divulgação das 

mudanças se produz pacificamente entre as redes da sociedade. As elites locais 

respondem a pressões internas de mobilizações ou a pressões de elites de fora do 

sistema. O nível de conflito vai depender do posicionamento dessas elites 

endógenas em relação aos grupos de pressão. O desafio é produzir as mudanças 

de forma natural, convencendo os destinatários dos benefícios das mesmas. 

As mudanças podem também ser promovidas por grupos emergentes, 

dentro do sistema, mas que agem fora das regras normais de organizações. Esse é 

o caso das inovações exo-emergentes: são grupos espontâneos, que desconhecem 

as hierarquias habituais e se organizam horizontalmente com a finalidade de 

reclamar sobre problemas que os afetam. Essa é uma realidade cada vez mais 

tangível com o aparecimento da internet, das redes sociais. Essa forma de 

organização sem a limitação territorial é um exemplo claro desse tipo de proposta de 

inovação, as mudanças tecnológicas facilitam a aparição desses grupos. O 
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intercâmbio de informações entre os que aderem é feito de forma horizontal, 

desconsiderando hierarquias políticas ou o reconhecimento de mídias tradicionais. 

 

Quadro 2: Tipos de inovação e mudança 

 ENDÓGENO  EXÓGENO 

ASCENDENTE AUTOGESTIONÁRIO EXO-EMERGENTE 
DESCENDENTE ENDO-DIRIGIDO EXO-DIRIGIDO 

Fonte: quadro adaptado pela autora, baseado em Saco (2006). 

 

O conceito de mudança social está estreitamente vinculado ao de 

desenvolvimento. A partir da esfera da Comunicação será visto como os dois 

conceitos se confundem já que a mudança social ocorreria para alcançar melhores 

níveis de qualidade de vida e a estrutura social se modifica em busca de modelos 

estáveis de organização que beneficiem ao sistema no seu coletivo. O mundo está 

mudando profundamente e isso tem alertado os estudiosos de todas as áreas, mas 

especificamente no território da Sociologia já não existe possibilidade de segurar 

antigos modelos. Teóricos abordados nesse trabalho, como Castells, Saco, Bajoit e 

Giddens, têm dedicado inúmeros trabalhos a entender os novos tempos. 

Giddens (1991, p. 16) destaca algumas características que nos permitem 

identificar “as descontinuidades que separam as instituições sociais modernas das 

ordens sociais tradicionais”: a) O nítido ritmo da mudança que a era da modernidade 

põe em movimento. A velocidade das mudanças na modernidade tem sido extrema. 

b) O escopo da mudança. A interconexão facilitada pelos avanços tecnológicos e de 

comunicação a transformação social se impõe em todo o planeta. c) Diz respeito à 

natureza intrínseca das instituições modernas. Giddens (1991, p. 16) explica que 

“algumas formas sociais modernas não se encontram em períodos históricos 

precedentes” e exemplifica citando o “estado-nação, a dependência por atacado da 

produção de fontes de energia inanimadas ou a completa transformação em 

mercadorias de produtos e trabalho assalariado”. 

A partir da perspectiva de Saco (2006, p. 6), considera-se que “incentivar 

à mudança social para melhorar qualidade de vida da população, individual e/ou 

coletivamente” deve ser a preocupação principal das teorias sociais. O autor 

questiona as formas de tentativa de mudança social vindas “de cima” 

(descendentes) e “de fora” (exógenas): 
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Por desgraça, até agora os processos de mudança induzidos a partir das 
sociedades ocidentais tem ido por estes dois caminhos: a coação 
econômica, política e (chegado o caso) militar ou uma hegemonia cultural 
que desorganiza as fontes de coesão social tradicionais de outras 
sociedades (SACO, 2006, p. 48). 

As sociedades latino-americanas receberam o “convite” para aderir à 

cultura de massas, o que, segundo os seguidores das teorias da modernidade, lhes 

permitiria progredir a partir do acesso à tecnologia e informação que vinha de 

modelos do primeiro mundo. As intenções de produzir uma mudança social profunda 

levando progresso à sociedades atrasadas ficaram frustradas para ambos os lados. 

Os modelos hegemônicos não conseguiram o seu objetivo e os modelos 

subdesenvolvidos resistiram às mudanças. Nos casos de ideias vindas de fora é 

importante que os destinatários das mudanças estejam receptivos a incorporá-las. 

 

2.6 Estudos sobre as identidades, os sujeitos e os atores sociais. 

 

A Sociologia aplicada à Mudança Social18 contribui com os estudos 

aprofundados sobre as transformações na ordem social e cultural. 

Os autores que, partindo da Sociologia, serviram de base a esse trabalho 

(BAJOIT, 2006; SACO, 2006) entendem que é o sujeito o responsável por todas 

essas mudanças. Bajoit (2006, 2009) faz uma abordagem particular sobre o que ele 

chama de Grande ISA: Indivíduo-Sujeito-Ator. De acordo com o estudioso, estamos 

vivendo a grande tirania do ISA, as sociedades têm passado do endeusamento da 

razão para a idolatria do indivíduo. É ele o deus, o centro de tudo. 

Bajoit (2009) entende que esse novo “deus” é mais tirano que os 

anteriores (Deus, a Razão). Como figura máxima ele dita as leis, porém segundo o 

estudioso, é necessário ficar atento porque a nova entidade superior engana. Deste 

modo, a supremacia do ISA significa liberdade para os indivíduos, a mensagem é a 

de livre arbítrio: “seja você mesmo”, mas, por trás desse encorajamento, todos esses 

novos direitos também ocultam deveres. 

Apropriar-se e conformar-se com essa nova liberdade, esses novos 

direitos é um dever, ignorá-los constitui, segundo o sociólogo belga, uma desviação. 

                                                            
18 Sociologia aplicada à Mudança Social é uma nomenclatura utilizada pelo sociólogo espanhol 
Alberto Saco Alvarez (2006) para se referir à ciência social orientada em profundidade ao estudo da 
mudança social. 
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Essas duas caras da autonomia do grande ISA são definidas com base 

em “direitos-deveres” que Bajoit (2009) representa dessa maneira: 

a) O direito-dever de autorrealização pessoal: o indivíduo sente ter o direito a se 

realizar na esfera pessoal, a se desenvolver de acordo com aquilo que gosta de 

fazer, portanto, a atividade tem que ser regida pela vontade e pela paixão. Custa 

achar o lugar para esforços obrigatórios como o trabalho ou o estudo que deve ser 

feito sem o incentivo da vontade. 

b) O direito-dever de escolher livremente: a liberdade de escolha é um direito de 

eleger aquilo que nos traz satisfação, só que essa liberdade bate com a liberdade 

alheia e com o direcionamento já estabelecido pela ordem social. 

c) O direito-dever do prazer: todo indivíduo sente o direito de fazer aquilo que lhe 

proporciona prazer, de evitar o sofrimento, de ter aqui e agora o que deseja, mas 

essa tendência à satisfação imediata e total tem que se orientar também a 

proporcionar esses momentos aos outros. 

d) O direito-dever da segurança: as mudanças recentes na vida moderna têm 

trazido, junto a oportunidades, novos medos e inseguranças tais como o medo ao 

desemprego, às mudanças ecológicas, à violência urbana, à solidão e muitas outras, 

no entanto as escolhas escondem um perigo pelo qual é preciso esperar e se 

preparar antes de dar o passo. 

 

Bajoit (2009) resume esses direitos-deveres nessas palavras: 

 

Sempre com um pouquinho de ironia, considero estas quatro grandes 
orientações como as novas “Tábuas da Lei”. São os mandamentos do 
Grande ISA: ter um projeto (chegue a ser você mesmo), pessoal (“escolhe 
tua vida”), interessante (“busca a paixão e o prazer”), e porém realista 
(“toma cuidado”) tem se convertido nos nossos dias, para todo o mundo – 
mas, obviamente, sobretudo para os jovens –, num novo imperativo 
categórico (BAJOIT, 2009, p. 19). 

 

A coexistência desses “direitos-deveres” de que fala o autor gera, pelas 

contradições que envolvem em si, tensões que afetam o equilíbrio entre as zonas de 

identidade pessoal do indivíduo. O trabalho do sociólogo belga sobre identidades é 

um dois pilares da orientação teórica da Abordagem Sociológica e Comunicacional 

do Discurso. Segundo ele, “o ‘sujeito’ é a capacidade do indivíduo de administrar 

suas tensões existenciais”, e acrescenta ainda que “ser sujeito é ser capaz de 

administrar a si mesmo na relação com os outros”. Bajoit (2008) entende que as 
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tensões que enfrenta o indivíduo acabam dividindo sua identidade pessoal pelo que 

o “o sujeito” administrador desses desequilíbrios “trabalha” a vida toda na tentativa 

de (re)construir a sua identidade. 

Para a ASCD, o estudo do sujeito e a construção da identidade coletiva e 

individual são o foco principal de estudo. Esse interesse deve-se à importância do 

sujeito nas diferentes pesquisas da abordagem, considerando-o o elemento 

essencial em todos os processos de emancipação social. Os estudos de Bajoit 

(2008) fazem uma análise detalhada do sujeito explicando o processo de construção 

da identidade individual (e coletiva) e categorizando tanto diferentes tipos de 

identidade como de sujeito. Esse “processo de individuação” é permanente e 

doloroso, a tensão provocada dentro do indivíduo pelas suas identidades em luta 

dentro de si fazem com que “o sujeito” sofra perdas e ganhos permanentes e 

compre uma luta sem fim com as escolhas para sua vida. 

Bajoit chama de individuação “à formação da identidade pessoal do 

indivíduo” (2008, p. 158). Quem tem o trabalho de lidar com todas as tensões 

internas é o próprio sujeito na sua condição de ator social. Enquanto exista vida, o 

indivíduo realizará um trabalho sobre si mesmo, na procura da construção e 

reconstrução da sua identidade. Essa busca da identidade se confunde com a busca 

pela satisfação pessoal e o processo dessa procura não acaba enquanto exista vida. 

O sujeito administra as tensões existenciais, faz a gestão delas tanto em 

sua relação consigo mesmo como com os outros. Essas permanentes ameaças ao 

equilíbrio trazem como consequência, nas palavras do Bajoit (2008), a divisão da 

identidade. Segundo o autor, essa identidade tem partes que “brigam” entre si por 

sair triunfantes. Essas esferas, que são as responsáveis pelas angústias profundas 

do sujeito, são três: a identidade desejada (ID), a identidade atribuída (IA) e a 

identidade comprometida (IC). 

A identidade desejada refere-se ao que o indivíduo sente, aos seus 

desejos de ser ou de fazer, e aquilo que o move em direção ao que ele quer, dos 

seus gostos. Essa busca pela satisfação não acaba porque ele sempre tem algo 

mais a desejar, a esperar, a preferir. As próprias características da vida cotidiana o 

fazem estar sempre procurando por um desejo novo. 

A identidade atribuída é aquela que se constrói a partir do que o indivíduo 

acha que os demais esperam dele. Esses outros podem ser membros da sua 

família, como pais, irmãos, podem ser pessoas que participam da vida como 
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professores, amigos e também podem ser instituições às quais se está vinculado. É 

importante deixar claro, que não são exatamente as expectativas que os outros têm 

com respeito a esse sujeito e sim as expectativas que ele acha que os outros têm 

com respeito a ele. 

A identidade comprometida forma-se a partir das duas anteriores. É como 

se fosse a identidade real, aquela que é resultado das tensões entre a desejada e a 

atribuída. É a identidade que o sujeito administra como sendo a resultante das 

tensões existentes entre o que quer ser e efetivamente consegue, e entre o que 

acha que os outros esperam dele e as suas reais conquistas em função dessas 

expectativas. É, segundo Bajoit (2008, p. 160), “o que pensa que é e o que faz com 

a sua vida”. 

A tensão entre as três identidades não é a única que o sujeito deve 

administrar, o ‘trabalho’ de ser gestor da sua individuação requer mais esforço ainda. 

Em cada uma dessas esferas identitárias se manifestam diversos posicionamentos 

do sujeito querendo se impor. Entre os extremos existe uma área de luta para definir 

qual é o papel que o sujeito vai interpretar. 

Na esfera da Identidade Atribuída encontramos, na caracterização de 

Bajoit (2008), três possíveis sujeitos: o conformista, o rebelde e o adaptador. 

Sujeito Conformista é o sujeito que prefere renunciar aos seus desejos 

para se submeter ao que os outros entendem que é melhor para ele, ou ao que ele 

acha que os outros entendem como uma melhor escolha. Ainda dentro do 

conformismo existem algumas atitudes diferentes que oscilam entre a consciência 

plena da submissão e a inconsciência. 

O Sujeito Rebelde, no extremo do conformismo, encontra-se a rebeldia, a 

atitude contrária às expectativas que os outros (família, instituições etc.) criaram 

para ele. Essa oposição se materializa na rejeição, na realização de projetos 

‘atribuídos’ à custa de pesadas consequências. 

O Sujeito Adaptador encontra aquele sujeito entre os extremos do 

conformismo e da rebeldia que realiza diversas combinações que envolvem 

fingimento, enganos a si mesmo e aos outros que lhe permitam acreditar que tentou 

tudo para satisfazer as expectativas atribuídas mas não conseguiu. Essa ‘região’ do 

sujeito adaptador é a mais comum, os extremos são difíceis de encontrar uma vez 

que o sujeito está ‘trabalhando’ permanentemente na administração e consolidação 

da sua identidade. 



45 
 

Na esfera da Identidade Desejada, encontramos nos lados opostos os 

sujeitos Autêntico e Altruísta, e na zona de “negociação” situa-se o sujeito 

Estrategista. 

O Sujeito Autêntico procura viver em maior conformidade com as 

exigências de suas pulsões, vontades, projetos, da ideia que faz do que ele próprio é 

e queria ser. Suas energias estão em função da sua realização pessoal. 

O Sujeito Altruísta assume-se como ser social, pronto para renunciar a si 

mesmo, resignando-se a manter-se à disposição dos outros. 

O Sujeito Estrategista: a maioria dos sujeitos localiza-se nessa esfera, já 

que é quase impossível encontrar os ‘estados puros’ do altruísta ou do autêntico. O 

estrategista combina ambos extremos. 

No caso da Identidade Comprometida, também se encontram três tipos 

principais de sujeitos: o Consequente, o Inovador e o Pragmático. 

O Sujeito Consequente é um sujeito conservador, que entende que 

depois de ter tomado determinados caminhos e feito escolhas, deve prosseguir com 

elas até o fim. 

O Sujeito Inovador situa-se no lado oposto do consequente. Ele está 

disposto a correr riscos, a começar tudo de novo, a fazer escolhas que podem 

parecer ‘incoerentes’ aos olhos alheios. 

O Sujeito Pragmático adapta-se, permanecendo coerente com as suas 

escolhas anteriores, ao sabor das circunstâncias, dos obstáculos e das 

oportunidades. 

Em continuação, apresentamos o quadro de Bajoit (2008, p. 190), 

esquematizando a categorização exposta: 

 

Quadro 3: Identidades Individuais e tipos de sujeito 

 
      Conformista 
  Identidade Atribuída  Rebelde 
      Adaptador 
 
Sujeito      Autêntico 
Trabalho Identidade Desejada  Altruísta 
Sobre      Estrategista 
 
      Consequente 
  Identidade Comprometida  Inovador 
      Pragmático 
 

Fonte: quadro adaptado pela autora com base em BAJOIT (2008). 
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Os estudos do sujeito, desenvolvidos pelo estudioso, servirão de 

sustentação para as análises de casos realizadas nesta dissertação assim como o 

trabalho realizado pelo sociólogo sobre as identidades individuais e coletivas. 

 

2.7 A representação dos atores sociais: Van Leeuwen 

 

Van Leeuwen (1998; 2008) apresenta um conjunto de categorias que 

permitem identificar o modo como os atores sociais são representados no discurso. 

Originalmente seus aportes teóricos estavam orientados à língua inglesa, porém têm 

sido aplicados com êxito a discursos em outras línguas. A ideia principal do autor é 

reconhecer as escolhas que a língua oferece para materializar, no discurso, a 

representação dos atores sociais. 

Fairclough (2003) considera que dita representação (VAN LEEUWEN, 

1998; 2008), é ideológica já que mostra relações de dominação dentro de uma 

prática social. Seguindo a Halliday, Van Leeuwen (1998, p. 169) entende “a 

gramática como sendo um ‘potencial de significados’ (“o que pode ser dito”) em vez 

de um conjunto de regras (“o que deve ser dito”)”. O pesquisador holandês, em 

oposição a posicionamentos puramente linguísticos, compreende o papel dos atores 

sociais no discurso desde uma perspectiva sociológica e crítica. A categorização 

proposta pelo autor baseia-se na linguística, porém reconhecendo a determinação 

que a cultura e os contextos culturais exercem sobre os atores sociais e sobre as 

representações, nesse sentido Van Leeuwen (1998, p. 171) define as suas 

categorias como “pan-semióticas” explicando que: 

(...) dada cultura (ou um dado contexto de uma cultura) não só tem a sua 
própria e específica ordem de formas de representar o mundo social mas 
também as suas próprias formas de representar as diferentes semióticas 
nesta ordem, de determinar, com maior ou menor rigor, aquilo que pode ser 
realizado verbal e visualmente, aquilo que só pode realizar verbalmente, 
aquilo que só pode realizar visualmente etc. (VAN LEEUWEN, 1998, p. 171) 

 

Um dos interesses deste trabalho é analisar a representação de atores 

sociais nos tuítes dos ativistas do movimento Fora Micarla como fator determinante 

no processo de construção das identidades coletivas. As categorias propostas por 

Van Leeuwen (1997; 2008) para a representação dos atores sociais, fazem parte de 
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uma rede de sistemas linguísticos complexos que incluem aspectos léxico-

gramaticais e figuras retóricas. 

No anexo do trabalho encontra-se o quadro A representação dos atores 

sociais no discurso: rede de sistema, desenvolvido por Van Leeuwen (1998) com o 

modelo de categorização proposto pelo autor, onde é possível constatar as inúmeras 

possibilidades que a língua oferece para representar os atores sociais na esfera 

discursiva. 

As grandes categorias propostas por Van Leeuween (1997) são a 

exclusão e a inclusão, visto que as “representações incluem ou excluem atores 

sociais para servir os seus interesses e propósitos em relação aos leitores a quem 

se dirigem” (VAN LEEUWEN, 1998, p. 183). O processo de exclusão pode ocorrer 

por supressão ou colocando os atores sociais em segundo plano. No primeiro caso 

(supressão) não existem referência aos atores sociais no texto, na segunda situação 

(ator em segundo plano) aparecem “marcas” em lugares do texto que relatam a 

presença desse ator excluído. 

A inclusão é o “grande momento” da classificação do Van Leeuwen (1997; 

2008), ali os atores sociais são ativados ou passivados, personalizados ou 

impersonalizados. Nessa grande categoria materializa-se a distribuição de papéis 

entre os atores representados no discurso, segundo o estudioso, nem sempre o 

papel que os atores desempenham em práticas sociais é congruente com os papéis 

gramaticais que lhe são atribuídos no discurso (VAN LEEUWEN, 1998, p. 186). 

Nesta pesquisa, encontramos algumas das categorias de Van Leeuwen, 

claramente representadas nas postagens do Twitter. Os principais atores sociais 

representados são, a (ex-) prefeita de Natal, os próprios tuiteiros, as autoridades 

políticas (principalmente vereadores) e a população em geral. Dentro da categoria 

de inclusão, as subcategorias de assimilação, individualização, a ativação, 

determinação e nomeação foram as que mais representaram os atores sociais no 

discurso dos cyberativistas. 

A assimilação opõe-se à individualização, quando os atores são 

representados como grupos (tuiteiros) o autor chama de assimilação, no caso em 

que o ator é representado em forma individualizada (prefeita), a categoria de 

representação é a individualização. Segundo Van Leeuwen (1998, p. 195) a 

“individualização realiza-se através da singularidade, e a assimilação através da 

pluralidade”. 
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A ativação é uma das subcategorias mais fortes da classificação porque 

se refere ao papel outorgado ao ator social naquele discurso, se ele é ativado ou 

passivado, “a ativação ocorre quando os atores sociais são representados como 

forças ativas e dinâmicas numa atividade, e a passivação quando são representados 

(...) sendo receptores dela” (VAN LEEUWEN, 1998, p. 187). 

Os atores sociais podem ser tratados como indeterminados num discurso, 

quando são representados “como indivíduos ou grupos não-especificados”, ou como 

determinados, em oposição à categoria anterior, quando o a “sua identidade é 

especificada” (VAN LEEUWEN, 1998, p. 198). 

A nomeação tem sido uma das categorias que mais se aplica ao nosso 

trabalho porque em muitos dos tuítes a prefeita de Natal é nomeada, e as escolhas 

dos ativistas variam em função das suas intenções, a formalidade, a informalidade, a 

função, são alternadas dependendo dos objetivos dos usuários do microblog. A 

representação da prefeita na sua condição de ator social adquire sentidos diferentes 

no discurso dos tuiteiros por meio dessa categoria. 

Van Leeuwen (1998; 2008) desenvolve uma categorização ampla, com 

inúmeras possibilidades de representação discursiva dos atores sociais, nesta 

pesquisa nem todas as opções foram utilizadas, porém a teoria proposta colabora na 

ASCD, como mais uma via de análise e compreensão do sujeito transformador que 

se manifesta no discurso como prática social e que pode através dele, mudar a 

realidade. 

Junto aos modelos sociológicos apresentados, a ASCD utiliza para a 

análise linguística a Linguística Sistêmico-Funcional e a Linguística Textual, e 

atendendo à preocupação da ACD pela análise da semiose (FAIRCLOUGH, 2003), 

a ASCD recorre também à Gramática Visual, conseguindo assim atender outros 

caminhos de criação de significado. Esse trabalho utilizará para a análise textual o 

sistema da Avaliatividade situado dentro da Linguística Sistêmico Funcional (LSF). A 

LSF é um dos pilares propostos por Fairclough para realizar a análise linguística e 

semiótica dentro da ACD. O autor defende a relevância funcional da linguagem para 

realizar uma análise crítica. 
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2.8 A Linguística Sistêmico-Funcional: a compreensão da linguagem além da sua 

estrutura 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional parte de manifestações autênticas das 

interações sociais como textos orais e escritos para explicar o modo como se 

constroem os significados nos intercâmbios linguísticos cotidianos (IKEDA; VIAN, 

2006). Para explicar a forma como os significados são produzidos, a LSF considera 

o contexto social e cultural, isso permite entender “porque um texto significa o que 

significa e por que ele é avaliado como o é” (IKEDA; VIAN, 2006, p. 38). Segundo os 

autores, os falantes da língua têm possibilidades de escolhas em diferentes níveis 

do sistema linguístico: semântico, léxico-gramatical, fonológico e fonético. As 

escolhas realizadas serão determinantes para criar significados. Segundo Eggins 

(2004, p. 5 apud ANDRADE; TAVEIRA, 2009) essas escolhas são intencionais “já 

que qualquer uso da linguagem tem um propósito” (tradução dos autores). A 

linguagem tem uma função semiótica ao permitir, mediante as escolhas 

mencionadas, a negociação de textos para produzir significados “uns com os outros” 

(ANDRADE; TAVEIRA, 2009, p. 48). Os estudiosos explicam que esse 

posicionamento deriva de Halliday (2004), que explica que ao falar ou escrever se 

produz texto. O que teria, para o autor, duas perspectivas: uma como objeto em si 

mesmo e outra como instrumento para fazer novas descobertas. É por isso que 

Halliday argumenta que têm que ser realizadas duas perguntas: 

a) Com respeito ao texto como objeto: Por que o texto tem o significado que possui, 

seja para nós ou para os outros? 

b) Considerando o texto como instrumento: O que o texto nos diz revela sobre o 

sistema de linguagem no qual é produzido? 

Halliday desenvolveu uma gramática direcionada para a análise de texto, 

a Gramática Sistêmico-Funcional, cujo objetivo vai, além de fazer um estudo 

estrutural da linguagem, orientar os estudos funcionais da gramática. Partindo dessa 

perspectiva são três os tipos de significados que a linguagem constrói: ideacional, 

interpessoal e textual. Segundo Ikeda, Vian JR (2006, p. 38) “a linguagem, para 

manipular esses três tipos de significados simultaneamente, possui um nível 

intermediário de codificação: a léxico-gramática”. 

Esses níveis de significado mencionados acima constituem para Halliday 

as metafunções da linguagem. A metafunção ideacional representa um 
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processamento simbólico – “a oração é estruturada para representar as experiências 

dos indivíduos, como estes veem o mundo” (ANDRADE; TAVEIRA, 2006, p. 54). A 

metafunção interpessoal representa a interação entre falante e ouvinte – é a função 

da oração no diálogo. Finalmente, a metafunção textual realiza a ordenação dos 

itens oracionais para cumprir com os propósitos do falante – esse nível organiza os 

significados ideacional e interpessoal determinando os significados representados 

no começo ou no final da oração. 

Segundo Vian (2009), a linguagem para a teoria sistêmico-funcional é um 

sistema com três níveis: significados; fraseados e letras/sons. Enquanto as letras e 

sons correspondem ao nível grafo-fonológico, os fraseados, ou nível da oração, 

pertencem à esfera da léxico-gramátical e o estrato maior de abstração, o dos 

significados, é representado pelo campo semântico-discursivo. 

 

Quadro 4: Níveis da Linguagem de acordo com a Linguística Sistêmico-Funcional 

 

Fonte: quadro reproduzido pela autora, baseado em RAMALHO e RESENDE (2011). 

 

Partindo da categorização proposta pela LSF, encontram-se dentro dessa 

abordagem teórica vários sistemas que visualizam a linguagem a partir de sua 

funcionalidade. Neste trabalho optou-se por um enquadramento teórico que realiza 

Sistema de ordens 
do discurso 

fonética 

fonologia 

lexicogramática 

Sistema semiótico 
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uma análise linguística através das avaliações da linguagem dos sujeitos 

discursivos: o Sistema da Avaliatividade. 

 

2.9 Avaliatividade: posicionamento discursivo e social na materialidade do sujeito 

 

O sistema de Avaliatividade, dentro da Gramática Sistêmico Funcional, 

tem como principal interesse estudar a avaliação presente na linguagem, “as 

realizações linguísticas das atitudes, julgamentos e emoções do produtor textual, e o 

modo como essas avaliações são negociadas de maneira interpessoal” (WHITE, 

2002 apud CARVALHO, 2011, p. 131). Mediante a riqueza dos mecanismos 

presentes na linguagem podem ser feitas diferentes avaliações dos múltiplos 

aspectos de atitudes de nosso cotidiano (VIAN, 2010). Segundo o autor, o sistema 

de Avaliatividade surge como forma de categorização dos recursos léxico-

gramaticais usados nas avaliações. A Avaliação presente nos textos pretende 

estabelecer relações entre “o escritor/falante e o leitor/ouvinte”, resume Carvalho 

(2011, p. 131). O texto permite, através dos recursos utilizados, avaliar as intenções 

discursivas. 

São três os subsistemas presentes na Avaliatividade: a Atitude, o 

Engajamento e a Gradação. 

Quadro 5 – Recursos do Sistema de Avaliatividade 

Fonte: MARTIN; WHITE (2005, p. 38). 

 
- Atitude: é o subsistema da Avaliatividade que trata da expressão linguística das 

avaliações positivas e negativas (ALMEIDA, 2008). A Atitude é materializada nos 

textos em três posições semânticas: o afeto, o julgamento e a apreciação. 

Quadro 6 – Recursos do Sistema de Atitude 

Fonte: MARTIN; WHITE (2005, p. 38) 

Atitude 

AVALIATIVIDADE  Engajamento 

Gradação

Afeto – emoções 

ATITUDE  Julgamento – comportamento humano; julgar; caráter 

Apreciação – atribuir valor às coisas, aos objetos 
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- Engajamento: é o subsistema dos posicionamentos assumidos pelos produtores 

textuais em relação aos interlocutores ou aos textos produzidos (VIAN, 2009). Nessa 

perspectiva, o dialogismo considera-se fundamental para a compreensão da 

avaliação. Segundo Martin e White (2005), aparecem duas posições discursivas 

opostas, uma na qual o autor se identifica e outra a qual se opõe, surgindo então a 

relação de tensão que caracteriza esse subsistema como “posicionamento 

dialógico”. Martin; White (2005, p. 100) explicam que as subcategorias do 

engajamento serão relacionadas à abertura ou não de negociação frente à 

discordância, caracterizando esses dois posicionamentos como monoglossia ou 

heteroglossia, relacionadas às formas como se posicionam autor/falante-

leitor/ouvinte nos textos. 

- Gradação: a gradação traz na sua própria definição o conceito de grau, de escala, 

de intensidade; efetivamente, é utilizada para dar “uma medida” no julgamento, afeto 

e a apreciação do Sistema da Atitude e para representar “um volume” dos 

mecanismos léxico-gramaticais utilizados no “diálogo” do sistema de engajamento. 

(SOUZA, 2006). Os dois principais subsistemas da Gradação são a força e o foco. A 

força, representando o grau de uma qualidade e processos; e o foco “oferece 

recursos para graduar categorias semânticas prototípicas que em princípio não são 

passíveis de serem graduadas” (SOUZA, 2006, p. 192). 

A ASCD utiliza, como foi mencionado, suportes teóricos de análise 

linguística que permitem complementar as análises sociológica, comunicacional e 

crítica do discurso. A escolha para essa pesquisa foi o Sistema da Avaliatividade da 

LSF, porque entendemos que a avaliação da linguagem mediante a categorização 

proposta, complementará a compreensão do sujeito discursivo que ocupa essa 

investigação. 

 

2.10 ASCD: em direção à consolidação 

 

A Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) já está 

começando exercícios de aplicação das suas teorias pilares aos objetos de estudo 

de pesquisas nos níveis que abarcam da graduação ao doutorado. Segundo 

Pedrosa (2012a) “estão se testando os conceitos e categorias defendidos (…) e, 

com certeza, se acrescentarão outros”. O grupo de estudantes e pesquisadores 

começou a apresentação da ASCD “em eventos científicos como por exemplo o XVI 
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Congresso Brasileiro de Linguística e Filologia (ocorrido em agosto de 2012, UERJ, 

http://www.filologia.org.br/) quando participou de mesa-redonda, minicurso, oficina e 

comunicações individuais com publicações no site do evento" (PEDROSA, 2012a). 

Os estudiosos também marcaram presença em Braga, Portugal, no II Congresso 

Internacional de Comunicação, Cognição e Media, assim como em Montevidéu, 

Uruguai, no VIII Congresso da Associação de Linguística Sistêmico Funcional da 

América Latina, ambos no mês de setembro de 2012. Em todas essas instâncias se 

apresentaram as propostas da nova corrente ASCD recolhendo boas críticas dos 

participantes assim como alguns questionamentos sobre os quais o grupo está em 

permanente trabalho. 

O objetivo principal é continuar se aprofundando no estudo das correntes 

adotadas como base de análise, assim como também nas obras e nas propostas 

dos teóricos de referência. O grupo de acadêmicos que trabalha na sustentação da 

ASCD mantém encontros presenciais periódicos, assim como intercâmbios 

permanentes de informação e dados através de diferentes plataformas virtuais. 

Atualmente, o foco é a divulgação da corrente em ambientes acadêmicos, 

a ampliação das leituras e do marco teórico, assim como o aprofundamento da 

apropriação das categorias de análises. É prioridade também, para os defensores 

dessa nova proposta, a publicação de material científico que consolide o novo olhar. 

  



54 
 

3 UMA VIA DE MUDANÇA SOCIAL: COMUNICAÇÃO PARTICIPATIVA 

 

 

A Comunicação para a Mudança Social (CMS) abre caminho na grande 

área da Comunicação Social como o paradigma do diálogo e da participação. “O 

‘Paradigma participativo’ caracteriza-se pela sua capacidade de envolver a 

sociedade civil no seu próprio processo de transformação através da comunicação, 

da cultura e da educação” (BARRANQUERO, 2011, p. 243). Essa perspectiva 

teórica representa a evolução do pensamento crítico latino-americano frente à “Mass 

Communication Research”19. As grandes mídias, conhecidas como mídias de 

massa, tiveram, desde seu surgimento, defensores e opositores. Os primeiros 

defendiam a liberdade de expressão, o direito da cidadania à informação, a 

possibilidade de que grandes quantidades de pessoas se unissem por meio da 

comunicação. Segundo Gomes (2005, p. 1), “o mais tradicional desses argumentos 

consiste em afirmar que o papel democrático primário dos meios e agentes da 

comunicação de massa é funcionar como cão de guarda a vigiar o Estado, em 

defesa do interesse público”. 

A partir da perspectiva da Comunicação para o Desenvolvimento, as 

décadas de 1950 e 1960 “são lembradas por uma otimista fascinação pelas mídias 

de massa” (RODRIGUEZ, 2008a, p. 3). O papel “revolucionário” das mídias de 

massa, segundo seus principais aliados, “era o de guiar as sociedades atrasadas em 

direção à modernização e ao uso da tecnologia” (RODRIGUEZ, 2008a, p. 3). Porém, 

segundo a autora e a maioria dos teóricos do paradigma participativo da 

comunicação, as consequências da divulgação da cultura de massas e das 

tecnologias nos países do Terceiro Mundo foram desastrosas. Os mais críticos já 

pensavam, à época, nos efeitos negativos que a concentração das decisões sobre a 

produção e a distribuição da informação desencadearia. 

 

 

 

 

 

                                                            
19 Termo, em inglês, pelo qual são conhecidas as Mídias de Massa tradicionais e a Cultura de 
Massas que elas ajudaram a divulgar. 
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3.1 Comunicação ou informação? 

 

Durante muitos anos, e ainda hoje, as grandes mídias pertencentes a 

grupos hegemônicos, muitas vezes ligados ao poder político, geraram estudos e 

controvérsias no âmbito acadêmico em diversas áreas de conhecimento. O modelo 

defendido pelas mídias tradicionais, conhecidas mundialmente como mídias de 

massas, tem adotado basicamente, o seguinte esquema: 

 

Emissor – Meio – Receptor 

 

Segundo Calvelo Ríos (2003) esse modelo é utilizado até hoje na maioria 

das universidades e das escolas de comunicação do planeta como a principal teoria 

da comunicação. O autor lembra que essa proposta teórica surgiu na Segunda 

Guerra Mundial, para favorecer a comunicação militar, como nos casos em que 

emitidas as órdens aos pilotos de aviões de bombardeio. Complementa ainda, o 

pesquisador, que essas ordens tinham um certo grau de interação no momento em 

que o piloto, via mensagem, confirmava ter recebido as ordens. Calvelo Ríos (2008, 

p. 1150) apresenta essa teoria como o símbolo do verticalismo, da demonstração de 

poder “de dominante a dominado”. Esse mesmo modelo, surgido como base das 

comunicações militares, foi adotado pela mídia de massas no período do pós-guerra 

sem mudanças, afirma o autor. 

Vários pesquisadores questionam a utilização do termo “comunicação” 

quando aplicado aos sistemas verticalistas das mídias tradicionais. Pesquisadores 

mencionados neste trabalho como Calvelo Ríos, Gumucio, Barranquero, Rodríguez, 

Navarro Díaz e Kaplún, entre muitos outros, concordam em defender o termo 

“comunicação” na sua concepção dialógica e participativa. Segundo Calvelo Ríos 

(2008, p. 1150), os modelos verticalistas e unidirecionais dos paradigmas 

tradicionais “são no melhor dos casos mídia de informação e no geral atuam como 

mídia de manipulação. Em palavras de Barranquero (2006), pesquisador do 

paradigma participativo, as grandes expectativas com a cultura de massas 

propagada pelas mídias, desencadeariam um grande “paradoxo”: 
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(…) no lugar de desenvolvimento, os programas reproduziam e incluso 
acrescentavam a situação de dependência das regiões e os grupos mais 
fracos. Era necessário imaginar uma nova forma de se comunicar e 
conceber um conceito de desenvolvimento diferente, não imposto desde 
fora porém acorde à necessidade imperiosa de autonomia dos povos 
(BARRANQUERO, 2006, p. 244)20. 

A América Latina foi uma forte produtora de teóricos críticos da mídia de 

massas e de todos os efeitos que ela geraria nas sociedades vulneráveis dos 

chamados países subdesenvolvidos. Barranquero (2006) contribui para reforçar 

esse olhar latino-americano crítico, destacando que é um olhar de dentro, pois 

muitos dos pesquisadores que têm se oposto às propostas tradicionais da mídia são 

de países do Primeiro Mundo. A contribuição não tem sido menos importante, mas a 

perspectiva daqueles que formaram sua ótica cultural nos países mais afetados 

pelos efeitos negativos da Mass Comunication Research parece estar intimamente 

qualificada para falar sobre essa desigualdade. 

Nessa distinção entre os olhares “de dentro” e os “de fora”, Barranquero 

(2006) apresenta os termos heteropercepção e autopercepção. Heteropercepção se 

refere à perspectiva daqueles críticos das mídias tradicionais situados no 

denominado primeiro mundo, que olhavam para os países subdesenvolvidos 

estando fora deles. Autopercepção é a percepção que os países do Terceiro Mundo 

tiveram sobre a influência da cultura de massas, vivenciando, eles mesmos, a forma 

como produtos mediáticos produzidos fora dos seus territórios, com realidades 

absolutamente distantes, penetravam por meio da mídia com informações e 

propostas de entretenimentos mediáticos que desrespeitavam a cultura local. 

Barranquero (2006) destaca o posicionamento latino-americano de 

“rebeldia” em relação aos modelos impostos, principalmente, pelos Estados Unidos 

nessa época “pós-deslumbramento mediático”. O autor explica que esse momento 

de revisão foi alcançado em vários continentes, tendo sido, no entanto, a América 

Latina  o principal cenário do movimento pela “convergência de um conjunto de 

fatores” (BARRANQUERO, 2006, p. 245). Essas condições favoráveis foram 

apresentadas pelo pesquisador como “o contexto político, econômico e 

sociocultural”, “um quadro experimental” e “um novo marco teórico” 

(BARRANQUERO, 2006, p. 246). 

A América Latina, nos anos 1960 e 1970, revelou uma situação de 

dependência profunda dos programas de desenvolvimento dos Estados Unidos. 
                                                            
20 Todas as traduções de obras originais em espanhol são traduções livres feitas pela autora. 
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Duas revoluções que marcariam profundamente a história política da região estavam 

acontecendo: a revolução cubana e os movimentos revolucionários no Chile, ambos 

com ideologia socialista. Movimentos de minorias, como as das indígenas e as das 

feministas, e o surgimento de organizações críticas aos modelos imperantes, como a 

Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), complementaram a 

realidade conturbada do continente nessas décadas. Esse, em forma muito 

resumida, foi “o contexto político, económico e sociocultural” que, segundo 

Barranquero (2006), contribuiu para aprofundar esse olhar crítico a partir da América 

Latina. 

O autor explica que essa conjuntura foi também acompanhada pelo 

surgimento de mídias alternativas (principalmente as rádios comunitárias) que, 

utilizando muita criatividade, transformaram-se em canais de expressão de 

comunidades e de grupos diversos. O pesquisador esclarece que apesar da 

aparição dessas formas de expressão ter sido desorganizada e fragmentada, ele 

representou uma importante manifestação de reivindicação do local. O estudioso 

chama essas iniciativas populares de expressão, de “quadro experimental”. 

Finalmente, Barranquero (2006) destaca que o marco teórico da região 

nesses anos também se manifestou de forma desorganizada, começando a surgir 

jornalistas, ativistas e acadêmicos que se expressavam sobre essa influência da 

cultura de massas na região. Aos poucos, a produção científica foi tomando forma, e 

alguns estudiosos, como Pasquali (Chile), Kaplún (Uruguai), Beltrán (Bolivia) e 

Bordenave (Paraguay) mostraram um olhar crítico sobre as teorias imperantes. 

Barranquero (2006) resume assim o posicionamento desses teóricos: 

Este conjunto, que pouco a pouco iria se organizando em torno às redes 
acadêmicas, manterá nos anos seguintes suas peculiares premissas de 
partida: uma estrita vinculação à práxis, um forte componente crítico-
político, uma orientação em direção à mudança social nas teorias e na fuga 
do academicismo e do positivismo imperante nas nascentes ciências da 
comunicação (BARRANQUERO, 2006, p. 245). 

Kaplún, pesquisador uruguaio das décadas de 1970, 1980 e 1990, é um 

dos exemplos dessa resistência intelectual. Em suas palavras, o alcance do termo 

“comunicação” tem um sentido muito claro: “a verdadeira comunicação não está 

dada por um emissor que fala e um receptor-recipiente que escuta, mas por dois 

seres ou comunidades humanas que dialogam” (KAPLÚN, 1990, p. 17 apud 

BARRANQUERO, 2010, p. 4). Barranquero quis ser ainda mais explícito ao 
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interpretar as palavras de Kaplún de uma forma categórica: “a comunicação é 

diálogo ou não é comunicação” (BARRANQUERO, 2010, p. 4). Se o diálogo não 

existe, então trata-se de uma simples transmissão de informação que, na maioria 

dos casos, está em função de interesses pouco confiáveis, defende o autor. Neste 

trabalho adota-se a postura democrática da comunicação, isto é: participativa, 

horizontal, bidirecional e equilibrada. Para Kaplún (1990 apud BARRANQUERO, 

2010), no entanto, todos esses adjetivos constituem uma redundância, visto que são 

inerentes ao conceito e à definição do termo “comunicação”. Considera-se esse 

ponto de vista contundente, porém, para efeitos didáticos da compreensão da 

postura defendida, continuarão essas características acopladas ao conceito de 

comunicação, para reforçar, por meio da redundância, o uso incorreto do termo 

pelas esferas hegemônicas. Imagina-se que essa também tenha sido a intenção de 

Kaplún ao apresentar, em outros textos, o desdobramento do conceito de 

comunicação, nas palavras de Barranquero: 

Porém, em outros textos, o autor prefere distinguir entre duas formas 
fundamentais de comunicação: a “dominadora” ou “fechada” dos médios 
massivos; e a “democrática” ou “aberta”, que põe a ênfase no diálogo – 
frente ao monólogo; na comunidade – frente ao poder ; no horizontal – 
contra o vertical; na via dupla – frente ao unidirecional; na participação – em 
lugar da monopolização, e no serviço das maiorias ao invés no das minorias 
(BARRANQUERO, 2010, p. 5). 

Apesar da discussão em torno da nomenclatura, principalmente com o 

uso do termo “comunicação”, a reflexão mais importante, comum aos teóricos da 

Comunicação para a Mudança Social, também chamada de Comunicação para o 

Desenvolvimento ou Comunicação Participativa, está em torno do conceito 

“comunicação”. Nesse ponto é que os críticos dos modelos tradicionais concordam 

em entender que o diálogo, a participação e a interação são condições prioritárias 

para chamar um processo de comunicativo. Para resumir o que os pesquisadores do 

“paradigma participativo” entendem sobre comunicação, foram selecionadas as 

seguintes definições, resumidas pelo cineasta e ativista da Comunicação para a 

Mudança Social, Gumucio: 

Os processos de comunicação na sua versão mais humana, que é o 
diálogo, ou nas suas projeções organizativas ou midiáticas são um 
instrumento de apoio às ações nas quais o homem é o centro. (GUMUCIO, 
2004, p. 8). 

Com demasiada frequência, a comunicação é concebida como propaganda, 
ou, no melhor dos casos, como divulgação de informação, mas dificilmente 
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como diálogo. Tanto a cooperação internacional, como os governos e, 
inclusive algumas ONGs veem a urgência da comunicação quando seu 
objetivo é ganhar visibilidade. Nesses casos, concentram-se no uso dos 
meios massivos, ou, pior ainda, na produção de peças publicitárias ou 
publicidade paga nos periódicos, atividades que têm impacto nas cidades, 
mas não nas regiões rurais mais pobres. (GUMUCIO, 2001, p. 10). 

Pensamos que não há comunicação sem diálogo, sem diálogo horizontal; 
um diálogo que respeita a tradição, a cultura, e que respeita as vozes dos 
que não têm voz, esse nos parece um tema fundamental. O outro tema 
fundamental é a participação, e fazemos uma diferença entre participação e 
acesso. Muitas pessoas podem ter acesso a uma mídia, pegar um 
microfone, dizer alguma coisa numa entrevista, mas é diferente se apropriar 
de um processo de comunicação. A apropriação do processo de 
comunicação é fundamental na comunicação para a mudança social, na 
qual as pessoas realmente perdem o medo às tecnologias, apropria-se 
delas e organizam o discurso do seu jeito, suas histórias, suas narrativas. 
Esses dois temas parecem-me importantes; se eu tivesse de reduzir a 
comunicação para a mudança social a duas palavras, uma seria diálogo e a 
outra seria participação (GUMUCIO, 2009, p. 282). 

(...) o fim último da comunicação é realmente favorecer mudanças sociais 
na organização e na cultura, que permitam que as pessoas sejam melhores, 
vivam melhor, tomem decisões sobre a sua própria vida. (GUMUCIO, 2009, 
p. 283). 

 
Calvelo Ríos (2003) defende a participação dos destinatários no processo 

de comunicação. Segundo o estudioso, para se falar em comunicação, é necessário 

que “os instrumentos, os conteúdos, os códigos das mensagens, o nível de 

tratamento dos conteúdos, a ordem de exposição da mensagem e o momento de 

intercâmbio das mensagens” sejam “estabelecidos, acordados negociados ou 

definidos” considerando os destinatários e as suas características (CALVELO RÍOS, 

2008, p. 1151). Aquele “receptor” do modelo inicial apresentado anteriormente 

(emissor-meio-receptor) deve deixar de ser uma figura passiva para participar do 

processo de produção das mensagens. Calvelo Ríos (2003) sugere substituir esse 

modelo tradicional por um modelo que represente o verdadeiro conceito da 

Comunicação para o Desenvolvimento: 

 

Interlocutor – Meio – Interlocutor 

 

A proposta de Calvelo Ríos (2003) resume a ideia de interatividade e de 

diálogo e elimina o conceito de recepção passiva, outorgando ao destinatário o 

direito de participar na construção das mudanças necessárias. 
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3. 2 Comunicação para a Mudança Social: novo paradigma? 

 

Os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial foram o cenário propício 

para o surgimento da comunicação aplicada ao desenvolvimento econômico e social 

(GUMUCIO, 2011). Nesses primeiro anos, quando a comunicação começou a ser 

associada ao desenvolvimento, coexistiram diversos modelos teóricos que nem 

sempre concordavam nos seus objetivos. De acordo com Gumucio (2011), duas 

correntes principais, nas últimas cinco décadas manifestaram-se, sobre a 

perspectiva da comunicação para o desenvolvimento, a primeira baseava-se na 

difusão da informação e na expansão de mercados (desde a perspectiva dos 

Estados Unidos), e a segunda nos movimentos independentistas da África e da Ásia 

e nas mobilizações antiditatoriais da América Latina. 

O primeiro modelo, conhecido como modelo da informação (GUMUCIO, 

2011), fundamentava-se na ideia de que os países em desenvolvimento precisavam 

de informação para “quebrar” as suas barreiras de crescimento. Entendia-se que as 

tradições culturais constituíam uma trava aos caminhos do progresso e que a 

transmissão de  informação para aqueles países era o caminho adequado para 

atingir os objetivos de crescimento que teóricos, principalmente os estadunidenses, 

consideravam adequados. O modelo da informação era aplicado por meio de 

técnicas de persuasão que permitissem incentivar grandes massas ao consumo de 

bens e serviços e mediante técnicas de transmissão de informação e divulgação de 

tecnologia. Os teóricos responsáveis pela defesa e pela divulgação dessas correntes 

achavam-se nas universidades dos Estados Unidos, nas agências de publicidade e 

nas indústrias norte-americanas (GUMUCIO, 2011). O modelo, no marco das 

chamadas teorias da modernização, foi orquestrado por agências, universidades e 

instituições de desenvolvimento (BARRANQUERO, 2006). Com os objetivos 

ambiciosos essas instituições procuravam, 

 

 

(…) mediante modernas técnicas de persuasão, incorporar à modernidade  
as nações e os grupos sociais mais desfavorecidos. As ações  centraram-
se, de modo experimental, em programas de capacitação em tecnologias, 
em extensão de inovações agrícolas, em educação para a saúde, em zonas 
escassamente industrializadas, áreas rurais ou regiões deprimidas da 
América Latina, África, Ásia etc. (BARRANQUERO, 2006, p. 244). 
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Sob outra perspectiva posicionavam-se os modelos nascidos nos países 

em desenvolvimento que pretendiam mudanças sociais coletivas, surgidas no seio 

das comunidades. As demandas desses modelos provinham “do acontecer político e 

social, e, num sentido mais amplo, com os valores e expressões das identidades 

culturais” (GUMUCIO, 2011, p. 28). Esse mesmo autor também contextualizou o 

surgimento desses modelos: 

Uma das premissas principais é que as causas do subdesenvolvimento são 
estruturais, têm a ver com a tenência da terra, com a falta de liberdades 
coletivas, com a opressão das culturas indígenas, com a injustiça social e 
outros temas políticos e sociais, e não somente com a carência de 
informação e conhecimento (GUMUCIO, 2011, p. 28). 

As características próprias dos países em desenvolvimento constituíram o 

terreno fértil para a aparição desses modelos, tanto dos primeiros, que pretendiam 

uma “colonização” por meio da informação e dos mercados, como dos modelos que 

reagiram às imposições vindas de fora. Segundo Navarro (2010), as bases da teoria 

da Comunicação para a Mudança Social estão sustentadas numa realidade latino-

americana onde os conceitos de esfera pública e cidadania são precários e 

determinantes de problemas como “desigualdade, indigência, exclusão, 

discriminação, eliminação do outro, pobreza, baixa escolaridade, delinquência, 

máfias, crime organizado e conflito armado” (NAVARRO, 2010, p. 125). A realidade 

dos países dos continentes africano, asiático e latino-americano mostrou-se e 

mostra-se ainda como vulnerável a modelos de desenvolvimento pensados a partir 

de lugares distantes; mas, ao mesmo tempo, é objeto de pesquisa de estudiosos 

interessados em promover um desenvolvimento autêntico que considere o ponto de 

vista dos verdadeiros protagonistas. O antagonismo entre as duas visões 

apresentadas, foi resumido por Bustos (2007) no quadro que segue: 
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Quadro 7: Comparação de Estratégias Modelo de Divulgação e Modelo de 
Participação 

 

 Difusão Participação 

Definição da comunicação 
Verticalidade (de cima para 

baixo) 

Horizontalidade (informação 

como intercâmbio e diálogo) 

Utilização da informação 
Disseminação por meio das 
mídias de massa 

Participação em nível local 
Comunicação interpessoal 
Utilização das mídias de 
comunicação 

Problema Falta de informação Desigualdades 

Fim do desenvolvimento 
Mudança comportamental 
com relação a um objetivo 
determinado 

Objetivo determinado e/ou 
emancipação 
Equidade 
Democratização 
Aumento da capacidade 
organizativa 

Mídias 
Mudança em conhecimento e 
atitudes 
O objetivo é o fundamental 

Informação/intercâmbio 
O processo é o essencial. 

Marco 
Modernização 
Divulgação de inovações 

Mudança social 
Mobilização social 
Participação 

Autores 
Rogers 
Lerner 
Schramm 

Freire 
Servaes 

Instrumentos 
Mídias de comunicação 
Marketing social 
Entretenimento educativo 

Assembleias e encontros 
Mídias de comunicação 
Marketing social 
Entretenimento educativo 

Âmbito de atuação 
Aproximação não holística 
Estudo das questões de 
comunicação 

Holística Estudo das 
necessidades, dos objetivos, 
dos meios para consegui-los 
e também dos aspectos de 
comunicação 

Papel dos profissionais 

Implementa-se o plano de 
comunicação por 
profissionais, sem contar com 
as pessoas as que se destina 

Os profissionais 
conjuntamente com a 
comunidade desenvolvem a 
implementação do plano. 

Comunicação do diagnóstico 

Os resultados do diagnóstico 
são elaborados do exterior e 
comunicados aos organismos 
com os quais  têm relação. 
Nem sempre se transmitem à 
comunidade receptora. 

Os resultados do diagnóstico 
são apresentados pela 
comunidade e portanto 
conhecidos por ela. 

Fonte: (reprodução) Juan Carlos Miguel de Bustos (2007 apud MARI SÁEZ, 2010, p. 8). 
 

Sem perder a perspectiva desses dois modelos principais (teorias da 

modernização e teorias participativas), que caracterizaram os anos da comunicação 

social no período de pós-guerra, Gumucio (2004) destaca quatro etapas chaves 

desse processo, que representam, ao mesmo tempo, uma evolução natural em 
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direção a uma comunicação ética. São elas: a informação manipuladora (de 

mercado), a informação assistencialista (difusionista), a comunicação instrumental 

(de desenvolvimento) e a comunicação participativa (ética). 

A primeira das etapas, a informação de mercado, é a representação mais 

fiel do que se entende como informação manipuladora; é o conceito de comunicação 

compreendido em sua forma vertical, no qual a concentração do poder da 

informação em poucas mãos visava principalmente à obtenção de lucro, 

solidificando as bases da linguagem publicitária utilizada até hoje. Gumucio resume 

essa etapa em poucas palavras: “o poder de manipular consciências, gostos, 

práticas cotidianas, com fines de lucro” (GUMUCIO, 2004, p. 6). 

A etapa da informação assistencialista refere-se à ideia de que os povos 

que ainda não atingiram o desenvolvimento precisam apenas de transferência de 

informação e tecnologia para alcançar o crescimento. Tratar-se-ia, de acordo com 

Gumucio (2004), de um desenvolvimento marcado “pelo norte”, ou seja, por uma 

“imposição amável” justificada pelas necessidades dessas comunidades 

(GUMUCIO, 2004). 

A comunicação instrumental constitui um passo importante no processo 

em direção ao paradigma participativo. Nessa etapa, pela primeira vez, pode ser 

usado o termo “comunicação”, entendido a partir de sua concepção dialógica. A 

comunicação instrumental preocupa-se com o desenvolvimento dos povos 

considerando as suas tradições e os seus valores culturais. A perspectiva do olhar 

para o subdesenvolvimento é outra, mas ainda não é suficiente pois o centro das 

decisões ainda não passou para as mãos dos atores envolvidos (GUMUCIO, 2004). 

Nessa etapa, Navarro Diaz (2010) distingue dois modelos que seriam os precursores 

da CMS: a Comunicação para o Desenvolvimento e a Comunicação Alternativa. 

Comunicação para o Desenvolvimento foi um conceito nascido na década 

dos anos setenta (GUMUCIO apud NAVARRO, 2010) promovido pela Organização 

para a Agricultura e a Alimentação (FAO). O objetivo principal era transmitir 

tecnologia às comunidades rurais dos países menos desenvolvidos, para ser 

aplicada à produção agrícola. Essa linha de estudo propunha que se incentivasse o 

intercâmbio de informações entre as comunidades rurais e os técnicos e experts 

institucionais, ou seja, que se deixasse de lado uma transmissão unidirecional que 

não respeitasse as formas de organização dessas sociedades. 
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A Comunicação Alternativa é considerada mais como um conjunto de 

experiências do que um modelo ou uma teoria. De acordo com Gumucio (2001 apud 

NAVARRO, 2010), nos anos 1970, na França, logo após os movimentos estudantis 

de 1968, surgiram várias rádios livres que pretendiam fazer ouvir as vozes de grupos 

marginalizados como o dos camponeses, o dos estudantes, o dos indígenas e 

outros. Essas tentativas de contrapesar o poder da mídia dominante vieram a partir 

da impossibilidade desses movimentos de ter um acesso a ela. 

A década de 1970 foi, na área da Comunicação, um tempo de revelações 

mobilizadoras. A UNESCO constituiu-se no cenário propício para que países, 

principalmente os terceiro-mundistas, mostrassem as grandes diferenças de fluxo de 

informação que estavam caracterizando o mundo. “(...) O fluxo de informação e 

comunicação dos países do Primeiro Mundo em direção aos países do terceiro 

mundo era dez vezes mais forte que o fluxo em sentido contrário” (RODRÍGUEZ, 

2001, p. 1138) e a chamada Comunicação Sur-Sur, ou seja, aquela que se referia ao 

fluxo entre países do Terceiro Mundo era praticamente inexistente, segundo sinaliza  

Rodríguez (2010). Junto a essa desigualdade foi detectado que era pequeno o 

número de empresas de comunicação no mundo que controlavam o tráfico de 

informações. Pouquíssimas agências de notícias produziam o material informativo 

que circulava no planeta, e a maioria dessas empresas estava nos Estados Unidos. 

Considerando isso, é possível compreender que até as notícias dos países do 

Terceiro Mundo eram produzidas no norte; a imagem que os países 

“subdesenvolvidos” tinham de si mesmos era construída fora dos seus territórios. 

O desequilíbrio nos fluxos de informação, ao compararmos a quantidade 

produzida nos países ricos com as cifras de geração de notícias dos países mais 

pobres, era alarmante. A balança inclinava-se, absurdamente, para o lado dos 

“poderosos” (RODRÍGUEZ, 2008). Ao mesmo tempo  que o fluxo de informação era 

desigual, os produtos de entretenimento como cinema, revistas e programas de 

televisão também eram produzidos e distribuídos dos Estados Unidos para o resto 

dos países. Os países que compravam os pacotes já prontos estavam consumindo 

produtos midiáticos que divulgavam os valores e a cultura dos produtores. 

Estudiosos da Comunicação denunciavam essa realidade expressando que “(...) o 

consumo constante de valores e formas culturais estrangeiras desvalorizaria as 

culturas locais do futuro, minaria as identidades nacionais e limitaria o progresso das 

indústrias nacionais da comunicação” (RODRIGUEZ, 2008, p.3). 
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Em 1980, a UNESCO, no informe Mac-Bride, expôs essa realidade, e 

muitos dos temas reivindicados pelos teóricos da Comunicação ficaram no centro do 

debate coletivo. A principal controvérsia era o desequilíbrio do fluxo de informação 

entre países ricos e pobres. Foram várias as soluções propostas para tentar diminuir 

essa desigualdade, e tudo isso se concentraria na concepção de uma Nova Ordem 

Mundial de Informação e Comunicação (NOMIC), que atenderia uma série de ações: 

incentivo ao fluxo de informação entre os países pobres (Sur-Sur), criação de mais 

agências noticiosas nos países do Terceiro Mundo, implantação de políticas de 

comunicação nacionais e, segundo Rodriguez (2008a), também a elaboração de um 

código de ética das mídias de massa. Não se faz necessário ser um observador 

muito entendido para perceber que, apesar das boas intenções, “a mobilização” 

tenha fracassado. Os grandes questionamentos que geraram toda essa controvérsia 

continuam vigentes: a concentração das mídias de massa em grupos cada vez mais 

poderosos e o fluxo de informação continuam com níveis de desigualdade 

alarmantes. 

Frente a essas circunstâncias, as chamadas mídias alternativas pareciam 

constituir uma luz no fim do túnel: mídias que ficariam em mãos das comunidades 

para produzir informação a partir da realidade local e atendendo as necessidades 

das pessoas envolvidas. A pesquisadora Rodriguez (2008b) consegue expressar o 

que as mídias alternativas representavam: 

Está claro que o debate ao redor da mídia alternativa implicava uma nova 
localização da discussão sobre a democratização da comunicação: um 
deslocamento das organizações internacionais, dos governos nacionais e 
dos grandes empórios de mídia em direção aos grupos cidadãos e às 
organizações de base e seus esforços por usar a mídia a sua maneira, 
própria e diferente (RODRÍGUEZ, 2008, p. 1137). 

Em definitivo, o centro de todas essas discussões parece estar no 

equilíbrio das equações de poder. Considerando ainda que a mídia tradicional é um 

braço de grandes grupos econômicos e políticos, a desigualdade adquire proporções 

maiores. A Comunicação para o Desenvolvimento, com essa visão de levar 

informação e tecnologia aos mais vulneráveis, teve uma boa intenção de equilibrar a 

balança. As críticas que se fazem a essa etapa da Comunicação é que não foram os 

destinatários dessas boas intenções os que decidiram o que era o melhor para eles, 

do que eles realmente precisavam e como gostariam de obter esse desenvolvimento 

que faltava.  A Comunicação Alternativa tem acumulado experiências de sucesso e 
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outras, de fracasso. Com a experiência dos estudiosos, ficou evidente que não basta 

simplesmente oferecer um espaço midiático para mudar a realidade das pessoas 

menos favorecidas; é necessária uma compreensão maior das possibilidades que 

esses recursos têm para mudar as condições de vida. 

A partir desses dois momentos, a Comunicação para o Desenvolvimento 

e a Comunicação Alternativa, considerados antecedentes de modelos mais 

recentes, surge a denominada Comunicação para a Mudança Social. Segundo 

Navarro (2010), esse novo modelo já estaria presente nas teorias anteriores, mas os 

conceitos que o definem só apareceriam no final da década dos 90. Gumucio (2004) 

expressa que a Comunicação para a Mudança Social não é um novo paradigma, e 

sim uma “uma nova proposta que integra outras anteriores”. De acordo com o 

pesquisador, o novo desse enfoque da Comunicação “é uma configuração que 

aponta a transformar setores e níveis da sociedade que permaneceram distantes 

das propostas anteriores” (GUMUCIO, 2004, p. 21). 

No final da década dos anos de 1990, mais precisamente em abril de 

1997, em Bellagio, Itália, encontraram-se 22 profissionais de 12 países com o 

objetivo de analisar, olhando para o século XXI, as conexões entre a comunicação e 

a mudança social. Pesquisadores da comunicação, líderes comunitários, ativistas da 

mudança social e jornalistas  reuniram-se em uma conferência patrocinada pela 

Fundação Rockefeller para “explorar as possibilidades de novas estratégias de 

comunicação para a mudança social” (GRAY-FELDER; DEANE, 1999 apud 

FIGUEROA, et al., 2002, p. 5). Passado esse primeiro momento, ainda se 

sucederam outros encontros em 1998 e em 2000, na África do Sul. Na tentativa de 

encontrar uma definição, os participantes desses eventos “definiram a comunicação 

para a mudança social como ‘o processo de dialogo publico e privado através do 

qual as pessoas definem quem elas são, o que elas desejam e como vão fazer para 

obter o que querem’” (GRAY-FELDER; DEANE, 1999, p. 15 apud FIGUEROA, 2002, 

p. 5). Segundo Gumucio (2008), a Comunicação para a Mudança Social não é um 

modelo fechado, e sim um enfoque. Isso permite transmitir a ideia de que não se 

trata de um manual, mas de um conjunto de experiências que oferece aos 

pesquisadores a possibilidade de pensarem por si mesmos (GUMUCIO, 2008). O 

autor explica que trata-se de “um enfoque baseado em certos princípios éticos e 

práticos que permitem aproximar as comunidades e ser facilitadores de um processo 

que lhes pertence a elas, não aos comunicadores” (GUMUCIO, 2009, p. 283). 
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As palavras de Gumucio, um dos seus principais teóricos, assim 

apresentam essa corrente: 

A Comunicação para a Mudança Social nasce como resposta à indiferença 
e ao esquecimento, resgatando o mais valioso do pensamento humanista 
que enriquece a teoria da comunicação: a proposta dialógica, a soma de 
experiências participativas, e a vontade de incidir em todos os níveis da 
sociedade, são alguns dos elementos que fazem desta proposta um desafio 
(GUMUCIO, 2004, p. 4). 

A Comunicação para a Mudança Social pretende separar-se da chamada 

Comunicação para o Desenvolvimento promovida pela FAO na década de 1970, ao 

defender que as propostas de ação devem surgir das comunidades sem definir 

previamente os meios, nem as mensagens, nem as técnicas a utilizar. As iniciativas 

devem surgir do próprio processo no interior do universo comunitário (GUMUCIO, 

2001 apud NAVARRO, 2010). Para o autor, a Comunicação para a Mudança Social 

é definida pelas seguintes características: 

[a] A sustentabilidade das mudanças sociais é mais segura quando os 
indivíduos e as comunidades afetadas se apropriam do processo e dos 
conteúdos comunicacionais; [b] a comunicação para a mudança social, 
horizontal e fortalecedora do sentir comunitário, deve ampliar as vozes dos 
mais pobres, e ter como eixo conteúdos locais e a noção de apropriação do 
processo comunicacional; [c] as comunidades devem ser agentes da sua 
própria mudança e gestoras de sua própria comunicação; [d] em lugar da 
ênfase na persuasão e na transmissão de informações e conhecimentos de 
fora, a comunicação para a mudança social promove o diálogo, o debate e a 
negociação desde o seio da comunidade; [e] os resultados do processo da 
comunicação para a mudança social devem ir além dos comportamentos 
individuais, e levar em conta as normas sociais, as políticas vigentes, a 
cultura e o contexto do desenvolvimento; [f] a comunicação para a mudança 
social é diálogo e participação com o propósito de fortalecer a identidade 
cultural, a confiança, o compromisso, a apropriação da palavra e o 
fortalecimento comunitário; [g] a comunicação para a mudança social rejeita 
o modelo linear de transmissão da informação desde um centro emissor em 
direção a um indivíduo receptor, e promove um processo cíclico de 
interações desde o conhecimento compartido pela comunidade e desde a 
ação coletiva (GUMUCIO, 2001 apud NAVARRO, 2010, p. 131). 

Navarro (2010), como já foi apresentado, concebe a comunicação como 

aquela via que permite a construção de referentes de identidade, que abre 

possibilidade à ação coletiva das comunidades marginadas, pois, por intermédio 

dela, essas comunidades esquecidas obtêm, pela livre expressão, os caminhos para 

a ressignificação da “sua vida, sua história, seus sentidos, seu espaço, seu tecido 

social e toda sua potencialidade sígnica” (NAVARRO, 2010, p. 150). A mudança 

social, sob a perspectiva da comunicação, acontece de forma horizontal, não 

vertical. As pessoas geram os conhecimentos e se apropriam deles, expressa 
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Navarro (2010). A comunicação para a mudança social tem um compromisso com a 

transformação social; deve se posicionar junto às pessoas, considerando suas 

necessidades e seus projetos. Esses processos desencadeariam “um fortalecimento 

da democratização” (NAVARRO, 2010, p. 132). Gray-Felder, da Fundação 

Rockefeller, entende a Comunicação para a Mudança Social como o espaço por 

meio do qual, 

(...) movem-se montanhas de apatia, montanhas de desesperança, 
montanhas de cinismo e até montanhas de ineficiência pública, desperdício 
e corrupção. Incentivados pelos princípios e pelas habilidades da 
comunicação para a mudança social, podem-se construir montanhas de 
empoderamento para aqueles que tinham sido previamente silenciados ou 
estado aparentemente invisíveis (GRAY-FELDER, 2002, p. 4). 

A transformação social pode ser alcançada com a ajuda da Comunicação, 

mas, para isso, o acesso a ela deve ser reformulado. Aceder à Comunicação não 

significa apenas ter a oportunidade de falar numa mídia tradicional ou alternativa, ou 

ter a chance de usar mídias virtuais; significa participar da produção de conteúdos a 

partir de uma postura crítica que envolva os destinatários dos produtos midiáticos. 

Os questionamentos feitos aos defensores das Teorias da Modernidade surgiram 

não apenas de teóricos da Comunicação Social. 

 

3.3 Paulo Freire: da educação à comunicação 

 

O paradigma da participação, apesar de vir investido de novas 

perspectivas, tem a influência de teóricos que já trabalhavam com os conceitos de 

participação e de diálogo a partir de outras arenas de pesquisa. O exemplo mais 

contundente é o do educador Paulo Freire. O nome do pesquisador está presente na 

maioria dos trabalhos dos principais estudiosos da Comunicação participativa. 

Thomas (1994) resume claramente esse reconhecimento: 

Toda a filosofia da educação de Freire e a sua orientação em direção à 
participação estão baseadas na ideia da vocação histórica dos seres 
humanos por estarem livres da opressão material e psicológica, e dos 
padrões de vida que são impostos de cima, sem a sua participação nos 
processos de mudança (THOMAS,1994 apud GUMUCIO; TUFTE, 2008, p. 
668). 
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Embora as pesquisas de Freire não estivessem orientadas ao campo da 

Comunicação e sim da Educação, é inegável a influência de suas investigações, 

principalmente se considerarmos os conceitos de participação e de diálogo. Thomas 

destaca que de acordo Freire, “todos os indivíduos têm a capacidade de refletir, a 

capacidade do pensamento abstrato, da conceptualização, da toma de decisões, de 

escolher alternativas e planejar a mudança social” (THOMAS, 1994, p. 668). Thomas 

(1994) sinaliza que, de acordo com Paulo Freire, a transmissão do conhecimento na 

educação para o desenvolvimento era dada de forma vertical, já fechada, sem dar 

ao indivíduo a oportunidade de reflexão; “era uma identidade acabada que não 

necessitava ser descoberta num encontro dialógico entre sujeitos” (THOMAS, 1994, 

p. 668). Os sujeitos eram apenas receptores passivos e o incentivo à reflexão não 

era comum; por isso, o educador apresentou a reflexão crítica como uma condição 

essencial “para construir um desenvolvimento alternativo e participativo” (THOMAS, 

1994). Botero (2011), ao abordar o conceito de diálogo na Comunicação 

Participativa, também destaca o pensamento de Paulo Freire: 

A noção de Freire sobre diálogo constitui uma fonte importante para 
diferentes acadêmicos ao redor do mundo, já que libera a comunicação de 
sua relação quase exclusiva com os meios massivos. O autor introduz uma 
dimensão mais pessoal da comunicação, na qual há espaço para o amor, a 
humanidade, a fé e a confiança. A diferença das formas massivas de 
comunicação, nas quais uns quantos produtores chegam a audiências muito 
grandes cujo papel está limitado a receber silenciosamente a informação, o 
diálogo implica retroalimentação e consciência entre seus participantes 
(BOTERO, 2011, p. 6). 

As referências de Freire à Comunicação não estão orientadas 

principalmente às grandes mídias, focando-se seu interesse, na própria 

comunicação humana. Sob essa perspectiva o estudioso defende aqueles “meios 

populares concebidos pelas próprias comunidades para seu (auto) conhecimento e o 

reconhecimento dos outros e da própria realidade” (BARRANQUERO, 2006, p. 247). 

Freire questionou o relacionamento tradicional do educador com o 

educando, criticando abertamente a posição vertical, antidialógica dos educadores 

assim como a dos comunicadores. Entendeu que o papel dos educadores e dos 

comunicadores deveria ser desempenhado em prol da emancipação, e não da 

dominação. Para o pesquisador, a educação é essencialmente política, tendo ela e a 

comunicação um compromisso com seus conteúdos que pode colaborar na 

manutenção dos processos ou nas mudanças destes. As constatações anteriores 

deram ao educador uma postura crítica em relação aos modelos tradicionais “no seu 
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lugar (ele) postula uma formação liberadora, crítica, ‘conscientizadora’, ‘uma 

pedagogia do oprimido’, que permita ao individuo sair do silêncio, ‘pronunciar’ seu 

próprio mundo e (...) se desenvolver plenamente como ser humano” 

(BARRANQUERO, 2006, p. 247). 

No seu livro Pedagogia do Oprimido, Freire (2012), critica o que ele 

denomina de “prática bancária da educação”, aquele direcionamento vertical onde o 

educador “deposita” o conhecimento no educando, implicando “uma espécie de 

anestesia, inhibindo o poder criador [...], a educação problematizadora, de caráter 

autenticamente reflexivo”. O paradigma participativo da comunicação promove a 

“problematização” da realidade a partir dos marginados, dos excluídos, dos 

discriminados. É a partir dessa conscientização que as comunidades podem gerar 

suas próprias propostas de desenvolvimento. As ideias de Freire (2012) 

fundamentam essa mobilização contrahegemônica proposta pela Comunicação para 

a Mudança Social. 

Paulo Freire, em sua obra Extensão ou Comunicação? (2002), analisa o 

conceito de Comunicação como mediado por um objeto “cognoscível” que pode ser 

concreto ou abstrato.  Nesse sentido, o pesquisador brasileiro entende que não há 

lugar para “o sujeito cognoscente”, aquele que simplesmente transmite o seu 

conhecimento do “objeto cognoscível” a outro sujeito. Ao contrário, esse objeto 

cognoscível age como mediador entre os interlocutores. A comunicação é, segundo 

o estudioso, o processo mediante o qual os interlocutores se apropriam do 

conhecimento em um ato de compreensão mútua do objeto cognoscível (FREIRE, 

2002, p. 70). O educador explica esse processo com o seguinte exemplo: 

Se o sujeito “A” não pode ter no objeto o termo de seu pensamento, uma 
vez que este é a mediação entre ele e o sujeito “B”, em comunicação, não 
pode igualmente transformar o sujeito “B” em incidência depositária do 
conteúdo do objeto sobre o qual pensa. Se assim fosse – e quando assim é, 
não haveria nem há comunicação. Simplesmente, um sujeito estaria (ou 
está) transformando o outro em paciente de seus comunicados. (FREIRE, 
2002, p. 67) 

O conceito oposto ao de Comunicação, segundo Freire (2002), é o de 

Extensão. O autor explica que Extensão seria apenas estender um conhecimento 

técnico a alguém. Traçando um paralelismo entre o conceito de Comunicação de 

Freire e os da Comunicação para o Desenvolvimento, podemos identificar a 

“Extensão” de Freire com a fase “difusionista” da Comunicação de Massas, aquele 

momento em que se entendia que levando informação e tecnologia aos países do 
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Terceiro Mundo iriam se solucionar todos os problemas de subdesenvolvimento. O 

paradigma participativo, com uma grande influência do pensamento de Paulo Freire, 

entende o diálogo como via de encontro das melhores soluções para os 

interlocutores. Freire defende que “o sujeito pensante não pode pensar sozinho; não 

pode pensar sem a coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o 

objeto” (FREIRE, 2002, p. 66). É justamente nessa “coparticipação dos outros 

sujeitos no ato de pensar” que se realiza a Comunicação (FREIRE, 2002, p. 66). 

Na pesquisa para este trabalho foram encontradas referências ao 

estudioso brasileiro em praticamente todas as obras que abordam o paradigma 

participativo de Comunicação, tendo, em muitas delas, um destaque especial. 

Alguns dos autores aqui citados que fazem um reconhecimento especial a Freire são 

Gumucio, Barranquero, Botero, Thomas, entre vários outros. Segundo Barranquero 

(2006), as pesquisas de Paulo Freire contribuíram decisivamente para o campo da 

Comunicação para o Desenvolvimento, pela crítica contundente “aos modelos de 

desenvolvimento cultural impostos do exterior a países ou grupos desfavorecidos”. 

Segundo o autor, Freire recriminou “o caráter descontextualizado, etnocêntrico e 

interessado” dos chamados modelos “difusionistas” surgidos no marco das teorias 

de Modernização (BARRANQUERO, 2006, p. 247). 

 

3.4 Mídias cidadãs e empoderamento 

 

No paradigma dominante da Comunicação, os “beneficiários” são apenas 

receptores de um produto pronto no qual a comunicação “é planejada, desenvolvida, 

organizada e implementada” a partir de um plano externo (THOMAS, 1994, p. 670). 

De acordo com o pesquisador, “a comunicação participativa é uma atividade política 

baseada na transformação das equações de poder”; no caso especifico dos 

processos comunicacionais, isso implica que as mídias podem ficar em mãos das 

pessoas para que “suas vozes sejam ouvidas” (THOMAS, 1994, p. 670). 

A pesquisadora Rodríguez (2001) defende a utilização do termo mídias 

cidadãs para se referir àqueles espaços midiáticos que permitem dar voz aos 

excluídos. Para chegar a esse termo, a autora considera a teoria da democracia 

radical e a sua principal teórica Chandal Mouffe (1992b apud RODRIGUEZ, 2008b), 

para quem a cidadania não é um estado adquirido, mas um espaço conquistado, 

construído. Rodriguez (2008b), aderindo a essa posição, afirma que “os cidadãos 
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devem construir sua cidadania no dia a dia, por meio da sua participação nas 

práticas políticas cotidianas” (RODRIGUEZ, 2008b, p. 1142). Para a autora, o 

conceito de cidadania está firmemente vinculado ao de empoderamento, enquanto 

“os cidadãos participam ativamente em ações que redefinem suas próprias 

identidades, as identidades de outros e seu entorno social, geram poder” 

(RODRIGUEZ, 2008b, p. 1143). Acrescentando à teoria da Democracia Radical, 

Woling (1992) mostra onde acontece o empoderamento do cidadão: 

Não se deve definir um sujeito político do mesmo modo que tem se definido 
o cidadão, ou seja, como o possuidor abstrato e desconectado de direitos, 
privilégios e imunidades, porém como uma pessoa cuja existência se 
localiza num lugar particular e cujo sustento deriva de relações bem 
circunscritas: a família, os amigos, a igreja, o bairro, o lugar de trabalho, a 
comunidade, o povo, a cidade. Essas relações são as fontes das que os 
seres políticos derivam seu poder – simbólico, material e psicológico – e 
que lhes permitem atuar conjuntamente. Já que o verdadeiro poder político 
implica não só atuar de maneira que se realizem mudanças decisivas, 
também significa a capacidade de receber poder, de ser objeto da ação, de 
mudar e de ser mudado (WOLIN, 1992 apud RODRIGUEZ, 2008, p. 1143). 

As mídias que pretendem se diferenciar das tradicionais têm recebido 

várias denominações em função das características que cada autor quer destacar. 

No mesmo sentido que Rodríguez (2001) utiliza o termo “mídias cidadãs”, outros 

estudiosos aderem a outras nomenclaturas e, segundo eles, a outros conceitos. Foi 

visto neste trabalho o nome de mídias alternativas, mas este não é questionado, na 

atualidade, por muitos acadêmicos da comunicação pela sua imprecisão. Surgiram, 

em todos esses anos de procura da Comunicação horizontal, regida por equações 

de poder mais equilibradas, outras denominações, tais como: mídia do terceiro 

setor (utilizada por ongs e instituições independentes), mídia independente (que 

não respondia a grandes grupos econômicos, políticos, religiosos), mídia da 

contrainformação (promovida por jornalistas que tinham o interesse de dar a notícia 

contra-hegemônica), mídia das comunidades (conceito defendido por Ellie e 

apoiado por vários ativistas do desenvolvimento), mídia tática (organizada com um 

fim específico por coletividades identificadas por algum objetivo comum), mídia 

participativa (promotora de participação dos beneficiários nos processos de 

produção) e, finalmente, a assim chamada por Downing (2010) de mídia dos 

movimentos sociais. Esse autor explica, de forma detalhada as críticas que cada 

uma dessas mídias tem recebido. Ele defende a denominação de “mídia dos 

movimentos sociais” por entender que quase todas os espaços de mídias têm por 
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trás algum tipo de movimento social, apesar de reconhecer a existência de muitas 

pequenas mídias de bairro e de instituições menores que não estão vinculadas a 

nenhum movimento. É difícil aderir a alguma nomenclatura em particular porque elas 

mais parecem ser opostas umas a outras, estando, talvez, a diferença no aspecto 

que o teórico que a defende queira priorizar. Como foi visto, a pesquisadora 

Rodríguez apelou ao conceito de cidadania como eixo central das mídias cidadãs. O 

limite entre uma e outra é difuso em algumas ocasiões, e a definição fechada pode 

ser muito difícil. O denominador comum entre elas é uma colocação de fora das 

mídias tradicionais, uma procura por nivelar o acesso democrático às condições de 

produção e divulgação de informações. Esse processo em que os cidadãos “podem 

tomar o controle das decisões que afetam sua própria vida” (MEFALOPOLOS, 2002, 

p. 1148) é conhecido como empoderamento. A comunicação empoderadora é 

aquela que promove as condições necessárias para que não exista um receptor 

passivo das mensagens midiáticas sem poder de intervenção. As mídias que foram 

mencionadas acima são o resultado de buscas pelo equilíbrio das equações de 

poder. Do outro lado, permanecem, já com definições mais compactuadas, as 

mídias tradicionais. 

Desde o surgimento das mídias de massa até hoje, muita coisa tem 

acontecido, mas uma parece não ter mudado em quase nada: a concentração das 

mídias em poucas mãos. De fato, cada vez mais grupos de poder midiático 

associam-se a outros fazendo com que o poder esteja cada vez mais centralizado. 

Algumas mudanças tecnológicas têm contribuído para trazer a esperança de 

encontrar um contrapeso a essas hegemonias. O surgimento das mídias virtuais21 

gera expectativa e otimismo em vários cenários de intenções democráticas. 

 

3.5 Comunicação para a Mudança Social e as novas tecnologias 

 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias que deram suporte a outras 

formas de comunicação, os cidadãos que não encontraram espaço de expressão 

nas mídias tradicionais começam a perceber que são possíveis a transmissão de 

                                                            
21 Entendem-se mídias virtuais como todas as mídias que circulam no mundo virtual, ou seja, na 
Internet. 



74 
 

informação, o intercâmbio de opiniões e a organização de mobilizações sociais sem 

a necessidade de aprovação dos setores poderosos. Como afirma Gomes, 

(...) o veio mais importante consiste na discussão das consequências que 
as ferramentas e dispositivos eletrônicos das redes contemporâneas, 
principalmente a Internet, comportam para a implementação de um novo 
modelo de democracia capaz de incluir de maneira mais plena a 
participação da esfera civil na decisão política (GOMES, 2005, p. 1). 

A manifestação discursiva dos cidadãos comuns mediante as redes e 

mídias sociais é uma clara expressão das afirmações anteriores de Navarro (2010). 

O objetivo não é a negação do estabelecido, e sim a abertura de portas para a 

expressão horizontal na qual a informação provenha de um fluxo livre entre as 

diferentes esferas da sociedade. 

A evolução das mídias tem colaborado na formação de um novo cenário 

de mobilizações sociais: aquelas que são geradas a partir dos intercâmbios na rede. 

A esse respeito, diz Bajoit (2003, p. 232): “o desenvolvimento das mídias é sem 

dúvida uma das causas desta evolução: permite organizar ações coletivas sem 

obrigar os participantes a se agrupar no espaço e no tempo”. 

Bentes22 (2011), em um posicionamento mais radical, entende que “é a 

sociedade inteira que se apropria das tecnologias e da linguagem jornalística contra 

o jornalismo, explodindo o jornalismo corporativo”. A autora defende que essas 

mobilizações coletivas acontecem dentro de um fenômeno maior, o acesso à 

tecnologia pelas grandes massas, desafiando assim o poder hegemônico das 

grandes mídias tradicionais. As vozes silenciadas, aquelas que eram assistentes 

passivas dos produtos já “empacotados”, ou seja, as vozes do cidadão comum sem 

acesso aos canais de comunicação tradicional, estão encontrando um espaço de 

expressão, que, além de lhes permitir aceder à produção e a distribuição de 

informação, abre-lhes as possibilidades de promover ações sociais com uma 

velocidade, até pouco tempo, inimaginável. 

Essas mudanças na mídia são, na realidade, transformações da 

“mediação” (FAIRCLOUGH, 2006, p. 6). Fairclough entende a mediação como “um 

modo de superar a distância na comunicação, comunicando-se com “outros 

distantes” (FAIRCLOUGH, 2006, p. 6). A mídia, para o autor, é uma das principais 

agências da globalização, ou seja, fontes da globalização, espaços onde têm-se 

produzido transformações profundas. Fairclough (2006) distingue cinco agências: a 
                                                            
22 Disponível em: «http://www.trezentos.blog.br/?p=4007«. Acesso em: 11 nov 2011. 
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academia, as agências governamentais, as agências não governamentais, a mídia e 

as pessoas no dia a dia. A percepção da globalização a partir da linguagem, que é o 

foco de Fairclough, vai depender de qual dessas fontes esteja em ação. Os casos 

que estamos estudando são um exemplo claro de que uma agência determina e 

influencia outras. Sobre a agência “pessoas no seu cotidiano”, Fairclough (2006, p.6) 

comenta que ela é um importante corretivo para o caráter público das outras fontes: 

as pessoas têm suas próprias experiências de globalização em suas vidas comuns e 

nas várias comunidades das quais participam (e bem diversas), agem em resposta a 

ela e, quando o fazem, produzem representações que também são parte 

significativa de tudo que se fala e escreve sobre  globalização. Este é um setor da 

sociedade que desenvolve suas próprias estratégias dentro do fenômeno global. 

Para Bentes (2011)23, essas novas mídias “têm potencial livre, 

participativo e colaborativo, demanda uma outra lógica, não hierarquizada, não 

centralizada, polifônica”. A autora resume suas ideias no seguinte texto: 

O que caracteriza essa era pós-mídia de massa são justamente as práticas 
descentralizadas de comunicação ponto a ponto, P2P (peer-to-peer), pós-
Internet, que têm esse potencial de criar novos ambientes de trabalho, de 
educação, de lazer, colaborativos e participativos, rompendo com velhas 
formas de hierarquização e de aprendizagem unidirecionados e/ou 
centralizados, estimulando processos coletivos de ampla conectividade em 
rede. Inclusão subjetiva significa que essas vidas, essas pessoas têm um 
potencial de produzir outras “linguagens” (BENTES, 2011). 

A Comunicação para a Mudança Social incentiva o intercâmbio de 

informações em forma horizontal na qual a informação seja construída a partir das 

necessidades dos setores da sociedade que sentem a vontade de se expressar. As 

redes sociais estão demonstrando uma democratização do acesso aos canais de 

expressão até hoje desconhecidos, mas é muito cedo ainda para tirar conclusões 

sobre os efeitos e as mudanças sociais que essas novas tecnologias acabarão 

produzindo. Já se pode perceber, no entanto, que as possibilidades oferecidas pela 

Internet estão contribuindo para que o exercício da cidadania mude de papel. Hoje, 

estudando-se casos concretos, é possível perceber que as mudanças não serão 

pequenas e que, provavelmente, conduzirão a uma nova ordem discursiva. 

Segundo Navarro (2010, p. 132), “a mudança social é pensada a partir da 

participação das pessoas na geração e na apropriação de conhecimentos, no 

intercâmbio de experiências e no reconhecimento de sua própria situação social 

                                                            
23 Disponível em: «http://www.trezentos.blog.br/?p=4007». Acesso em: 11 nov 2011. 
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(...)”. As chamadas mídias sociais e também as redes sociais têm sido decisivas 

nessas transformações. Exemplos de mídias sociais são os blogs, canais abertos de 

comunicação que ignoram o papel tradicional do jornalista sendo fontes de 

informações que divulgam tanto a vida pessoal do dono do blog quanto as opiniões 

sobre notícias e eventos. O dono do blog tem liberdade para tratar dos assuntos que 

considerar interessantes e pode fazer referência a outras fontes como jornais, 

vídeos, outros blogs e sites. Ugarte (2007, p. 77) expressa que “(...) bate “a 

potencialidade” de uma redistribuição do poder informativo entre a cidadania onde 

nenhum nó seja imprescindível nem determinante, onde todos sejamos igualmente 

relevantes em potência”. 

O avanço súbito da tecnologia em todas as esferas da sociedade tem 

surpreendido. O poder político, as empresas grandes e pequenas, as instituições 

públicas e privadas, os organismos internacionais, as organizações cidadãs e, 

finalmente, as pessoas, na sua vida pessoal e profissional, têm de decidir como lidar 

com essa nova realidade. Uma questão impõe-se: o que fazer com essas novas 

tecnologias? Ignorá-las parece não ser uma opção viável num mundo globalizado 

onde, praticamente, qualquer ação corriqueira é resolvida por intermédio de recursos 

tecnológicos. A tecnologia propiciou o surgimento da Internet, e esta foi o suporte 

para as chamadas mídias sociais. Numa tentativa de aproximação ao conceito 

dessas novas mídias, a pesquisadora Guzzi explica: 

Uma das definições de mídias sociais é que elas são tecnologias e práticas 
on-line usadas por pessoas – e inclui também empresas- para disseminar 
conteúdo, provocando o compartilhamento de opiniões, ideias, experiências 
e, o que seria o diferencial, perspectivas (GUZZI, 2010, p. 29). 

As mídias sociais surgiram com a inauguração da Web 2.0.24 A mudança 

mais profunda foi observada mais na ordem conceitual do que na tecnológica. 

Muitos experts dizem que a Web 2.0 não é realmente uma novidade em matéria de 

avanço de tecnologia, porém é um grande passo na concepção de gerar “o 

envolvimento massivo das pessoas na produção coletiva on-line” (GUZZI, 2010). O 

chamado “P2P”, em inglês peer-to-peer, traduzido para o português em bibliografia 

                                                            
24 A Web 2.0 significou a popularização do uso da Internet na década dos anos de 1990. O 
surgimento da Internet nos anos de 1970 teve o objetivo de facilitar a comunicação militar e 
posteriormente acadêmica. Só com a criação da a World Wide Web (Web 2.0) foi possibilitada a 
utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente interessantes o 
que acelerou o uso doméstico da rede dos computadores. 
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especializada como “entre pares”, é principalmente um conceito de comunicação 

horizontal que não precisaria da legitimação das mídias tradicionais. 

Guzzi (2010) entende que as possibilidades oferecidas pela Internet são 

imensas, facilitam uma comunicação transparente nos âmbitos local e global, 

“levando potencialmente, a profundas renovações das condições de vida pública, ou 

seja, maior liberdade e responsabilidade de um indivíduo enquanto cidadão” (GUZZI, 

2010, p. 45) As palavras de pesquisadora levantam as duas faces de um mesmo 

processo: a liberdade e a responsabilidade. A liberdade é concebida como liberação 

das amarras das mídias tradicionais, como novos canais de expressão 

aparentemente sem restrição, porém a responsabilidade traz consigo a produção de 

conteúdos, a divulgação de opiniões e perspectivas e a responsabilidade do ativismo 

cidadão. 

Ugarte (2010) utiliza o termo “ciberativistas” para se referir àqueles que 

por intermédio das mídias e redes sociais, se organizam e participam de 

movimentações sociais. Os ciberativistas são cidadãos que procuram mudanças de 

acordo com suas necessidades e seus projetos usando esses novos canais de 

expressão. O sucesso das suas reivindicações vai depender do interesse que elas 

representem para os seguidores. Essas novas vias de expressão são objeto de 

estudo da Análise Crítica do Discurso como emancipadoras, como arenas 

discursivas que questionam os poderes hegemônicos. Sob a perspectiva da 

Comunicação para a Mudança Social, esse confronto das organizações sociais com 

os poderes estabelecidos não significa “uma negação do institucional, do mediático, 

nem do instrumental. (...) a ideia é que por esses meios seja possível fortalecer 

processos estatais que pensem nas pessoas, que considerem suas necessidades, 

seus desejos e seus sonhos” (NAVARRO, 2010, p. 133). 

O sociólogo Manuel Castells, em seu livro Comunicação e Poder (2009), 

escolhe o termo autocomunicação de massas para se referir ao potencial das mídias 

sociais de atingir públicos massivos a partir de uma perspectiva de produção 

totalmente independente das mídias tradicionais. Para o pesquisador, embora esteja 

claro que a comunicação promovida pelas novas tecnologias é diferente daquela 

promovida pela mídia tradicional, as fronteiras entre um e outro território são difusas. 

Internet é sem dúvida um território ainda movediço, um lugar de grandes 

incertezas. Um simples vídeo postado no Youtube, “um sítio web onde usuários 

particulares, organizações, empresas e governos podem subir seus próprios vídeos” 
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(CASTELLS, 2009), pode gerar em minutos milhões de acessos, da mesma forma 

que pode ser totalmente ignorado. As possibilidades potenciais da rede, unidas ao 

potencial de estruturação coletiva, são infinitas, mas saber como utilizar as 

ferramentas que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS) 

proporcionam e como administrar esse novo universo é ainda um grande desafio. 

Gumucio (2001), como pesquisador das mudanças sociais que podem ser 

fomentadas pela Comunicação, é um dos teóricos que chama a moderação na hora 

de pensar nas expectativas geradas com as possibilidades da Internet. Para o 

pesquisador “a Internet representa o ‘presente’ que ainda está em processo de 

definição relativamente aos seus benefícios potenciais em favor das mudanças 

sociais” (GUMUCIO, 2001, p. 20). 

É importante destacar que a Internet mudou o conceito de comunicação 

para todos. Isso significa que, da mesma forma que as pessoas nas suas casas têm 

a possibilidade de se comunicar com o mundo, de se fazer ouvir, também as 

grandes corporações da mídia estão abrindo novos caminhos para exercer sua 

hegemonia. Esses caminhos estão representados pela capacidade de criar sites e 

blogs com as ferramentas mais avançadas e atrativas; de encontrar espaço nas 

redes de relacionamento, como Orkut, Facebook e muitos outras, com especialistas 

da comunicação orientados na produção de conteúdos; de ter seu Twitter oficial 

também coordenado e organizado por experts em “manipulação” e de poder dispor 

de centenas de outros suportes e ferramentas que irão utilizar com base em 

estratégias planejadas de expansão midiática semelhantes às já utilizadas nas 

mídias tradicionais. Outra grande questão em relação à “liberdade” que a Internet 

oferece ao seu usuário está nos mecanismos que hoje estão disponíveis para 

aceder às informações pessoais dos navegadores da rede. Estudar 

comportamentos, interesses, expectativas, frustrações e perfis é hoje muito simples 

para quem sabe utilizar as ferramentas virtuais. O direito à intimidade é violado por 

nós mesmos no momento em que tudo o que fazemos e dizemos no ambiente da 

rede acaba sendo “registrado”. Se pararmos para pensar nas possibilidades que 

toda essa informação oferece aos grupos de poder, o panorama pode ser 

assustador. 

Os defensores da rede argumentam que ela diminui a desigualdade, 

democratiza a livre expressão, aumenta o controle sobre os representantes políticos, 

facilita os acessos: em fim, são inúmeros os benefícios que se visualizam numa 
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leitura imediatista do mundo virtual. A pergunta, logo em uma primeira reflexão, 

poderia ser: será que as promessas que a Internet tem trazido ao cidadão não se 

assemelham àquelas trazidas pelas mídias de massa nas décadas de 1950 e 1960? 

Gumucio, preocupado com o papel das TICS nos processos de mudança social, 

chama a atenção para a diferença entre usar Internet de forma ativa, como produtor 

de informações, e ser mais um destinatário dos produtos já prontos produzidos em 

diferentes âmbitos. Para o autor, “o uso passivo da Internet pode contribuir somente 

ao desenvolvimento de um mundo cada vez mais homogeneizado e globalizado, um 

gigantesco mercado com muitos consumidores e poucos produtores” (GUMUCIO, 

2001, p. 35). O teórico da Comunicação para a Mudança Social defende o uso 

potencial da rede e a sua experimentação, mediante “um processo que permita 

ocupar espaços e abrir janelas para os usuários locais” (GUMUCIO, 2001, p. 35). 

Outro argumento forte daqueles que olham com desconfiança para as 

TICS como fortalecedoras da democratização, é a diferença de acesso entre as 

diferentes esferas das sociedades. Nem todas as pessoas têm Internet em casa, 

nem todas têm um acesso fácil a ela, e aquelas que dispõem dessa ferramenta 

muitas vezes não sabem utilizá-la. É questionada também a capacidade de algumas 

esferas marginalizadas para se adaptarem a essas tecnologias. Sobre esse ponto, 

Gumucio (2001) revela que as experiências realizadas em diversas situações onde 

se apresentaram novas ferramentas tecnológicas a comunidades excluídas não 

demonstram que a aprendizagem e a apropriação por parte desses grupos sejam 

um obstáculo. O pesquisador apresenta alguns exemplos concretos em que pessoas 

“pobres e inclusas analfabetas” conseguem manipular um computador: 

A manipulação de um computador não é um obstáculo no Terceiro Mundo. 
Experiências como a do “El Limón” num pequeno povoado da República 
Dominicana, o “El agujero en el muro” na India, mostram que pessoas sem 
contato anterior com a tecnología de computação podem rápidamente “dar 
um jeito” com a ajuda do mouse e do teclado. “El agujeto en el muro”,  é um 
experimento particularmente ilustrativo e interesante, desenvolvido por 
Sugata Mitra do instituto NIIT da India: instalou uma tela de computador e 
um controle manual numa janela aberta no muro de vizinhanza pobre. Em 
poucos minutos, as crianças que começaram a brincar con esse misterioso 
objeto, descubriram como funcionan os links; numa semana conseguiram 
escrever algumas palavras sem ajuda de um teclado, aprenderam a 
trasladar documentos de um lado a otro e a navegar na Internet. 
(GUMUCIO, 2001, p. 21) 
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As mídias sociais precisam da Internet, e a Internet, do computador. Para 

todos esses processos, são necessárias algumas condições como ter os 

equipamentos, ter acesso à rede, saber utilizar as mídias sociais. Ainda que todas 

essas brechas estejam se reduzindo pelo processo natural da globalização e que 

todos os números indiquem que, cada vez mais, as pessoas têm acesso às TICS e 

usam as mídias sociais, o uso desses suportes e dessas ferramentas vai depender 

de iniciativas locais. A Comunicação para a Mudança Social reivindica o local, a 

realidade das próprias comunidades, a utilização dessa tecnologia com um olhar de 

mudança social transformadora. 

O sociólogo Manuel Castells, na sua obra A Sociedade em Redes (2005), 

defende o papel da sociedade na utilização das tecnologias. Para o estudioso, é ela 

“que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses 

das pessoas que as utilizam” (CASTELLS, 2005, p. 16). Ainda de acordo com 

Castells (2005), cada sociedade “em rede” vai se manifestar diferentemente em 

relação aos diversos aspectos de uma organização social; “a cultura, as instituições 

e a trajetória histórica de cada sociedade” determinam as formas como vão 

acontecer as mudanças. Encerramos este capítulo com um pensamento de Castells 

(2005, p. 16): “a tecnologia é condição necessária mas não suficiente para a 

emergência de uma nova forma de organização social baseada em redes”. 
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4 METODOLOGIA 
 

Este trabalho surge pela inquietação de compreender a contribuição das 

chamadas mídias sociais25 nos processos de mudança social. Estas mídias abrem 

novos caminhos de interação e organização entre os membros da sociedade. Elas 

se apresentam como alternativas aos meios tradicionais de comunicação de massa 

e prometem mais democracia, liberdade e intercâmbios horizontais de informação. 

Ano passado (2011) surgiu em Natal, RN, um movimento denominado 

Fora Micarla que tinha o objetivo de promover o impeachment da prefeita da cidade. 

O surgimento do grupo que organizou o movimento, sua forma de interagir e se 

organizar (principalmente em torno das mídias virtuais), e os resultados obtidos nas 

mobilizações, constituem o foco desta investigação. 

A busca pela aproximação com essa nova forma de comunicação é feita 

por meio do sujeito discursivo, expressado através dos canais que estão ao seu 

alcance. Hoje, como tem sido destacado no decorrer deste trabalho, são numerosas 

as plataformas de intercâmbio de informação que estão disponíveis na internet  com 

um potencial de transmissão e recepção quase impossível de ser calculado. 

O novo cenário é visto por alguns estudiosos como a solução a todos os 

problemas de comunicação no mundo, porém, ao mesmo tempo, é fortemente 

questionado por outros que entendem que as novas mídias acabarão como mais 

uma via de imposição hegemônica. Castells (2009) defende essas novas 

alternativas que denomina de autocomunicação de massas, enquanto Gumucio 

(2008) mostra-se cético quanto ao sentido democrático que as mídias virtuais 

aparentam oferecer aos processos de comunicação. 

A Comunicação para a Mudança Social, também conhecida como 

comunicação participativa, defende que são as próprias comunidades e os grupos 

minoritários que devem contar com espaços de expressão que lhes deem voz. Dar 

voz não significa apenas abrir espaços para dizer coisas e sim ser capaz de usar 

esses canais como lugares de construção de conteúdos que contribuam para 

reforçar as identidades individuais e coletivas dos atores sociais e, em tal sentido, 

gerar mudanças significativas. 

                                                            
25 Entendemos por mídias sociais todos aqueles canais virtuais que permitem a livre expressão dos 
indivíduos sem a mediação das mídias tradicionais. Mídias virtuais compreendem as mídias sociais e 
as versões online das mídias de massa. 
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Gumucio (2012), em referência ao papel das novas mídias, publicou 

recentemente em sua conta do Twitter: “As redes virtuais que se expressam por 

canais virtuais são só “redes sociais” quando passam à ação e incidem na 

realidade”26. As palavras do ativista são reflexo do seu posicionamento de 

observador atento aos efeitos invisíveis das mídias de autocomunicação de massas 

(CASTELLS, 2009). 

Por trás dessas novas opções de expressão está o novo sujeito 

contemporâneo, caracterizado segundo Bajoit (2009) pelas suas exigências de 

protagonismo, posicionando-se como um novo deus que deve ser contemplado. 

A Sociologia, que estuda a Mudança Social e Cultural dessa nova época, 

entende que esse novo sujeito que luta sempre pelo equilíbrio identitário é produto e 

causa das novas transformações, o seu novo papel como ator social crítico o ajuda a 

formar identidades coletivas reivindicadoras de direitos de cidadão. A Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) constitui-se como percurso 

orientador desta pesquisa, transitando o caminho transdisciplinar característico da 

Análise Crítica do Discurso (ACD) mediante o diálogo com a CMS e a Sociologia 

aplicada à mudança social, assim como olhando para a materialidade do texto por 

meio do aporte do Sistema de Avaliatividade da Linguística Sistêmico-Funcional. 

 

O trabalho desenvolvido nesta investigação, a partir da ASCD, levanta as 

seguintes questões de pesquisa: 

 

a) Os espaços virtuais de transmissão de informação representaram, no caso 

Fora Micarla, uma via de expressão mais democrática que a oferecida pelas 

mídias tradicionais? 

b) As mídias virtuais contribuiram para o fortalecimento das identidades 

coletivas e do empoderamento cidadão no caso do Fora Micarla? 

c) O movimento Fora Micarla representou em si mesmo uma mudança social? 

d) O movimento Fora Micarla esteve influenciado por mudanças sociais e 

culturais maiores que ele? 

e) O Twitter constitui uma via de expressão significativa capaz de contribuir 

para uma comunicação horizontal, participativa e transformadora? 

                                                            
26 Postagem publicada no Twitter do pesquisador GUMUCIO, no dia 23 de julho de 2012, às 10h02. 
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Partindo destas questões, constitui-se objetivo geral dessa pesquisa: 

 

Refletir sobre o empoderamento cidadão através do fortalecimento de 

suas identidades coletivas dentro do contexto local do movimento Fora Micarla como 

decorrência das mudanças sociais e culturais que as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação representam. 

 

Como objetivos específicos desta pesquisa entendemos: 

 

a) Avaliar a dinâmica do discurso nas postagens no Twitter como demonstração 

de ativismo cidadão. 

b) Caracterizar as identidades coletivas resultantes das manifestações 

discursivas dos ativistas virtuais na sua condição de atores sociais. 

c) Constatar as mudanças sociais e culturais no âmbito global que influenciaram 

transformações no cenário local. 

d) Analisar o papel do Twitter na gestação, organização e operacionalização do 

movimento Fora Micarla. 

4.1 Abordagem da Pesquisa 

 

Esta pesquisa insere-se no âmbito das ciências humanas e sociais, 

especificamente na área da Linguística Aplicada (doravante LA). A LA, como a 

maioria das áreas do conhecimento, teve que se adaptar às exigências da pós-

modernidade nas abordagens de pesquisa. 

Segundo Soares (2001 apud BOHN, 2005, p. 11), pesquisar é uma busca 

de compreensão do mundo por meio de “interações dialógicas e o intercâmbio de 

valores através de conversações, negociações e mediações de conflitos de caráter 

pacífico e enriquecedor”. 

Nessa linha de pensamento, este trabalho procura uma compreensão 

holística dos fenômenos discursivos observados; o que quer dizer que leva em conta 

“todos os componentes de uma situação em suas interações e influências 

recíprocas” (ANDRÉ, 1995, p. 17). Essas características enquadram esta pesquisa 

como qualitativa-interpretativista seguindo a categorização de Moita Lopes (2006). 



84 
 

Segundo Flick (2004), “a relevância específica da pesquisa qualitativa 

para o estudo das relações sociais deve-se ao fato da pluralização das esferas de 

vida (2004, p. 17)”. Esta investigação, devido ao seu foco nas mudanças sociais e 

culturais características da (pós-)modernidade, entende que a aceleração das 

transformações nas sociedades coloca o pesquisador frente a novos “contextos e 

perspectivas sociais” que o obrigam a considerar novos caminhos metodológicos 

(FLICK, 2004). 

A pesquisa qualitativa, para o autor, tem essencialmente quatro condições 

que seriam: a escolha dos métodos e teorias apropriadas para a análise do campo 

estudado, o reconhecimento de perspectivas diferentes dos participantes e sua 

diversidade, as reflexões do pesquisador durante o percurso da sua pesquisa e a 

variedade de abordagens e métodos (FLICK, 2004). Essa combinação de requisitos 

determina o processo no qual a subjetividade é segundo o autor “um primeiro ponto 

de partida nas pesquisas qualitativas” (FLICK, 2004, p. 22). As contribuições do 

estudioso colaboraram na compreensão do processo de apropriação das categorias 

de análise desta pesquisa. 

A Linguística Aplicada entende a linguagem como um pilar essencial no 

processo de construção de significados, porém em profundo diálogo com outros 

aspectos da interação social. Os avanços tecnológicos e suas revolucionárias 

consequências no intercâmbio de informações exigem de quem trabalha com a 

linguística aplicada um posicionamento transdisciplinar que contribua para uma 

melhor compreensão das mudanças sociais e culturais contemporâneas. 

A ASCD, linha de estudo dentro da ACD, corrobora com esse novo olhar 

da Linguística Aplicada, que se insere nas transformações da chamada 

“modernidade líquida” (BAUMAN, 2009), metáfora encontrada pelo sociólogo para 

caracterizar as transformações contínuas e vertiginosas da vida pós-moderna. 

Este trabalho adere a esse novo papel do pesquisador em conexão com a 

linguagem como fator fundamental de transformação e emancipação dos atores 

sociais, consolidados na sua interação com os outros. De acordo com Bauer; 

Gaskell (2012, p. 244) o estudioso interessado em fazer uma análise do discurso 

têm “a convicção da importância central do discurso na construção da vida social”. 

Fazer análise do discurso, para Bauer; Gaskell, implica: 

 A postura crítica com respeito ao conhecimento dado, aceito sem 

discussão e um ceticismo com respito à visão de que nossas 
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observações do mundo nos revelam, sem problemas, sua natureza 

autêntica. 

 O reconhecimento de que as maneiras como nós normalmente 

compreendemos o mundo são histórica e culturalmente específicas e 

relativas. 

 A convicção de que o conhecimento é socialmente construído, isto é, 

que nossas maneiras atuais de compreender o mundo são 

determinadas não pela natureza do mundo em si mesmo, mas pelos 

processos sociais. 

 O compromisso de explorar as maneiras como os conhecimentos  ̶  a 

construção social de pessoas, fenômenos ou problemas  ̶  estão 

ligados a ações/práticas (BAUER; GASKELL, 2012, p. 245). 

 

As pesquisas em análise do discurso fogem a receitas pré-fabricadas, o 

analista do discurso não entra em esquemas fechados, em códigos organizados 

previamente, que ditam normas estáticas de como fazer uma análise (BAUER, 

GASKELL, 2012). Na linha proposta pelos estudiosos, nossa pesquisa procura nos 

textos selecionados as respostas a questionamentos que dizem respeito às 

condições de produção e a contextos específicos. 

 

4.2 O Objeto de Estudo – Twitter 

 

O Twitter foi criado por um grupo de três ex-funcionários do Google. O 

objetivo inicial foi criar um sistema similar ao messenger que permitisse a troca de 

mensagens curtas por meio dos celulares. Desde o começo o “espírito” do microblog 

era incentivar a interatividade entre os usuários. 

Uma das características do Twitter é que, a cada dia, oferece mais 

recursos aos usuários e aos pesquisadores. O Trending Topics (tópicos de moda), 

por exemplo, é uma ferramenta que permite medir os assuntos mais discutidos pelos 

tuiteiros; o recurso é de grande utilidade para estudiosos das redes sociais assim 

como para empresas, instituições, figuras públicas e mídias tradicionais que tenham 

interesse nos intercâmbios de informação na rede. 

O Twitter tem-se constituído numa das mídias virtuais mais efetivas nas 

mobilizações sociais pela velocidade na troca de informações que o microblog 
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oferece junto a outros recursos como a twitcam: câmera que permite transmissões 

em tempo real, muito utilizada no movimento Fora Micarla. 

 

4.3 O Objeto de Análise – As Postagens no Twitter 

 

Como foi dito, o Twitter permite que os usuários da ferramenta publiquem 

textos curtos com até 140 caracteres. Esses textos constituem um novo canal de 

expressão para os sujeitos que mostram nesse espaço suas múltiplas identidades. A 

ferramenta tem também a possibilidade de contribuir na formação de identidades 

coletivas ao incentivar o intercâmbio de informações e opiniões entre os tuiteiros. A 

coincidência no interesse por alguns assuntos e o posicionamento com respeito a 

eles permite que os usuários do microblog “se encontrem” e identifiquem-se entre 

eles. As postagens, ainda que breves, permitem identificar um sujeito social e 

discursivo comprometido com diversas causas. A dinâmica da interação que o 

Twitter possibilita fez deste canal uma importante ferramenta para o sucesso de 

mobilizações sociais. 

 

4.4 Descrição do Corpus 

 

Constituem o corpus desta pesquisa as postagens no Twitter dos 

simpatizantes do movimento Fora Micarla nos meses de maio e junho de 2011. Os 

tuítes dos ativistas se catalogam como textos de “domínio público” (BAUER, 

GASKELL, 2012, p. 251) já que estão disponíveis na rede para todos os que 

queiram utilizar as ferramentas de busca. 

Assim que os textos foram coletados, os passos para a análise 

começaram. O primeiro momento esteve representado pelo que Bauer; Gaskell 

(2012) chamam de “postura cética” que significa suspender o que já é tido como 

certo e sermos capazes de questionar “nossos próprios pressupostos”, isto é, adotar 

uma “mentalidade analítica” (BAUER; GASKELL, 2012, p. 253). 

O processo segundo o qual chegamos à classificação utilizada aconteceu 

mediante o progressivo envolvimento com o nosso campo de estudo. Foram 

utilizadas algumas ferramentas do Twitter para fazer as buscas de tuítes antigos, 

principalmente o Topsy que permite encontrar tuítes já publicados baseando a busca 
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numa palavra chave. As buscas foram feitas pela hashtag27 “#foramicarla”, assim 

como pelos nomes dos tuiteiros que mais apareciam nas convocatórias de 

mobilização. 

Através desses métodos conseguimos coletar centenas de tuítes. 

Mediante leituras reiteradas enxergamos em primeiro lugar que a mobilização via 

Twitter é um registro de todos os acontecimentos, tanto os prévios ao movimento 

que geraram as condições para seu surgimento, como os eventos que se 

sucederam durante as mobilizações. A leitura e releitura do material foi fundamental 

para nos familiarizarmos com os textos antes de sermos capazes de visualizar a 

categorização; passo prévio que Bauer; Gaskell (2012) consideram de especial 

importância no percurso da análise. 

A primeira impressão ao ler essa quantidade de postagens é a rejeição 

dos ativistas à prefeita e a sua gestão, porém, com a apuração da leitura, 

compreende-se que o Twitter tem uma atuação bem além do papel crítico. Num 

segundo momento de leitura foi possível perceber o importantíssimo papel que a 

ferramenta teve nas convocatórias das mobilizações e nos intercâmbios de 

informação entre os cyberativistas, assim como na motivação recíproca para o 

envolvimento dos seguidores. Finalmente, surgiu a compreensão do posicionamento 

que foi tendo a ferramenta como mídia, ao ser um espaço de produção e divulgação 

de informação. O entendimento desse papel do Twitter não alcança apenas o leitor, 

mas também os produtores das postagens no momento em que questionam a 

indiferença da mídia tradicional com as convocatórias do grupo e assumem um 

papel ativo na transmissão de informação. Ao utilizar recursos do Twitter, como a 

twitcam, para transmitir ao vivo diversos momentos dos acontecimentos, os tuiteiros 

também se posicionam num papel de mídia. 

As publicações no microblog, logo após a percepção dos agrupamentos, 

foram divididas em quatro campos temáticos: a) ataques à prefeita; b) mobilizadores; 

c) apelo à força do grupo; e d) posicionamento como alternativa de mídia. 

Cada um dos quatro campos temáticos já mostra um movimento interno 

do ativismo cidadão, ao passar da crítica para a ação e ao sair de uma atitude 

passiva de receptor das ações alheias a um papel ativo, gerando uma mudança de 

papéis. 

                                                            
27 Palavra(s) chave(s) que identifica(m) o(s) assunto(s) abordado(s) pelos tuiteiros. 
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As subcategorias encontradas em cada campo temático tomaram corpo 

ao mesmo tempo em que aumentava a nossa reflexividade como pesquisadora 

(FLICK, 2004). O nosso papel, contrariamente à distância objetiva pretendida pela 

pesquisa quantitativa, foi cada vez mais nos envolvendo na subjetividade dos atores 

do nosso campo de estudo. Assim, conseguimos compreender a dinâmica envolvida 

em cada um dos campos temáticos: eles não eram apenas uma representação 

estática da realidade, mas sim a demonstração de um ritmo discursivo horizontal. 

Através de um olhar mais atento para as postagens de Ataques à 

prefeita conseguimos agrupar essas críticas por categorias mais específicas, 

baseados na descoberta de padrões nos assuntos abordados, processo que levou à 

classificação: a) avaliando a administração; b) uso de dinheiro público; e c) 

pedido para sair (Fora Micarla). A dinâmica de crítica e ação continua se repetindo 

no seio de cada categoria. 

As publicações no microblog no campo temático Mobilizadores nos 

mostraram que além de ser uma ferramenta imprescindível nas convocatórias para 

os eventos presenciais, o Twitter agiu como motivador entre os integrantes do grupo 

e como instrumento de desabafo. Os agrupamentos por “questões de interesse” dos 

cyberativistas facilitaram a categorização (BAUER; GASKELL, 2012, p. 253). Na 

observação do discurso, surgiram as categorias: a) motivando a “galera”; b) 

ganhando as ruas; e c) mostrando indignação. 

O campo temático Apelo à força de grupo aparece como consequência 

da interação horizontal entre os atores sociais representados no Twitter. O incentivo 

recíproco entre os participantes do Fora Micarla transforma o microblog em gestor 

de uma identidade coletiva fortalecida pelo sucesso das mobilizações. Numa 

evolução discursiva espontânea, a) a união do grupo deriva do b) orgulho dos 

participantes pela pertença positiva (BAJOIT, 2008) àquela organização. 

No último dos campos temáticos, Posicionamento como alternativa de 

mídia, também se registra claramente essa passagem da crítica para a ação. 

Enquanto num primeiro estágio os tuiteiros demonstram a sua indignação com a 

postura indiferente das grandes mídias locais, logo depois, passam a uma atitude 

ativa de utilizar a ferramenta como canal de comunicação autônomo. Essa transição, 

que se manifestou discursivamente ao longo das sucessivas etapas de leitura com 

as quais nos envolviamos com o nosso campo de estudo, abriu caminho a duas 
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categorias: a) ataques à imprensa tradicional e b) reivindicação das mídias 

sociais. 

No primeiro momento, maio de 2011, destacam-se os dois primeiros 

campos temáticos: Ataques à prefeita e Mobilizadores; no mês de junho, escalado 

como segundo momento da análise, a prioridade é dada aos campos Apelo à força 

do grupo e Posicionamento como alternativa de mídia. 

Cada campo temático será subdividido em grupos de tuítes identificados 

pelos assuntos abordados, assim a estrutura de análise será a seguinte: 

PRIMEIRO MOMENTO: maio de 2011 

Campo temático: ATAQUES À PREFEITA 

a) Avaliando a administração 

b) Uso de dinheiro público 

c) Fora Micarla 

 

Campo temático: MOBILIZADORES 

a) Motivando a “galera” 

b) Ganhando as ruas 

c) Mostrando indignação 

 

SEGUNDO MOMENTO: junho de 2011 

Campo temático: APELO À FORÇA DO GRUPO 

a) União do grupo 

b) Orgulho 

 

Campo temático: POSICIONAMENTO COMO ALTERNATIVA DE MÍDIA 

a) Ataques à imprensa tradicional 

b) Reivindicação das mídias sociais 

 

Para cada campo temático foram selecionados 10 tuítes, totalizando 40 

postagens ao todo. A subdivisão em grupos dentro dos campos temáticos não tem 

um equilíbrio numérico exato – alguns dos grupos têm mais textos do que outros. 

Isso responde apenas à necessidade em algumas categorias de mostrar uma 

variedade maior que represente melhor a força desse agrupamento. 
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4.4.1 Critérios de Constituição do Corpus 

 

O movimento Fora Micarla representou em nível local a organização de 

jovens universitários de classe média (perfil da maioria dos integrantes das 

mobilizações) que pediam o impeachment da prefeita de Natal, Micarla de Souza. A 

insatisfação com a administração da gestora, baseada no acúmulo de fatos que 

serão mencionados no capítulo de análise desta pesquisa, levou à formação de um 

movimento autodefinido por seus integrantes como de “pluralidade e diversidade da 

ousadia da cidade, organizada na luta pela transformação da realidade”28. A forma 

de organização do Fora Micarla por meio das redes sociais, a repercussão que 

gerou em nível local e nacional, as mudanças provocadas e as transformações 

globais das quais fez parte, foram os critérios que levaram à escolha do movimento 

como objeto de análise. 

Desde 2009 (primeiro ano de gestão) são encontradas postagens com 

conteúdo de críticas à gestão de Micarla de Souza no Twitter. Ao mesmo tempo em 

que a quantidade de tuítes questionando a gestão da prefeita crescia na rede, o tom 

das críticas também aumentava. Muitas hashtags adotadas pelos usuários do 

microblog resumiam a insatisfação dos cidadãos natalenses em relação à 

administração municipal. 

As mídias virtuais e todas as ferramentas que a internet oferece para 

intercâmbio de informações têm características particulares que as fazem 

complementares entre si. A escolha do Twitter como foco de análise desta pesquisa 

foi baseada no papel que a ferramenta teve na organização do movimento e nos 

recursos que o microblog tem para favorecer o cyberativismo. 

O Twitter é definido como microblog, como foi mencionado antes, porque 

permite postagens de até 140 caracteres. São pequenas publicações que sintetizam 

um pensamento, um posicionamento, um compartilhamento de dados ou 

simplesmente passam informações pessoais do tuíteiro. A escolha é livre, cada 

usuário do Twitter define se quer fazer um uso pessoal ou profissional do microblog 

com todas as variantes que cada opção representa. 

                                                            
28 Os depoimentos de alguns estudantes foram publicados no site do projeto Agência Fotec, criado 
durante a XII Cientec - Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), realizada de 3 a 6 de outubro de 2006: disponível em: 
http://www.fotec.ufrn.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1276:cidadaos-natalenses-
criam-o-movimento-fora-micarla-e-exigem-o-impeachment-da-prefeita-micarla-de-
souza&catid=4:noticias&Itemid=9. Acesso em: 20 jul 2006. 
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O Twitter tem sido um recurso valiosíssimo em muitas experiências de 

mobilização no mundo todo, uma vez que viabiliza a comunicação em tempo real, é 

fácil de atualizar, fácil de seguir e permite leituras rápidas em qualquer contexto. O 

microblog permite entrar em comunicação com pessoas “inalcançáveis” pelas vias 

normais de interação, basta encaminhar a mensagem para o endereço de Twitter do 

destinatário. 

A maioria dos aparelhos de celular que hoje são oferecidos no mercado e 

várias outras tecnologias de portáteis, permitem acesso à internet a qualquer hora e 

em qualquer lugar sem grandes complicações. Postar uma mensagem no Twitter 

leva apenas alguns segundos e a potencialidade de alcance é infinita. 

Essas características, junto ao fato de que o Twitter foi a principal 

ferramenta de comunicação entre os simpatizantes do movimento, influenciaram, 

como foi mencionado, a escolha dessa plataforma para a realização da análise. 

Os tuítes foram selecionados com base em dois critérios principais. Em 

primeiro lugar, foram considerados aqueles que usavam a hashtag #foramicarla29 e, 

em segundo lugar, foram destacadas as publicações feitas nas contas de Twitter 

que mais colaboraram para a difusão do movimento30. 

Os campos temáticos delimitados, neste trabalho, surgiram 

espontaneamente no processo de seleção das postagens, ao visualizar nas leituras 

das publicações as principais áreas de manifestações dos tuiteiros. Os 

agrupamentos menores, dentro dos campos temáticos, foram realizados em função 

da identificação por assuntos particulares. 

A escolha de 10 tuítes por área temática foi realizada em função do 

entendimento de que a quantidade era suficiente para representar os principais 

temas abordados no microblog, assim como para mostrar os diversos recursos 

linguísticos utilizados pelos tuiteiros. Como maneira de confirmar esse critério serão 

incorporados nos anexos desta pesquisa um número maior de tuítes para leitura 

complementar e melhor compreensão da representatividade das postagens 

selecionadas para análise. 

A delimitação do período de análise nos meses de maio e junho de 2011 

se deu por considerar o tempo de maior expressão do movimento tanto na esfera 

                                                            
29 Era a hashtag mais popular entre os tuiteiros para reconhecer a adesão ao pedido de impeachment 
da prefeita. 
30 As principais, com mais de 3.000 seguidores cada, foram @xôinseto, @blockdemicarla, 
@foramicarlareal e @foramimi entre outras. 
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virtual como presencial. Maio foi o mês em que os simpatizantes do Fora Micarla 

saíram do mundo virtual para se manifestar nas ruas de Natal. Junho foi o mês no 

qual foi feita a maior parte das mobilizações presenciais e virtuais e foi também o 

mês em que os manifestantes ocuparam a Câmara Municipal da cidade, obrigando a 

autoridades e instituições a dar atenção às reclamações dos manifestantes. Nos 

meses seguintes, o movimento continuou, porém foi abraçando outras causas de 

reivindicações paralelas ao seu objetivo, o que acabou tendo como consequência a 

perda de foco e por tanto de eficiência das ações do grupo. 
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5 EMPODERAMENTO CIDADÃO: ANÁLISE DE UM MOVIMENTO “VIRTUAL” 

A palavra “comunicação” é muito bela como para dar de presente às mídias de difusão ou mídias de 
informação (ou de desinformação?). Gumucio, 2012, via Twitter31 

 

O objetivo principal deste capítulo é analisar a mudança social e cultural 

mediante a observação de um movimento social local que teve a particularidade de 

se gestar e organizar através das redes virtuais. No Modelo Identitário proposto por 

Bajoit (2008, 2009), o sujeito é o novo eixo das transformações que se produzem na 

sociedade. Esse sujeito, ativo protagonista central dos novos tempos, é quem, na 

interação com os outros atores sociais, contribui para que as mudanças aconteçam. 

De acordo com o sociólogo belga, existem várias formas de interação no seio da 

sociedade, que podem acontecer por cooperação, conflito, contradição e 

competição. Essa classificação está atrelada também aos diferentes tipos de 

sujeitos que interagem. As mudanças numa sociedade acontecem, segundo o 

estudioso, por quatro caminhos possíveis: a evolução, a reforma, a revolta e a 

revolução. 

Nos limites do campo de estudo da Sociologia, Saco (2006) entende que 

existem quatro formas principais de mudanças sociais dependendo do processo do 

surgimento de transformações: endógena, exógena, ascendente e descendente. 

Na análise das postagens no Twitter do movimento Fora Micarla, será 

observada a contribuição da interação entre os “sujeitos” discursivos, no seu papel 

de atores sociais, para a provocação de transformações. Como diz Bajoit (2009, p. 

21) “não é o sujeito, com efeito, que resolve o mal-estar identitário: essa solução diz 

respeito ao ator”. 

 

5.1 Análise sob a perspectiva da ASCD 

 

A mobilização social protagonizada pelo Fora Micarla, é estudada como 

uma mudança em si mesma e como parte de uma mudança maior. As contribuições 

de Bajoit (2003, 2008, 2009), principalmente no que se refere aos estudos de 

identidade, e as de Saco (2006), na categorização das mudanças sociais, são peças 

importantes na materialização da análise. 

                                                            
31 Postagem do especialista em comunicação para o desenvolvimento, GUMUCIO, no seu Twitter, no 
dia 11 de julho às 8:32 da manhã. 
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Como foi dito no capítulo metodológico, o trabalho de pesquisa de tuítes 

foca-se nos meses de maio e junho de 2011. Esses meses foram escolhidos por 

serem os mais férteis em manifestações do movimento Fora Micarla. Após esse 

período, apesar de que as expressões virtuais continuaram, elas se misturaram com 

outras reclamações que tiraram o foco inicial. Hoje a hashtag #foramicarla coexiste 

na rede com outra grande variedade de proclamas. É real também que a 

proximidade das eleições municipais tirou o sentido do pedido de “impeachment” da 

prefeita, pois ao anunciar que não seria candidata à reeleição, sairia da prefeitura. 

Como é de público conhecimento na cidade de Natal, RN, a prefeita não chegou a 

cumprir o tempo completo de mandato por ter sido afastada do cargo pela Justiça, 

dois meses antes de completar seu exercício. Fortes indícios de corrupção 

desencadearam essa situação. 

A pesquisa foi abordada em quatro campos temáticos: 

 ataques à prefeita: tuítes que, optando por diferentes caminhos de 

expressão (ironia, metáforas, piadas, informação, xingamentos e outros), 

criticam tanto a pessoa quanto a gestão da prefeita de Natal Micarla de 

Souza; 

 mobilizadores: tuítes que, com o intuito de incentivar a participação no 

movimento, focam seu objetivo na participação dos seguidores, tanto nos 

eventos presenciais como em aqueles virtuais; 

 apelo à força do grupo: tuítes que pretendem mostrar a força do movimento 

e motivar os integrantes mediante incentivos geridos principalmente “pela 

emoção”; 

 posicionamento como alternativa de mídia: postagens cujo objetivo é 

divulgar  notícias, fotos e vídeos dos acontecimentos mediante as 

ferramentas virtuais, além de criticar as mídias tradicionais de Natal pela 

pouca divulgação dos fatos. Foi escolhida a expressão “alternativa de mídia” 

em lugar de “mídia alternativa” para não gerar confusão com as diferentes 

definições e controvérsias que existem para essa última opção. 

Em cada campo temático, foram escolhidos 10 tuítes, subdivididos, 

segundo a afinidade na temática abordada, em grupos menores. É muito importante 

sinalizar que, nos dois meses em que focamos a pesquisa, foram encontrados tuítes 

nos quatro campos temáticos. Nos meses de maio e de junho de 2011, existem 

postagens de ataques à prefeita, de apelo à força do grupo, mobilizadores e 
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aqueles que se enquadraram como alternativa de mídia; porém, tendo em vista a 

análise e considerando a relevância dos assuntos em cada período, escolhimos dois 

campos temáticos para cada mês. Optamos por acrescentar, em anexo, uma 

seleção maior que comprove a similitude das manifestações no microblog para 

maior compreensão dos critérios de seleção.  

Segundo Fairclough (2003) existem nos textos “três elementos 

analiticamente distinguíveis”: “a produção do texto, o texto propriamente dito e a 

recepção do texto”. A produção do texto reúne como protagonistas, no caso de 

nossa pesquisa a  produtores,  autores,  falantes, escritores e, ativistas virtuais. Já o 

texto propriamente dito é conformado neste trabalho pelos tuítes escolhidos para 

análise. Finalmente, a recepção do texto, “coloca em foco a interpretação, os 

intérpretes, os leitores e os ouvintes” (Fairclough, 2003, p. 15). O foco da análise na 

pesquisa que nos ocupa está na produção dos textos e portanto, no interesse de 

analisar criticamente as escolhas dos tuiteiros que fizeram parte do movimento Fora 

Micarla. 

 
5.2 Primeiro momento: nasce um movimento - do mundo virtual ao mundo real 
 

No dia 25 de maio de 2011, à noite, nasce oficialmente o Movimento Fora 

Micarla, uma mobilização realizada principalmente através das mídias sociais que 

levaria centenas32 de pessoas às ruas. O sucesso da convocatória presencial, na 

interseção das avenidas Salgado Filho e Bernardo Vieira em Natal, surpreendeu até 

os mais otimistas. Nesse mês de maio também começou a funcionar o Twitter 

@foramicarlareal, que se posicionaria espontaneamente como uma das vozes 

virtuais mais representativas do movimento. Outras contas do Twitter com um 

grande numero de seguidores e imprescindíveis à divulgação no movimento foram 

@xoinseto, @buracosdenatal, @prefeitamimi, @blockdemicarla e @ForaMiMiMi. 

Em maio, no Twitter, houve predominância de postagens de críticas à 

prefeita de Natal e à sua gestão, tendo como um dos assuntos centrais os gastos 

excessivos com publicidade. A análise dos tuítes nesse mês, como foi mencionado, 

será focado nos campos temáticos ataques à prefeita e mobilizadores. Nas 10 

                                                            
32 Segundos dados obtidos em http://revistacatorze.com.br/2011/foramicarla-toma-as-ruas, eram em 
torno de 1000 pessoas; já no blog http://blog.tribunadonorte.com.br/panoramapolitico/centenas-de-
pessoas-na-rua-pedem-a-saida-da-prefeita-veja-as-fotos/60353 (blog da mídia tradicional), a polícia 
estimou 200 pessoas. Na mídia tradicional local pouco se falou do movimento. 
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postagens selecionadas em cada um desses campos, utilizaram-se como critérios 

de escolha o uso da hashtag #foramicarla e a postagem nas contas de Twitter mais 

representativas. Como foi mencionado, a análise fundamenta-se em quatro 

perspectivas: 

 a análise linguística no Sistema da Avaliatividade da Linguística 

Sistêmico Funcional (MARTIN; WHITE, 2005); 

 a análise crítica do discurso através da Representação dos Atores 

Sociais (VAN LEEUWEN, 1998); 

 a análise da mudança social, nas duas linhas teóricas dominantes: a 

Comunicação para a Mudança Social (GUMUCIO, 2008, 2010) e a Sociologia 

Aplicada à Mudança Social (SACO 2006); 

 a análise do sujeito, nas categorias propostas pelos estudos identitários 

de Bajoit (2006, 2008, 2009). 

A análise linguística, realizada mediante o suporte da Avaliatividade, 

oferece mecanismos para o estudo dos textos já que “permite a categorização dos 

recursos léxico-gramaticais utilizados nas avaliações” (VIAN, 2009, p. 19). De acordo 

com Vian (2009, p. 19), “a linguagem oferece mecanismos diversos para que 

atribuamos diferentes avaliações aos mais diferentes aspectos de nossas atitudes 

em nosso cotidiano”. Os subsistemas da Avaliatividade, tais como atitude, 

gradação e engajamento, permitirão entender melhor as escolhas léxico-

gramaticais das postagens estudadas. No subsistema da atitude, encontram-se 

principalmente três categorias: o julgamento, a apreciação e afeto. No subsistema 

da gradação, temos a gradação de foco e a de força; no subsistema de 

engajamento, destacamos as categorias de heteroglossia e monoglossia. Cada 

um desses sistemas, subsistemas e categorias ajudará no processo de estudo do 

sujeito discursivo e sua contribuição à mudança social. 

A manifestação virtual de tuiteiros contra a prefeita de Natal, como foi 

apresentado no capítulo de Contextualização da Pesquisa, começou em 2009, 

porém o movimento Fora Micarla só se organizou como tal em 2011. Maio e junho 

desse ano conformam o período escolhido para a análise das postagens do Twitter 

por ser o de maior auge das mobilizações organizadas. 

O mês de maio de 2011 foi um mês intenso em críticas à prefeita e a sua 

gestão, e essa expressiva troca de reclamações na Internet acabou levando as 

pessoas às ruas. As plataformas virtuais utilizadas foram várias, destacando-se o 
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Facebook, o Orkut, os blogs e o Twitter. O Twitter é o nosso foco de estudo devido à 

importância dessa ferramenta na organização do movimento e em função da sua 

capacidade de expressão em tempo real. Os quatro campos temáticos - ataques à 

prefeita, mobilizadores, apelo à força do grupo e posicionamento como 

alternativa de mídia - estiveram presentes em todo o percurso desde que 

começaram as manifestações virtuais contra a prefeita porém, para efeitos da 

análise, os campos temáticos foram separados em dois grupos: no mês de maio, 

foram selecionadas as manifestações de ataques à prefeita e as mobilizadoras e no 

mês de junho, as postagens que apelam a força do grupo e às vias de 

posicionamento como alternativas de mídia. 

 

5.2.1 Campo temático: ataques à prefeita 

 

Os ataques à prefeita são uma constante nas manifestações dos tuiteiros 

desde as primeiras postagens no começo de 2009. O mês de maio de 2011 foi 

especialmente expressivo em críticas, ao ponto de desencadear a formação do 

Movimento Fora Micarla e levar os seus integrantes a se manifestarem 

publicamente. No campo temático ataques à prefeita identificam-se três focos de 

crítica que agruparemos a modo de facilitar a análise: avaliando a administração, 

criticando o uso do dinheiro público e Fora Micarla (pedido para sair). 

I Avaliando a administração 

Texto 1 

 

Texto 2 

  

alinenalon Caos na saúde, caos na educação, caos notransporte. Qual o 
nome do filme? EFEITO BORBOLETA#ForaMicarla @ForaMicarlaReal3:39 
PM May 27th, 2011 from web retweeted by ForaMicarlaReal 

_micaferreira Mica Ferreira 
Moro na cidade Natal, abençoada por Deus e destruida pela Prefeita, mas 
que belezaa.... #foramicarla 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 35 
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Texto 3 

 

Texto 4 

 

As postagens no Twitter são uma manifestação das práticas sociais atuais 

representadas pelo uso das mídias sociais nas suas diferentes possibilidades. A 

prática social aqui representada é a da utilização do microblog como via de ativismo, 

de participação cidadã. O twitter é uma representação também de outras práticas 

sociais que têm os mesmos objetivos dentro da rede, “estas práticas envolvem 

conjuntos específicos de atores sociais”, diz Van Leeuwen (1998 p. 180). No caso do 

movimento social estudado, esses atores sociais são, principalmente, jovens 

universitários de classe média. A prática social, representada no Twitter, tem se 

institucionalizado em Natal ao ser utilizada em outros movimentos sociais, como por 

exemplo, o que defendeu a baixa do preço da gasolina ou a anulação de uma 

licitação milionária que promovia a inspeção veicular para avaliar o nível de poluição 

emitido pelos carros. 

Nesse primeiro agrupamento de tuítes, observa-se que a administração 

da prefeita de Natal é avaliada negativamente mediante a apreciação. A 

apreciação é a categoria, dentro do subsistema da atitude, que “diz respeito às 

avaliações sobre elementos ao nosso redor, bens e serviços (...) fenômenos da 

natureza, relacionamentos e qualidades de vida (MARTIN, ROSE, 2003/2007, p. 37 

apud ALMEIDA, 2010, p. 108). 

Os tuítes revelam apreciação negativa na utilização da palavra “caos” 

para caracterizar a situação das áreas de saúde, educação e transporte, assim 

como no emprego das expressões “cidade destruída”, a “mais suja do Brasil”, com 

gambiarrasman Sandro Múcio 
O anjo vendo o terremoto perguntou: Deus, o tsunami vai pegar Natal? Deus 
respondeu: Não, eles já têm Micarla. #Foramicarla 
05/15/2011 Reply Retweet Favorite 15 

nathyli Nathália Mattos 
RT @nathyli: Natal considerada a cidade mais suja do Brasil e com um dos 
maiores índices de Dengue! Mt obriga sra prefeita! #ForaMicarla! 
05/12/2011 Reply Retweet Favorite 5 
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“os maiores índices de dengue”. As situações descritas pelos usuários do microblog 

caracterizam, implicitamente, um julgamento ao identificar a prefeita de Natal como 

responsável por essa situação: cidade destruída pela prefeita, eles já tem Micarla, 

obrigada Sra. Prefeita. Em dois dos casos, a interdiscursividade (FAIRCLOUGH, 

2003) reforça o julgamento e a apreciação: a alusão ao filme Efeito Borboleta 

(borboleta é o símbolo usado por Micarla de Souza) e a referência à música Brasil 

Tropical, de Jorge Ben Jor,com a expressão mas que belezaaa. 

A exclusão (VAN LEEUWEN, 1998) está presente no primeiro tuite. 

Embora a prefeita não seja mencionada, a decisão de excluí-la é intencional para 

reforçar a charada. 

Nas outras exemplificações, a prefeita, como ator social, é representada 

mediante individualização (VAN LEEUWEN, 1998), ou seja, é plenamente 

identificada como a responsável do caos e de tudo o que não funciona na 

administração municipal. É frequente encontrar nas postagens do twitter a 

nomeação tanto em sua manifestação formal (sra prefeita, prefeita), ainda que na 

maioria dos casos num tom de respeito “irônico”, baseada na função que 

desempenha (funcionalidade), quanto informal no momento que a prefeita é 

chamada pelo seu nome (eles já têm Micarla). 

O uso do Twitter e de outras ferramentas permite que os cidadãos se 

encontrem virtualmente e se identifiquem em suas aspirações. Segundo Bajoit 

(2003), cada sociedade tem seus princípios maiores que regem as identidades 

coletivas. Na atualidade, a sociedade situa-se, para o autor, no reconhecimento 

máximo do indivíduo e de seus direitos. São esses direitos que procuram a 

realização pessoal, a qualidade de vida, os recursos que garantam igualdade de 

oportunidades, entre outros, que existem para reafirmar o poder do grande ISA 

(indivíduo, sujeito, ator) (BAJOIT 2009). 

A perspectiva contemporânea para formar as identidades coletivas é 

muito diferente daquela das sociedades pré-modernas como a industrial. Nessas 

novas sociedades, o indivíduo constrói as identidades coletivas com parâmetros de 

conveniência, desconfiando dos que exercem o controle social e preferindo os 

grupos em que se pode entrar e das quais se pode sair com liberdade. Esse marco é 

reforçado pela chegada das mídias virtuais, através das quais se consegue a 

formação de grupos cuja identidade coletiva é mais aberta, porém não menos 
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comprometida com os fins procurados, caso o indivíduo veja nessa luta a sua 

conveniência. 

Segundo Bajoit (2003, p. 152), essa nova forma de vincular-se, de criar 

laços sociais constitui “uma desestruturação das antigas formas de 

institucionalização, mas é importante perceber que está nascendo uma nova forma 

de instituir laços sociais”. O novo indivíduo, todo poderoso, convida os outros a 

respeitarem seus direitos. No agrupamento selecionado, consegue-se perceber essa 

cobrança à prefeita. 

As identidades coletivas dos consumidores – daqueles que exigem saúde, 

educação, bens tecnológicos, alimentação – estão claramente representadas nesse 

campo temático de ataques à prefeita. São, ao mesmo tempo, identidades de 

usuários (dos serviços públicos), identidades de direitos aquiridos (direitos a todas 

as vantagens do sistema social) e, finalmente, identidades de cidadãos. Bajoit 

(2003) entende que, a partir da socialização, criam-se as condições para o processo 

de individuação, ou seja, o meio pelo qual o ser humano se constrói como sujeito 

singular. 

Segundo esse mesmo autor (BAJOIT, 2008, 2009), o sujeito vive sua vida 

administrando as tensões entre as identidades desejada, comprometida e atribuída 

e, dentro de cada uma delas, três principais sujeitos lutam entre si. Nesse campo 

temático, nossa análise identificou, no primeiro grupo de tuítes, um sujeito rebelde 

(identidade atribuída), pois eles procuram se rebelar contra as amarras sociais e não 

consideram legítimos se conformarem à situação vigente. 

As escolhas léxico-gramaticais materializam as avaliações feitas pelo 

sujeito discursivo, mas contribuem, ao mesmo tempo, para mostrar as tensões 

identitárias do “sujeito” que se manifesta no texto. Nesse sentido, Compagnon 

assevera: 

Toda enunciação produz simultaneamente um enunciado e um sujeito. Não 
há um sujeito anterior à enunciação ou à escrita e, em seguida, uma 
enunciação, como se fosse um atributo ou uma modalidade existencial 
desse sujeito; mas a enunciação é constitutiva do sujeito, o sujeito advém 
na enunciação. (COMPAGNON, 2007, p. 135 apud PEDROSA, 2012b). 

Em todos os casos, os tuiteiros manifestam uma desconformidade com o 

institucionalizado. No caso do Movimento Fora Micarla, podemos inferir que o sujeito 

não aceita o que a prefeita está lhe oferecendo. A forte crítica a vários aspectos da 

administração municipal constitui um confronto e, portanto, um ato de rebeldia. Fica 
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mais claro entender esse posicionamento em confronto ao dos outros sujeitos da 

identidade atribuída: o conformista e o adaptador. Não há aqui manifestações de 

quem se mostra como um ator passivo, que aceita o que é proposto (conformista); 

da mesma forma, também não há uma manifestação discursiva que expresse 

estratégias de adaptação. O sujeito discursivo materializa-se nos tuítes como um 

sujeito rebelde, com um objetivo central: destituir a prefeita do cargo. 

II Criticando o uso do dinheiro público 

Texto 5 

 

Texto 6 

 

Texto 7 

 

Texto 8 

 

No segundo agrupamento do campo temático ataques à prefeita, é 

questionado o uso do dinheiro público, particularmente os gastos com publicidade. 

Continua a avaliação negativa que se materializa nos textos da apreciação da 

publicidade: criar coisas que não existem, publicidade suja e mentirosa, propaganda 

PollyMedeiros1 @ForaMicarlaReal Publicidade p PMNcusta mto mesmo, 
eles tem q investir em mto profissional em photoshop p criar coisas q n 
existem. 
7:30 PM May 30th, 2011 from web retweeted by ForaMicarlaReal 

ForaMicarlaReal Esse dinheiro É SEU! #ForaMicarla:Prefeitura gastará R$ 
12,5 MILHÕES com publicidade em2011 http://t.co/ELg9UhS via 
@ForaMicarlaReal7:58 PM May 30th, 2011 from Tweet Button 

allysoares_rn @ManuDaiane @ForaMicarlaReal Prefeita amelhor 
propaganda é o boca a boca. Trabalhe direito q não precisara gastar 1R$ c 
prop. Enganosa 
12:23 AM May 28th, 2011 from Twitter for BlackBerry® retweeted by 
ForaMicarlaReal 

ForaMicarlaReal #ForaMicarla: Além da administraçãoPÉSSIMA, Micarla 

consegue gastar milhões com publicidadeSUJA e MENTIROSA. Vamos 

tomar a cidade de volta10:19 PM May 26th, 2011from web 
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enganosa. Nessa avaliação, existe um julgamento da prefeita, da prefeitura 

(julgamento feito em forma determinada), deles (os avaliados são indeterminados). 

No uso de recursos grafo-fonológicos (letra em caixa alta), manifesta-se uma 

gradação: publicidade SUJA E MENTIROSA, esse dinheiro é SEU, a prefeitura 

gastará 12,5 MILHÕES. 

A identidade coletiva de cidadão (BAJOIT, 2003) revela-se, tanto no 

julgamento da prefeita quanto no processo de engajamento, pela heteroglossia 

manifestada na comunicação com os outros que têm os mesmos direitos adquiridos: 

O dinheiro é SEU, vamos tomar a cidade de volta! 

Seguindo a categorização de Van Leeuwen para representar os atores sociais, 

encontramos marcas nos textos dos tuiteiros do Fora Micarla, que mostram as 

escolhas dos cyberativistas. No texto 5, observa-se a indeterminação do ator social 

(eles têm que investir), quem são eles?. A indeterminação nessa publicação não 

prejudica a compreensão, pois todos sabem que esse “eles” se refere à equipe do 

governo da prefeitura. O “eles” transmite um conceito de separação de um “nós”, 

“eles” estão no lado oposto. A prefeita foi excluída nessa postagem por um processo 

de estender a responsabilidade para todos os que participam do governo municipal. 

As escolhas de nomeação são variadas nesse conjunto de textos, 

enquanto se observa em alguns casos uma nomeação formal, ainda que com uma 

forma de tratamento irreverente (Prefeita a melhor propaganda é o boca à boca, 

Trabalhe direito q nãoprecisara gastar 1R$ c prop. Enganosa), se encontram casos 

de nomeação informal (Micarla consegue gastar milhões com publicidade SUJA e 

MENTIROSA). 

De acordo com a proposta de distribuição de papéis oferecida por Van 

Leeuwen, encontramos que os atores sociais nos casos estudados, são 

alternadamente ativados ou passivizados. Nas situações em que se destacam as 

carências na administração da cidade, a figura da prefeita é ativada como 

responsável (Micarla consegue gastar milhões com publicidade Suja e Mentirosa), e 

o povo é passivado já que recebe as consequências da ma gestão. Porém, quando 

o objetivo é salvar a cidade do “caos” o papel ativo é outorgado aos cidadãos 

(vamos tomar a cidade de volta) 

O Twitter, como estamos acompanhando, é o espaço para os usuários 

insatisfeitos reivindicarem seus direitos e expressarem suas opiniões, socializando 

os problemas da gestão da prefeita da cidade. Nessa linha de pensamento, Mouffe 



103 
 

(1992 apud RODRÍGUEZ, 2001) entende a cidadania como um processo constante 

de construção por meio da participação em práticas sociais cotidianas. Os protestos 

dos tuiteiros e a manifestação das suas exigências mostram o cidadão não como um 

receptor passivo de direitos e deveres, e sim como um construtor permanente da 

sua cidadania. Não basta apenas reclamar; é preciso, além disso, envolver os 

outros, vigiar e propor soluções alternativas (vamos tomar a cidade de volta). 

A identidade coletiva proposta por Bajoit (2003) é a base do 

empoderamento cidadão. Como afirma Rodriguez (2008b, p. 1143), “na medida que 

os cidadãos participam ativamente em ações que redefinem suas próprias 

identidades, as identidades dos outros e seu entorno social, geram poder”. Esse 

novo posicionamento do cidadão como construtor da sua identidade constitui, em si 

mesmo, uma mudança social profunda que obriga os grupos de poder a se 

reposicionarem e as mídias virtuais a abrirem novas possibilidades de organização e 

de empoderamento. O posicionamento do cidadão na nova ordem cultural, tanto na 

esfera individual como coletiva, tem adquirido novos sentidos, novas pretensões. 

Em todos os campos da vida social, cada indivíduo concreto estima  cada 
vez mais que tem o direito de escolher sua vida, de ser sujeito de sua 
própria existência, de decidir, por si mesmo, o que estima como bom para 
ele. Compreende, no entanto, que sua liberdade deve se deter onde 
começa a dos outros e que é necessário que suas escolhas estejam 
limitadas por normas reguladoras da vida social. Mas não quer que estas 
normas lhe sejam impostas de fora por uma autoridade que invoque seu 
estatuto social. Prefere compreendê-las, participar, se  possível, da sua 
elaboração, negociar, assumir, avaliar e mudar essas normas (BAJOIT, 
2009, p. 18). 

Nas críticas ao uso do dinheiro público, os seguidores do movimento Fora 

Micarla adotam uma atitude de ativismo (esse dinheiro é seu, vamos tomar a cidade 

de volta), deslocando a prefeita de seu cargo para assumirem a posição de donos 

do dinheiro e da cidade. Os direitos dos cidadãos, como atores sociais em suas 

interações com os outros, estão sendo exigidos. A identidade coletiva, mencionada 

acima, favorecida pelos recursos das mídias virtuais, fortalece o cenário de 

reivindicações. 
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III Fora Micarla! 

Texto 9 

 

Texto 10 

 

O principal objetivo do Movimento Fora Micarla foi, desde o início, 

promover o impeachment da prefeita, conseguir que ela deixasse a administração 

municipal. No agrupamento das postagens 9 e 10, o pedido é feito em forma direta. 

Nos dois casos, está implícita uma avaliação negativa de Micarla de Souza como 

gestora do município. O próprio pedido para sair do cargo que exerce implica uma 

crítica forte, que as escolhas léxico-gramaticais tornam ainda mais contundente. Há 

gradação no momento de se referir à saída de emergência; não é uma saída 

qualquer, é uma saída rápida, urgente. O usuário @jephther pede para a prefeita 

deixar de envergonhar o povo natalense. Nesse caso temos também uma gradação 

na escolha do verbo envergonhar. 

Van Leeuwen (1998) distingue a representação dos atores sociais entre 

assimilação e individualização. No primeiro caso (assimilação) os atores são 

tratados como grupo, em forma coletiva, já no caso da individualização se destaca o 

ator em forma individualizada. A assimilação pode ser realizada através de 

coletivização ou agregação. Na coletivização, a referência aos atores é feita em 

forma de coletividade, como nas postagens acima, (o povo natalense, Natal 

agradece) e, no caso da agregação, destacam-se dados quantificadores. A 

assimilação por categorização nas publicações destacadas (o povo natalense) 

atribui mais força às reivindicações já que não se trata apenas de um grupo 

mobilizado e sim de uma cidade inteira. As postagens representam o que as 

_jephther Jefter Naasson 
@micarladesousa Pede pra sair e toma vergonha na cara deixa de 
envergonhar o povo Natalense !!! #ForaMicarla 
05/08/2011 Reply Retweet Favorite 6 

jo_fagner Jo Fagner 
Senhora Micarla, por favor dirija-se à saída de emergência mais próxima. 
Natal agradece #ForaMicarla 
05/23/2011 Reply Retweet Favorite 6 
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pesquisas de opinião mostravam ao quantificar uma rejeição à gestão da prefeita 

superior a 90% nos últimos meses da sua administração. 

Novamente, a opção nomeação é um elemento forte nas escolhas dos 

tuiteiros; o “respeito” demonstrado na formalidade (senhora Micarla) contrasta com o 

“pedido” de “todos os natalenses” (Natal agradece) para que a prefeita deixe seu 

cargo. A individulização representada pelas escolhas de nomeação da prefeita (pelo 

seu nome), acompanhada ironicamente do tratamento de “Senhora”, representam 

um apelo urgente do grupo para se “desfazer” da prefeita. 

O Twitter tem recursos próprios que lhe outorgam algumas características 

particulares. Uma delas é a possibilidade que a ferramenta oferece de encaminhar a 

postagem para alguém; é quase uma chave de acesso, mediante a qual o 

destinatário daquele tuíte pode ler todas as mensagens que mencionaram seu 

endereço de Twitter (@micarladesouza). Isso materializa a intenção do tuiteiro de 

atingir aquela pessoa, o que constitui também uma escolha do sujeito discursivo. 

 

5.2.2 Campo temático: mobilizadores 

 

O convite à mobilização é uma constante nas postagens dos 

simpatizantes do movimento Fora Micarla, porém o mês de maio foi particularmente 

importante nesse sentido, já que, como foi dito, nele se produziu uma das mudanças 

mais significativas: os tuiteiros, os blogeiros e os usuários do Facebook, do Orkut e 

de outras modalidades virtuais resolveram mostrar a sua força por meio de 

convocatórias presenciais. O objetivo principal desses encontros era protestar contra 

a administração de Micarla de Souza e pedir a sua saída através do impeachment. 

O agrupamento de postagens que apresentamos a seguir encontra-se dentro do 

campo temático mobilizadores, constituídos por aqueles tuítes cuja finalidade 

principal incentivar é os simpatizantes virtuais a participarem ativamente do 

movimento. 
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I Motivando a “galera” 

Texto 11 

 

Texto 12 
 

 

Texto 13 

 

No campo temático mobilizadores, temos como primeiro agrupamento 

aqueles tuítes cujo objetivo principal é motivar os outros “membros” do grupo. As 

escolhas lexicais mostram emoção, alegria e empatia com os outros. Esses 

sentimentos juntos representam o afeto do subsistema da Atitude, expuesto por 

aqueles recursos usados para transmitir emoção: aló estudiantasso, Bom dia!, 

Levem suas redes. Existem também as escolhas que expressam gradação: esse 

dia vai ficar marcado na história dessa cidade, contribua para uma cidade melhor. O 

“convite” a caçar borboletas constitui uma metáfora, reconhecida pelos integrantes 

do grupo, para se referir aos protestos contra a prefeita. Algumas dessas escolhas 

lexicais (alô estudiantasso), aliadas ao tom informal e descontraído, mostram as 

marcas da comunicação entre jovens. O movimento Fora Micarla tem sido um 

encontro principalmente entre estudantes de classe média, conforme consta na 

publicação #Fora Micarla: das redes sociais à câmara municipal, livro-reportagem 

escrito por duas estudantes concluintes do curso de Jornalismo e facilmente 

constatável nos perfis dos Twitter e nos numerosos vídeos das mobilizações 

divulgadas na Internet. 

cassufrn CASS - UFRN 
alô estudantasso! Quarta 25.05 às 18:00h em frente Midway Mall tem 
#ForaMicarla. dê RT e contribua pra uma cidade melhor! #riogrevedonorte 
05/24/2011 Reply Retweet Favorite 41 

buracosdenatal Buracos de Natal 
Bom dia! Prontos para o #foramicarla ? Esse dia vai ficar marcado na 
história dessa cidade. 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 7

adlerpa Adler Araújo 
Levem suas Redes RT @ForaMicarlaReal #ForaMicarla 01/06 às 18h no 
largo do Machadão e 07/06 às 09h Câmara Municipal. Vamos caçar a 
borboleta  
05/28/2011 Reply Retweet Favorite 10 
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Aparece claramente nesses tuítes a assimilação das categorias de Van 

Leeuwen (1998) mediante coletivização, tanto nas escolhas para se dirigir ao grupo 

(estudantasso), quanto no discurso direto que denota um interlocutor coletivo 

(Prontos para o #foramicarla, Levem suas redes, Vamos caçar borboleta). A 

indeterminação dos atores sociais (Levem suas redes) atribui, no caso analisado, 

“um tipo de autoridade impessoal, uma noção de força coercitiva invisível, mas 

poderosamente sentida” (VAN LEEUWEN, 1998, p. 199), ainda sem dizer quem são 

os destinatários das postagens, é possível perceber um grupo forte, unido e disposto 

à luta. 

A comunicação entre os simpatizantes e ativistas do movimento é feita 

em tom de cooperação (prontos para o Fora Micarla?, Vamos caçar borboletas, 

contribua para uma cidade melhor). Esse fato comprova a teoria de Bajoit (2008) de 

que a forma cooperativa, sendo uma das  vias de mudança geral  representa um 

caminho sem grandes conflitos para alcançar as finalidades propostas. No 

agrupamento de tuítes constata-se outra forma de promover a mudança social e 

cultural proposta por Bajoit (2008), porém uma escolha de luta oposta à cooperativa, 

trata-se de um intercâmbio conflitivo entre os tuiteiros e a prefeita da cidade. O 

conflito exige negociação por parte dos atores sociais para continuar em direção aos 

fins comuns. As postagens no microblog, do agrupamento acima, mostram a 

cooperação entre os ativistas e o conflito deles, já a partir de sua identidade coletiva 

de cidadãos, com a autoridade municipal. O convite à cooperação e à mobilização é 

justamente uma organização de forças para o confronto. 

 

II Ganhando as ruas 

Texto 14 

 

  

blogdobg BlogdoBG 
#ForaMicarla sai do mundo virtual para o real. Quarta dia 25: 
http://bit.ly/jbhrFK  
05/23/2011 Reply Retweet Favorite 8 
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Texto 15 

 

Texto 16 

 

Várias das postagens realizadas em dias prévios ou posteriores ao 

primeiro encontro presencial dos adeptos ao Fora Micarla referem-se a esse “grande 

passo” de sair do mundo virtual e ir às ruas para mostrar “fisicamente” a força do 

movimento. Como nesta pesquisa estudamos a mudança social considerando tanto 

aquelas transformações provocadas pelo Fora Micarla quanto o movimento fazendo 

parte de uma mudança social e cultural maior, entendemos essa passagem do 

“virtual para o real” como uma mudança provocada pela interação dos internautas. 

Observamos uma evolução do uso de expressões soltas e desvinculadas 

de protesto contra a administração, para uma organização, uma identificação 

coletiva, que permitiu aos tuiteiros se apropriarem da hashtag ‘#foramicarla’ assim 

como de muitas outras, para se constituir como um movimento com identidade 

própria. Essa interação e identificação dos atores sociais, foi se fortalecendo ao 

ponto de sentirem a necessidade de encontros presenciais destinados ao protesto. 

As escolhas lexicais dos tuiteiros nos textos 14, 15 e 16, novamente, 

conduzem à assimilação da classificação de Van Leeuwen (1998). Em Natal parou 

de twittar, mostra-se a coletivização ao se incluir todos os moradores de Natal. 

Existe, ao mesmo, tempo o que o autor classifica como impersonalização por 

objetivação mediante espacialização (Natal), isto quer dizer que “os atores são 

representados por meio de uma referência a um local ao qual estão, num dado 

contexto, diretamente associados” (Van Leeuwen, 1998, p. 209). 

A identidade dos tuiteiros que vão para as ruas é especificada (o 

movimento #foramicarla sai do Twitter e ganha as ruas), esta forma de representar 

dinarteassuncao Dinarte Assunção 
http://twitpic.com/52h53g - Pela primeira vez, o movimento #foramicarla sai 
do Twitter e ganha as ruas. 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 17 

jo_fagner Jo Fagner 
O dia em que Natal parou de twittar #ForaMicarla e foi para as ruas gritar: 
http://youtu.be/c04fVTDBvbo (via @buracosdenatal) 
05/26/2011 Reply Retweet Favorite 11
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os atores sociais é chamada por Van Leeuwen (1998) de determinação, em 

oposição à indeterminação (grupos não identificados e anônimos) 

Os tuítes selecionados mostram três momentos: antes (um convite: sai do 

mundo virtual...), durante (um relato: pela primeira vez, o movimento #foramicarla 

sai do Twitter e ganha as ruas), e depois (uma evocação: O dia em que Natal parou 

de tuitar...). As três postagens em progressão temporal resumem o ponto de inflexão 

marcado pela passagem do virtual para o real. 

Essa “mudança” de um estado a outro é representativa de uma mudança 

mais abrangente que mostra as novas formas de organização, de transmissão da 

informação, de produção de conteúdos. O agrupamento de tuítes no campo temático 

mobilizadores é mais uma demonstração do empoderamento cidadão por meio das 

novas mídias. 

Castells (2009, p. 394), ao defender o pensamento de que “só sabemos 

se as ações coletivas foram realmente sujeitos da mudança social pelas suas 

repercussões”, oferece-nos uma perspectiva de análise. No agrupamento de tuítes 

em foco, percebe-se que a convocatória virtual teve repercussão positiva ao se 

transformar em uma mobilização presencial forte. 

Toda a mobilização gerada a partir desse encontro obrigou políticos, 

instituições e organizações sociais a reconhecerem as exigências dos cidadãos 

mobilizados como legítimas, obrigando muitos deles a se posicionarem 

politicamente. Para Castells (2009), os atores sociais que procuram uma mudança 

cultural são os que formam os movimentos sociais, e todas as mudanças que 

ocorrem em lugares diferentes, em grupos diferentes e em ritmos diferentes são a 

trama da transformação social. 

O Movimento Fora Micarla não é apenas uma mudança em si mesma, 

como uma dessas mudanças particulares que Castells (2009) entende como 

resultado das interações recíprocas dos atores sociais. No caso concreto em foco, é 

uma interação facilitada pelos recursos oferecidos pelas novas ferramentas virtuais. 

O próprio sociólogo considera que a utilização das redes de comunicação 

horizontais aumenta “as possibilidades de promover a mudança política e cultural 

ainda começando numa posição subordinada dentro do poder institucional, os 

recursos financeiros ou a legitimidade simbólica” (CASTELLS, 2009, p. 397). 
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As escolhas linguísticas dos tuiteiros começam a mostrar o orgulho 

(identidade orgulhosa) dos defensores do Fora Micarla. A gradação presente nas 

postagens é uma constatação: o dia em que Natal parou de tuitar. 

 

III Mostrando indignação 

Texto 17 

 

Texto 18 

 

Texto 19 

 

Texto 20 

 

Nesse grupo de tuítes continua avaliação negativa da prefeita Micarla, 

materializada claramente no emprego da metáfora os insetos estão em agonia. 

Nessa avaliação metafórica realizada com recursos da apreciação, os insetos, a 

prefeita é “rebaixada” a uma categoria inferior e depreciável. Existe também uma 

gradação: estão em agonia, ou seja, no final das suas vidas, referindo-se, nesse 

caso à vida política da prefeita. A utilização de “insetos em agonia” e “borboleta” 

constituem uma impersonalização na representação da prefeita, segundo Van 

ufrndepressao UFRN da depressão 
#RioGrevedoNorte Se você está indignado, não deixe de participar da 
mobilização amanhã em frente ao Midway às 18h! #ForaMicarla 
05/24/2011 Reply Retweet Favorite 70 

ladoerre Lado[R] 
Quem está no congestionamento do #foramicarla deveria descer do carro 
e marchar junto. Idiotice reclamar de quem teve coragem de ir as ruas! 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 16

heloisa_loh heloisa santos 
abaixo-assinado para o Impeachment da Borboleta: http://goo.gl/etzEK 
#ForaMicarla 
05/26/2011 Reply Retweet Favorite 7 

vanemedeiross Vanessa Medeiros 
Os insetos estão em agonia! Amanhã tem movimento #FORAMICARLA, 
19h, em frente ao Midway. Levem o nariz de palhaço! 
05/24/2011 Reply Retweet Favorite 5 
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Leeuwen, essa categoria se manifesta com “substantivos concretos cujo significado 

não inclui a características semântica “humana” (VAN LEEUWEN, 1998, p. 208). 

Continuando no campo temático dos mobilizadores, foram encontradas 

postagens que, além do chamado à mobilização, expressam sentimentos de raiva e 

indignação. Entende-se essa manifestação como no campo do afeto e ela está 

dirigida principalmente aos demais cidadãos (Idiotice reclamar de quem teve 

coragem de ir as ruas). 

A avaliação feita pelos sujeitos discursivos das postagens está 

direcionada, principalmente, aos cidadãos que apoiam o movimento (se você está 

indignado, levem nariz de palhaço) e aos que não o apoiam (deveria descer do carro 

e marchar junto). Ao separar uns e outros atores sociais (Quem está no 

congestionamento do #foramicarla deveria descer do carro e marchar junto. Idiotice 

reclamar de quem teve coragem de ir as ruas!), o movimento coloca-nos frente a 

uma diferenciação (VAN LEEUWEN, 1998). Os tuiteiros diferenciam entre os 

cidadãos que estão apoiando o movimento e os que não estão. 

O agrupamento é um reflexo do que Navarro Diaz (2010) defende 

fundamentado na teoria da democracia radical de Mouffe: a comunicação para a 

mudança social não realiza uma busca pelo consenso racional; ela oferece lugar 

para o conflito, para a diversidade e, além disso, encontra o espaço para o 

desenvolvimento de formas diferentes de individualidades. Para o referido autor 

(NAVARRO DIAZ, 2010, p. 172) trata-se de uma “tensão entre indivíduo e cidadão”. 

O conflito revelado nessas postagens aparece em duas frentes. Em uma 

delas, há o confronto com o “outro – adversário” (NAVARRO DIAZ, 2010, p. 167), 

aquele outro “indivíduo – cidadão” que não se encontra no mesmo lado da luta 

(“Idiotice reclamar de quem teve coragem de ir às ruas!”); na outra, há o conflito 

contra o “outro inimigo”, aquele que é o fim último do confronto (abaixo-assinado 

para o Impeachment da Borboleta). 

 

5.3 Segundo momento: a identidade do grupo - consolidação do Fora Micarla 
 

O mês de junho de 2011 representou uma fase de intensa mobilização do 

Fora Micarla. No primeiro dia foi realizada a segunda manifestação presencial. 

Nessa oportunidade, o grupo partiu do Midway Mall (principal shopping de Natal) em 

direção à Zona Sul da cidade, fez uma parada no Natal shopping e permaneceu na 
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BR 101, em horário de pico, cortando o trânsito nas duas vias da estrada e nos 

acessos das marginais. Como em relação ao primeiro encontro (25 de maio), esse 

dia recebeu diversas interpretações pela imprensa: enquanto algumas mídias 

relatavam o sucesso das mobilizações, outras destacavam a “bagunça” e 

apresentavam os protestos como apenas um ato de rebeldia juvenil. 

No dia 7 de junho de 2011, apenas seis dias após o “tumulto” na BR 101, 

o movimento Fora Micarla realizou uma marcha improvisada até a Câmara Municipal 

de Natal (CMN), que culminou com um acampamento no pátio do Legislativo que 

duraria 11 dias. Essa mobilização gerou tensões sociais e políticas em vários 

setores da sociedade natalense. Foram jornadas longas de conflitos em várias 

frentes: vereadores nervosos, estudantes cansados exigindo mudanças, e 

organizações políticas e sociais se posicionando a respeito dos acontecimentos. 

Foram dias e noites difíceis33; entre o medo de uma repressão e o apoio de muitos 

setores da sociedade, o grupo conseguiu obter respostas concretas as suas 

reclamações. As mídias sociais constituíram uma “peça chave” para manter a 

mobilização. 

Junho foi o mês em que o grupo foi o foco principal, embora existindo 

também inúmeros tuítes atacando a prefeita e incentivando a mobilização, como 

aconteceu no mês de maio, nesse segundo momento a identidade coletiva se 

mostrou mais aparente e consolidada. Em junho, destacamos o apelo dos 

manifestantes a mostrar a união e o sucesso do movimento, além do orgulho de 

seus participantes. Junho foi também um mês de mudanças: a pressão do 

acampamento na CMN culminou com a formação da Comissão Especial de Inquérito 

(CEI) cujo objetivo era a investigação de contratos de aluguéis assinados pela 

prefeitura. Essa comissão já tinha sido formada antes, porém estava sem exercer 

suas funções por desentendimentos políticos. A reinstauração da CEI dos Contratos 

(como foi conhecida) significou uma grande conquista para o Fora Micarla. 

  

                                                            
33 O livro-reportagem #Fora Micarla (2012), produzido como trabalho final do curso de Comunicação 
das então estudantes Annapaula Freire e Rayanne Azevedo, é uma leitura obrigatória para entender 
os fatos protagonizados pelo movimento nos meses de maio e junho de 2011.  
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5.3.1 Campo temático: apelo à força do grupo 

 

I União do grupo 

Texto 21 

 

Texto 22 

 

Texto 23 

 

No campo temático apelo à força do grupo, pode-se identificar o afeto 

como denominador comum entre as postagens: abraçados uns aos outros, é pra 

nós. As três postagens selecionadas para esse agrupamento em que destacamos a 

união do grupo, representam um posicionamento dialógico, identificado, na 

Avaliatividade, como engajamento, nesses casos através da heteroglossia, isto é, 

existem no texto referência a outras vozes: queremos ser ouvidos. Alguém “do outro 

lado” do confronto dialógico não está “ouvindo” o que o grupo tem a dizer. Quem é 

esse outro? Os vereadores, aqueles que teriam o poder de reabrir a CPI dos 

contratos e poderiam votar no Impeachment da prefeita. A heteroglossia está 

presente também na postagem de @thatih20 (não é bagunça, não é ofensa, não é 

para mim),que parece ser a resposta a alguém que antes denominara o movimento 

de motivação por interesses particulares. Existe um movimento de expansão 

heldonsimoes Heldon Simões 
Com entrada da policia, manifestantes do #ForaMicarla ficarão sentados, 
abraçados uns ao outros, portando a Constituição e cantando o Hino 
06/15/2011 Reply Retweet Favorite 11 

foramicarlareal #ForaMicarla 
#ForaMicarla: [AO VIVO] A juventude ocupa pacificamente a câmara 
municipal, sem depredação. Queremos ser ouvidos 
06/07/2011 Reply Retweet Favorite 9 

thatih20 Thais Nascimento 
Não é bagunça. É protesto! Não é ofensa. É direito! Não é pra mim. É pra 
nós! #ForaMicarla @xoinseto 
06/02/2011 Reply Retweet Favorite 10 
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dialógica (VIAN, 2010) que assume outros posicionamentos opostos. A apreciação 

também se faz presente nesse grupo de tuítes: é protesto, é direito, é pra nós. 

O afeto não é apenas uma categoria linguística proposta pelo sistema de 

Avaliatividade, uma vez que ele está também presente em teorias mais abrangentes, 

como a proposta por Mouffe na sua democracia radical. Segundo a autora (apud 

NAVARRO DIAZ, 2010, p. 168), trata-se da “mobilização democrática dos afetos”, 

entendendo que, na dinâmica do político, é impossível os processos serem 

compreendidos apenas na linha da razão e o consenso. Para a estudiosa belga, o 

vínculo afetivo colabora na formação das múltiplas identidades coletivas do 

indivíduo. As marcas afetivas estão também orientadas para a cidadania: abraçados 

uns a outros, portando a constituição e cantando o hino. O cidadão (identidade 

coletiva proposta por Bajoit de defesa dos direitos) ganha para o indivíduo: não é 

para mim, é para nós. Navarro (2010) entende que a teoria da democracia radical de 

Mouffe é um dos pilares da chamada comunicação para a mudança social, que 

defende os espaços de expressão abertos à diversidade. 

 

II Orgulho do grupo 

Texto 24 

 

Texto 25 

 

Texto 26 

blockdemicarla BloqueadosdeMicarla 
A historia do #ForaMicarla vai ficar muito e muitos anos na mente do 
Natalense, parabéns Guerreiros!!!! 
06/15/2011 Reply Retweet Favorite 7 

blira_rn Bartolomeu Lira 
O movimento #foramicarla eh maior expressão de cidadania q o RN já viu 
nos últimos anos! Esperamos q sirva de exemplo p/ gestores públicos. 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 8 

fabiohenriquern Fábio Henrique Lima 
Parabéns a tod@s @s militantes que estão no acampamento do 
#foramicarla, vcs representam mais de 80% da população de Natal 
06/12/2011 Reply Retweet Favorite 7
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Texto 27 

 

Texto 28 

 

Texto 29 

 

Texto 30 

 

O orgulho, o reconhecimento e a alegria são alguns dos sentimentos que 

se reconhecem nesse agrupamento de tuítes. Esse sentimento de orgulho reforça a 

identidade coletiva, como defende Bajoit (2003, p. 137): “uma identidade coletiva 

será tanto mais sólida e durável enquanto os membros do grupo estão (explícita ou 

secretamente) mais orgulhosos de ditos traços”. 

Os integrantes do movimento manifestam sua alegria por fazer parte do 

grupo, o que Bajoit (2003) chama de grupo de pertença positiva, aquele que possui 

rasgos com valoração social positiva, como um movimento de cidadania, que 

representa mais de 80 por cento da população, movimento forte. O sentimento de 

orgulho serve para fortalecer o movimento. 

mariamayse Mayse Araújo 
Tenho muito orgulho dessa rapasiada que faz a resistência na câmara, boa 
parte estudou cmg no curso de jornalismo. #Guerreiros #SOSNatal 
06/15/2011 Reply Retweet Favorite 5 

foramicarlareal #ForaMicarla 
Mais de 4 mil pessoas interditam a BR 101 nesse momento. #ForaMicarla 
http://t.co/JKYGSfP 
06/01/2011 Reply Retweet Favorite 21

miguelnicolelis Miguel Nicolelis 
@danieldantas79 Todo apoio ao #ForaMicarla! Povo Natalense tem direito a 
competencia e gestao compativeis com seus direitos de cidadaos! 
06/09/2011 Reply Retweet Favorite 15 

blockdemicarla BloqueadosdeMicarla 
Parabéns Natalenses, pelo apoio de toda a população.Vamos continuar 
fiscalizando!o movimento é forte e segue decidido #SOSNatal #ForaMicarla 
06/17/2011 Reply Retweet Favorite 6 
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Toda essa expressão de sentimentos constitui uma avaliação baseada no 

afeto: parabéns natalenses, tenho muito orgulho dessa rapasseada. A gradação 

consolida a emoção dos tuiteiros: mais de 4 mil pessoas, apoio de toda a população, 

mais de 80% da população, a maior expressão de cidadania. Van Leeuwen (1998) 

entende que uma das formas de representar os atores sociais é quantificando 

grupos de participantes, como o observado nas postagens: mais de 4 mil pessoas, 

mais de 80 % da população, segundo o estudioso, essa categoria denominada 

assimilação por agregação, é de grande importância em determinados contextos. 

Por meio desse tipo de assimilação, é possível perceber a força do movimento, o 

qual, ao publicar esses dados se consegue fazer pressão nos grupos de poder 

atingidos pelas ações dos ativistas. 

Nas postagens desse grupo, o engajamento dirige-se, principalmente, 

aos outros simpatizantes. Estamos, na maioria dos casos, diante de um efeito de 

monoglossia, sem uma postura dialógica que permita um discurso diferente: o 

movimento é um sucesso. A consolidação do grupo também se vê reforçada pela 

assimilação por categorização (VAN LEEUWEN, 1998), nas postagens acima e 

em inúmeras das publicações dos tuiteiros do Fora Micarla é possível ver esses 

agrupamentos (Povo Natalense, Parabéns Natalenses, vai ficar muito e muitos anos 

na mente do Natalense, parabéns Guerreiros!!!! dessa rapassiada). 

O papel do cidadão reforça a identidade do grupo e constitui-se numa via 

de empoderamento: Vamos continuar fiscalizando! O movimento #foramicarla eh 

maior expressão de cidadania q o RN já viu nos últimos anos. Rodriguez (2008a) 

entende que o exercício da cidadania está vinculado ao empoderamento; a 

identidade cidadã (BAJOIT, 2008) é o passo necessário para um posicionamento 

contra-hegemônico. A participação ativa dos atores sociais colabora para a definição 

de suas identidades e as dos outros: tenho muito orgulho dessa rapasiada que faz 

resistência na câmara. O movimento é ativado nos textos acima (VAN LEEUWEN, 

1998), através dos verbos ser, fazer e interditar, o Fora Micarla se impõe como o 

responsável na luta pelos direitos do povo natalense (O movimento #foramicarla eh 

maior expressão de cidadania q o RN já viu, rapasiada que faz a resistência na 

câmara, 4 mil pessoas interditam a BR 101). Em contrapartida os gestores públicos 

são passivados, eles recebem os efeitos da ação dos cyberativistas (Esperamos q 

sirva de exemplo p/ gestores públicos). 
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5.3.2 Campo temático: posicionamento como alternativa de mídia 

 

I Ataques à imprensa tradicional 

Texto 31 

 

Texto 32 

 

Texto 33 

 

Texto 34 

 

Texto 35 

 

Nesse agrupamento, os tuítes que atacam e criticam as mídias 

tradicionais têm como denominador comum a apreciação dessas mídias (mídia 

golpista e mentirosa, jornalistas despreparados, babões e comissionados) e um 

xoinseto Xô Inseto! 
#foramicarla Parte da imprensa está em contato conosco. Claro, a imprensa 
honesta! 
06/10/2011 Reply Retweet Favorite 5 

janjangoes Janaina Goes 
Mídia golpista mentirosa.A câmara tá parada pq os vereadores da situação 
não qrem trabalhar,os estudantes n estão atrapalhando!#foramicarla 
06/08/2011 Reply Retweet Favorite 5

pauloara Paulo Araújo 
Jornalistas despreparados, babões e comissionados ainda insistem em 
tentar desvirtuar o vitorioso Mov do #foramicarla! Perderam o "timing"! 
06/13/2011 Reply Retweet Favorite 9

davidsindiprofa David Antunes 2012 
@micarladesousa usa @tvpontanegrarn #patrulha para agredir o movimento 
#foramicarla o Povo é soberano #foramicarla 
06/06/2011 Reply Retweet Favorite 5 

ufrndepressao UFRN da depressão 
O pessoal do #ForaMicarla está acampando no pátio interno da CMN desde 
quarta e a imprensa local simplesmente ignora esse fato histórico. 
06/09/2011 Reply Retweet Favorite 41 
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julgamento explícito ao acusar as mídias de não fazerem a cobertura do Fora 

Micarla. A mídia tradicional é ativada (VAN LEEUWEN, 1998) em detrimento do 

movimento. A mídia ignora esse fato histórico, os jornalistas insistem em desvirtuar 

os fatos, o grupo de ativistas é passivado como atores prejudicados pelas ações ou 

não ações dos grupos mediáticos locais. 

Observa-se também um julgamento implícito quando qualificam as mídias 

que estão reconhecendo o movimento como honestas e, por oposição, as outras 

como desonestas. Esse processo de “criar diferença entre o ‘self’ (próprio) e o ‘other’ 

(outro), ou entre ‘us’ (nos) e ‘them’ (eles)” é o que Van Leeuwen (1998) de 

diferenciação. 

O julgamento estende-se a Micarla de Souza e à TV Ponta Negra: 

@micarladesousa usa @tvpontanegrarn #patrulha para agredir o movimento 

#foramicarla e SBT Brasil insatisfeito com cobertura da TV Pontanegra lembrando 

que a TV Ponta Negra pertence à família de Micarla. 

As postagens mostram indignação e muita raiva dos tuiteiros com a mídia 

tradicional. Existe uma heteroglossia, um diálogo com a mídia tradicional o que se 

manifesta nas acusações constantes à mídia, aos vereadores e à própria prefeita. A 

gradação contribui para intensificar os extremos: por um lado, o vitorioso 

movimento, o povo soberano e o fato histórico, com uma avaliação de teor positivo; 

do lado oposto, a câmara está parada, usa... para agredir o movimento, como 

gradações de tom negativo. 

A identidade coletiva parece crescer nessas acusações aos opositores 

das mobilizações. O grupo dos “poderosos”, formado pelos políticos, pela mídia de 

massas e pela prefeita, constitui o grupo de referência negativa, ou seja, aquele ao 

qual os tuiteiros não pertencem e pelo qual sentem vergonha e desprezo. 

As acusações constantes à mídia, nesse grupo de postagens, revelam a 

expressão de um grupo que se mostra portador de uma identidade hegemônica em 

oposição a outra também hegemônica. Existe um jogo de forças, uma denúncia em 

relação às mídias: ignora esse fato histórico. Thomas (1994) entende que a 

comunicação participativa transforma as equações de poder: as postagens desse 

agrupamento posicionam-se como resistência, como uma voz que está decidida a 

ser ouvida, com ou sem o apoio da mídia. 

  



119 
 

II Reivindicação das mídias sociais 

Texto 36 

 

Texto 37 

 

Texto 38 

 

Texto 39 

 

Texto 40 

 

Os grupos ativistas que usam mídias sociais reivindicam um espaço de 

expressão mais livre, sem censuras e horizontal, construído pelos protagonistas do 

movimento. As novas mídias constituem, em si mesmas, uma mudança social 

profunda que transformou as regras da comunicação no âmbito privado e público. 

xoinseto Xô Inseto! 
Daqui a pouco as 15:3o coletiva de imprensa do coletivo #ForaMicarla e vai 
ser transmitido ao vivo na tWITCAM .! 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 13 

nominuto Portal Nominuto 
Redes sociais dão o tom do #foramicarla http://bit.ly/iXJvPZ 
06/07/2011 Reply Retweet Favorite 6 

marquinhus Marcus Araújo 
O #foramicarla foi citado 2.115 vezes hoje (até agora) no Twitter. 93% são 
comentários favor, 3% neutros e 4% contra o movimento. 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 10 

dayvsoon Dayvsoon 
Twittaço Nacional do Fora Micarla – Amanhã http://twitpic.com/566d7e 
#ForaMicarla - #MobilizaNatal 
06/04/2011 Reply Retweet Favorite 8

cleafariasnery Cléa Farias Nery 
O inseto @micarladesousa disse que éramos todos fakes. Poste uma foto 
sua com a frase: Eu não sou fake e quero #foramicarla. RT Geral 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 12 
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Nesses textos a ativação está dada às mídias virtuais, são elas que têm o poder de 

transformar a realidade elas dão o tom (texto 37). 

Esse agrupamento é um exemplo de reação dos integrantes do 

movimento à indiferença da imprensa tradicional. Deferentemente desta, as mídias 

virtuais permitem que o movimento tenha seus próprios canais de expressão, crie os 

conteúdos e direcione a distribuição das informações: Daqui a pouco as 15:30 

coletiva de imprensa do coletivo #ForaMicarla e vai ser transmitido ao vivo na 

tWITCAM. As ferramentas virtuais foram decisivas no processo de organização das 

mobilizações e no fortalecimento da identidade coletiva dos simpatizantes do Fora 

Micarla. 

A identidade cidadã (BAJOIT, 2003) está presente em todas as categorias 

de análise deste trabalho, e as novas tecnologias contribuíram e ainda contribuem 

para o intercâmbio de opiniões e para o fortalecimento do vínculo. Isso acontece, 

como foi dito, pelos próprios recursos que o Twitter oferece (hashtag, retweet, 

encaminhamento de tuítes), pelas escolhas lexicais das postagens e pela velocidade 

da transmissão das informações. 

Outro recurso importante do Twitter é a possibilidade que o microblog 

oferece de fazer medições: O #foramicarla foi citado 2.115 vezes hoje (até agora) no 

Twitter. 93% são comentários favor, 3% neutros e 4% contra o movimento. Esses 

dados contribuíram para reforçar a identidade orgulhosa, aquela que se manifesta 

pelo sentido positivo de pertencer a um grupo que tem sucesso e reconhecimento. 

As ferramentas do Twitter contribuem para facilitar a representação dos atores 

sociais por assimilação por agregação (VAN LEEUWEN, 1998), apelando a dados 

estatísticos e quantificáveis, que reforçam as intenções dos produtores dos textos de 

mostrar a força da mobilização àqueles que não a reconhecem e intimidá-los. 

A voz da prefeita (O inseto @micarladesousa disse que éramos todos 

fakes) foi incorporada ao texto, o que Fairclough (2003) chama de enquadramento, 

os tuiteiros escolheram trazer “a tentativa” da gestora municipal de desprestigiar o 

grupo para suas postagens. A identidade coletiva viu-se ameaçada pelo tentativa da 

prefeita e de seus aliados de convencer à população de que o movimento “só” 

existia na Internet e ainda relativizar a quantidade de seguidores do ativismo virtual. 

As provocações acabaram gerando uma reação coletiva, tendo sido respondidas 

com os médios disponíveis, o que intesificou o orgulho dos integrantes do 

movimento. 
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Segundo Gumucio (2007) para que efetivamente possa se falar em 

Comunicação Participativa, deve existir o envolvimento das comunidades, não 

sendo suficiente apenas o aparecimento das TIC34 para solucionar todos os males 

da comunicação unidirecional e hegemônica das mídias tradicionais. Para esse 

teórico da Comunicação, o uso passivo da Internet levaria a uma concentração, 

cada vez maior, dos grupos de poder midiático e político. 

A reivindicação dos simpatizantes do movimento de canais de expressão 

virtuais (Daqui a pouco as 15:3o coletiva de imprensa do coletivo #ForaMicarla e vai 

ser transmitido ao vivo na tWITCAM) constitui um caminho de geração e apropriação 

dos conhecimentos que conduzem à mudança social (NAVARRO DIAZ, 2010). Para 

Fairclough (2003, p. 77), as novas tecnologias de comunicação são determinantes 

na hora de definir “a crescente complexidade de rede de práticas sociais na 

sociedade contemporânea”, circunstâncias que “têm significativamente aumentado a 

comunicação mediada unidirecional e bidirecional”. 

Gumucio (2007) defende a utilização de recursos apropriados à 

comunidade que quer se expressar. No caso de que nos ocupamos, não se trata de 

uma comunidade rural, pobre, isolada ou marginalizada; trata-se, pelo contrário, de 

uma comunidade de jovens, a maioria dos quais de classe média, muitos 

universitários, que encontraram, na identificação com as novas mídias (ferramentas 

que eles conhecem bem), um canal de expressão contra o hegemônico (redes 

sociais dão o tom ao #foramicarla, eu não sou fake e quero o #foramicarla). 

 

5.4 Discurso em movimento 

 

Em todos os campos temáticos (ataques à prefeita, mobilizadores, apelo à 

força do grupo e posicionamento como alternativa de mídia), foram 

apresentados agrupamentos de tuítes que representam também um movimento de 

progressão que esquematizamos no quadro seguinte: 

  

                                                            
34 Novas tecnologias de informação e comunicação 
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Finalmente, encontra-se também um deslocamento de um estado a outro 
no campo temático Posicionamento como alternativa de mídia (tradicional): 

 

Os textos escolhidos para análise refletem a mudança social a partir de 

várias perspectivas. Por um lado, a forma como os sujeitos discursivos se 

comunicam em tempo real por meio das mídias sociais, particularmente o Twitter, 

constitui, em si mesma, uma mudança cultural profunda. Considerando a resenha 

histórica do capítulo correspondente à Comunicação para a Mudança Social, 

consegue-se perceber que aquele modelo tradicional do Emissor----Mensagem----

Receptor muda conforme o avanço das novas tecnologias de informação. 

Não seria verdade dizer que o verticalismo, as hegemonias e a falta de 

equilíbrio entre os distribuidores de informação foram vencidos pela chegada das 

novas mídias; mas é facilmente constatável que hoje o cidadão  tem vias de 

expressão direta pelas quais pode desabafar, mobilizar-se, convocar, criticar e gerar 

novos produtos comunicacionais ou ajudar a divulgar aqueles que considera mais 

afins com o seu ponto de vista. Essa mudança é a grande mudança, sendo difícil 

saber até que ponto ela contribuirá para uma real democratização dos processos de 

produção e de distribuição dos conteúdos de comunicação. Lembramos que Castells 

(2009), no seu livro Comunicação e Poder, mostra dados concretos da 

concentração, cada vez maior, dos impérios da informação. As parcerias e as 

associações de grandes conglomerados midiáticos são cada vez mais frequentes, 

deixando em pouquíssimas mãos a comunicação do planeta. 

Nesse novo cenário mundial de grandes empreendimentos de manejo da 

comunicação, parecem se abrir canais para que consumidores, usuários, 

adquirentes de direitos e cidadãos exijam o que, segundo Bajoit (2009), lhes 

pertence por direito na nova ordem cultural, em que o indivíduo é o rei absoluto. 

A comunicação participativa, também chamada de comunicação para a 

mudança social, aliada à sociologia aplicada à mudança social, reconhece as forças 

que vêm de baixo (ascendentes) e as que vêm de dentro (endógenas), resistindo 

Crítica à mídia tradicional Reivindicação das mídias virtuais



124 
 

àquelas que pressionam de cima (descendentes) ou de fora (exógenas), (SACO, 

2006). O Fora Micarla é um movimento de jovens que, por intermédio das mídias 

virtuais, conseguiu nascer, organizar-se e lutar por uma causa numa sociedade onde 

é frequente ouvir que a juventude não tem um grau alto de compromisso político. 

Aquela grande mudança que, entre outras características, apresenta o 

surgimento de um sujeito crítico que não teme aos que exercem o controle social 

(BAJOIT, 2003) e onde as tecnologias da informação revolucionam a cada dia as 

possibilidades de comunicação, soma-se uma mudança menor, porém não menos 

importante. Trata-se de uma mudança local de comportamento da juventude que 

gerou um reposicionamento cuidadoso dos detentores do poder público e um 

reconhecimento em duas frentes: positiva, por aqueles que, por simpatia ou 

conveniência, aplaudiram a iniciativa, e negativa, por aqueles que o criticaram e 

menosprezaram. 

As duas atitudes publicamente adotadas revelam que os novos líderes 

têm de aprender a lidar com essa nova realidade. A mudança é clara e assustadora 

para aqueles que temem não achar uma forma de controlar essas novas regras de 

jogo. O movimento Fora Micarla gerou mudanças concretas ao pressionar a Câmara 

Municipal de Natal a reinstaurar a Comissão de Inquérito para investigar os 

contratos de aluguéis assinados pela prefeitura. Essa foi uma grande conquista, que, 

embora não tivesse sido o foco da luta, significou um reconhecimento da força do 

Movimento. As mudanças globais (novas tecnologias, novos acessos) e as 

mudanças locais (posicionamento da juventude, reposicionamento dos grupos de 

poder) diluem-se numa nova ordem cultural. No quadro a seguir representamos a 

interação entre os campos temáticos e suas agrupações com as teorias de análise 

de referência neste trabalho: 
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Quadro 9: interação entre os campos temáticos e suas agrupações com as teorias 
de análise de referência 

 

Em tempos de globalização, o movimento aparentemente contrário, o 

localista, aquele que defende a força do local e sua expansão de dentro para fora, 

luta por não se deixar vencer. As mudanças sociais contemporâneas representam 

para os estudiosos um grande desafio, pois as transformações acontecem tão rápido 

e em tantas áreas, ao mesmo tempo, que ninguém parece conseguir se apropriar 

delas. Nesse contexto, aproveitando ferramentas que fazem parte do pacote de 

mudanças, grupos sociais tentam emergir em plataformas contrárias a tudo aquilo 

que os prejudique. 

O novo cidadão, aquele que nasce de um novo indivíduo rei absoluto do 

novo modelo cultural (BAJOIT, 2009), não quer perder a oportunidade de opinar, de 

se fazer ouvir, de se organizar e de mudar a realidade que não o favorece. Natal 

vivencia a mobilização contra a prefeita da cidade, contra a governadora do estado, 

tendo sido, anteriormente, cenário de outras lutas nascidas nas mídias virtuais, 

como o movimento contra o preço da gasolina e contra a licitação que favoreceu 

uma empresa de fiscalização de gases poluentes emitidos pelos carros da cidade. 
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Natal, como muitas outras cidades do Brasil e do mundo, é protagonista e 

testemunha das mudanças socioculturais. 

A aparente apropriação dos cidadãos das mídias virtuais como canais de 

expressão livres e horizontais permite observar que novas regras de participação 

democrática estão vigentes. As mídias cidadãs (RODRÍGUEZ, 2001) existem para 

dar voz àqueles silenciados, mas resta-nos saber se elas não representam uma 

ilusão de liberdade. No caso em análise, elas se mostram como um processo de 

construção de cidadania ao modo de ver de Mouffe (2001) e sua democracia radical. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mudanças drásticas têm caracterizado o mundo (pós-)moderno, 

estudiosos de todas as áreas tentam acompanhar as transformações, alguns com 

posicionamentos otimistas, outros pessimistas, uns defendem os avanços 

tecnológicos e outros os questionam. A área da comunicação e informação é 

provavelmente uma das mais afetadas pelas mudanças, nesse sentido, os conceitos 

de espaço e tempo sofreram profundas alterações. A chegada da internet contribuiu 

para diminuir distâncias e se consolidou como uma das ferramentas mais poderosas 

em matéria de comunicação. A rede derrubou barreiras, conectou pessoas no 

mundo todo, colaborou para que novas possibilidades de construção de 

conhecimento emergissem. As mídias de massa abriram espaço para novas mídias 

“das massas”, potencialmente qualquer pessoa com acesso à rede é capaz de 

produzir informação e distribuí-la. Na arena do mundo virtual, surgiram novos 

espaços de socialização. Redes sociais, mídias sociais, mídias virtuais, dados para 

plataformas de interação horizontal que representam, potencialmente, canais de 

democratização cidadã. 

Um novo sujeito emerge nessa nova realidade, um sujeito discursivo 

ativo, que se atreve, que sente o poder de dizer o que quer. Gumucio (2008, p. 

1308) constata que “no passado, nenhuma outra tecnologia da informação e 

comunicação tinha se desenvolvido tão rapidamente”. O autor é um dos teóricos do 

paradigma participativo que prefere “esperar para ver”, sob o argumento de que 

ainda é muito cedo para saber se essas ferramentas vão efetivamente contribuir 

para trazer as mudanças esperadas. Com palavras simples, Gumucio explica que 

“uma faca é apenas uma faca, uma ferramenta pode ser usada para ferir alguém, 

cortar um saboroso bife ou esculpir uma bela escultura de madeira” (GUMUCIO, 

2008, p. 1310). 

Atendendo ao objetivo desta pesquisa, constatou-se por meio da análise 

dos tuítes dos ativistas do movimento local (Natal, RN), Fora Micarla, como as novas 

ferramentas virtuais constituem uma via de empoderamento cidadão ao favorecer o 

fortalecimento das identidades coletivas. Os cyberativistas representam o 

posicionamento de um novo sujeito discursivo que se expressa sem mediações, que 

exige seus direitos e encoraja os outros a reivindicar justiça social. 
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No decorrer da análise começaram a ser respondidas as questões de 

pesquisa, neste momento do trabalho apresentamos algumas reflexões finais mais 

gerais. Retomamos as questões apresentadas no capítulo metodológico para efeito 

de organizar as conclusões. 

 

1) Os espaços virtuais de transmissão de informação representam uma 

via de expressão mais democrática que a oferecida pelas mídias 

tradicionais? 

 

As mídias tradicionais são representativas de um modelo vertical e 

unidirecional em que a informação produzida por poucos é distribuída entre muitos. 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação abriram espaços 

alternativos às mídias de massas. Elas representam claramente uma via de 

expressão mais democrática por estarem ao alcance de todos os que podem 

acessar a internet, porém, elas são apenas ferramentas potenciais de 

democratização cidadã; para, realmente, essas mídias se converterem em 

verdadeiros caminhos de intercâmbio horizontal de informação, os usuários devem 

estar preparados para sua utilização. O poder transformador não está nas novas 

possibilidades de expressão e sim nas pessoas: são os sujeitos (discursivos) que se 

consolidam nos seus papéis de atores sociais na interação com os outros. 

 

2) As mídias virtuais contribuem para o fortalecimento das identidades 

coletivas e do empoderamento cidadão? 

 

A pesquisa demonstrou que as mídias virtuais podem contribuir para as 

identidades coletivas quando utilizadas como canal de interação horizontal em forma 

responsável e estratégica. A facilidade de intercâmbio de informação em tempo real 

que elas proporcionaram abriu novas possibilidades de interação entre os atores 

sociais com objetivos comuns. Nesse sentido, pode-se inferir que elas podem, sim, 

contribuir na construção das identidades dos grupos ativistas, porém, em muitos 

casos são identidades efêmeras, que se constituem apenas para atingir 

determinados objetivos e logo após dissolvem-se. 
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3) O movimento Fora Micarla representou em si mesmo uma mudança 

social? 

O movimento Fora Micarla representou uma mudança social em si mesmo 

ao se consolidar como um espaço de reivindicações que teve como principal 

característica a mobilização virtual numa cidade onde essas práticas ainda são 

incipientes. A forma de gestão e da organização dos ativistas significou uma 

transformação com respeito às formas tradicionais de mobilização. As progressões 

observadas e o ritmo das interações provocaram mudanças na forma de 

organização dos jovens, nos posicionamentos políticos e institucionais, assim como 

no papel das mídias tradicionais e da sociedade em relação aos protestos. 

A sociedade, por meio de todos os setores, começou a olhar para as 

novas vias de ativismo cidadão. Segundo foi visto nos capítulos teóricos, as 

mudanças globais são o marco de muitas revoluções internas. A força exógena 

(SACO, 2006) das mudanças que vêm “de fora” (TICS) se reacomoda com as que 

surgem dentro das realidades locais (endógenas). 

O Fora Micarla tem se mostrado como um exemplo dessa tensão entre o 

local e o global, porém se caracterizando principalmente como endógeno e 

ascendente por ter sido um movimento surgido dentro da organização social e 

surgido nas bases das sociedades exercendo uma força de baixo para cima. 

 

4) O movimento Fora Micarla esteve influenciado por mudanças sociais e 

culturais maiores que ele? 

 

Durante todo o percurso desta pesquisa, temos mencionado as mudanças 

culturais que caracterizam as sociedades contemporâneas. Inúmeras publicações se 

referem à velocidade das transformações. A Sociologia é um dos campos de estudo 

mais preocupados com as consequências dessa modernidade. As transformações 

que atingiram todas as esferas da vida moderna manifestaram-se especialmente nas 

tecnologias da comunicação que mudaram os códigos de produção e distribuição de 

informação. Todas essas mudanças foram determinantes na consolidação do 

movimento Fora Micarla – ele é mais uma demonstração das novas regras de 

interação. As transformações do sujeito discursivo têm acompanhado as mudanças 

globais, esse novo sujeito também aparece no movimento estudado, manifestando-

se como mais livre, mais exigente e mais consciente de seus direitos. 
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5) O Twitter constitui uma via de expressão significativa capaz de 

contribuir para uma comunicação horizontal, participativa e 

transformadora? 

 

O movimento Fora Micarla representou em Natal um exemplo de 

movimentação social que conseguiu se articular por meio das mídias sociais. As 

manifestações, dispersas no começo, através do Twitter, Facebook, Orkut, blogs, 

sites, Trumb – e outras ferramentas virtuais que possibilitam a livre expressão e o 

intercâmbio de informações – foram se transformando aos poucos numa interação 

ativa entre seus simpatizantes. Compartilhamento de notícias, links, arquivos, fotos e 

convocatórias para encontros presenciais caracterizaram o “ciberativismo” 

(UGARTE, 2007) do Fora Micarla. 

O Twitter representou para os integrantes da mobilização, na sua maioria 

jovens universitários de classe média, um canal de comunicação essencial para o 

ativismo virtual. Os recursos que a ferramenta oferece permitiram uma conexão em 

tempo real entre os tuiteiros, também foi possível realizar transmissão ao vivo de 

alguns dos momentos mais importantes das mobilizações assim como se manter 

atualizado de todas as notícias geradas durante os protestos. O microblog significou 

uma peça chave para o sucesso das convocatórias para eventos presencias, já que 

permitia passar as informações aos seguidores em poucas horas. Algumas contas 

de Twitter foram referência para os simpatizantes. A utilização de hashtags 

identificando as reivindicações dos usuários colaborou no processo de identificação 

coletiva dos membros do movimento. 

Entende-se, portanto, da análise realizada, que no caso concreto do 

movimento Fora Micarla, o Twitter facilitou a comunicação horizontal e participativa 

entre os defensores do impeachment da prefeita. O conteúdo divulgado através do 

Twitter foi produzido e distribuído pelos jovens integrantes do movimento sem a 

intermediação das mídias tradicionais. Inclusive as mídias de massa de Natal, 

representadas pelos principais jornais, canais de TV e rádios da cidade, pouco se 

referiram aos protestos. 

Após responder às questões iniciais deste trabalho, abordaremos e 

discutiremos os objetivos específicos. 



131 
 

1) Avaliar a dinâmica do discurso nas postagens no Twitter como 

demonstração de ativismo cidadão. 

 

O Twitter foi a principal ferramenta utilizada pelos integrantes do 

movimento Fora Micarla e trouxe a possibilidade de intercâmbio horizontal de 

informações. Por meio das postagens, os tuiteiros conseguiram se organizar como 

movimento, planejar ações e convocar pessoas para eventos presenciais. O 

microblog se constituiu como um espaço discursivo sem censuras por meio do qual 

os cyberativistas expressavam sua opinião, denunciavam irregularidades da gestão 

da prefeita e incentivavam seus pares a uma participação ativa em defesa dos seus 

direitos enquanto cidadãos. 

Nos dois momentos destacados, maio e junho de 2011, desenvolveram-

se agrupamentos por campos temáticos identificados na leitura das postagens dos 

tuiteiros. Ataques à prefeita, Mobilizadores, Apelo a Força do grupo e 

Posicionamento como alternativa de mídia representaram os principais tópicos 

abordados pelos ativistas do movimento. Em cada um desses campos visualizou-se 

um discurso dinâmico que identifica um movimento em direção à mudança. O 

começo é marcado por uma iniciativa discursiva de transformação, um segundo 

passo é dado por meio da ação para promover a mudança e finalmente, visualiza-se 

uma mudança. O próprio discurso promove e registra a mudança. 

A análise linguística mediante as Teorias da Avaliatividade e da 

Representação dos atores sociais contribui para identificar esse sujeito 

transformador que encontra nas redes sociais um espaço fértil para consolidar um 

discurso de mudança. 

2) Caracterizar as identidades coletivas resultantes das manifestações 

discursivas dos ativistas virtuais. 

 

A análise das postagens no Twitter permitiu encontrar a representação 

discursiva de sujeitos ávidos pelo exercício da cidadania, pela exigência dos seus 

direitos cidadãos, seus direitos adquiridos à saúde, transporte e educação, todos 

esses direitos constituintes de uma identidade cidadã forte. A identidade orgulhosa, 

aquela que se manifesta pelo sentido positivo de pertença àquele grupo viu se 

reforçada pelo intercâmbio horizontal e em tempo real que o microblog favorece. 
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3) Constatar as mudanças sociais e culturais no âmbito global que 

influenciaram transformações no cenário local. 

 

As mudanças sociais e culturais representadas pela globalização, pela 

expansão de fronteiras, pela nova conceição do tempo e do espaço transformaram 

os códigos da comunicação interpessoal. As novas tecnologias de informação e de 

comunicação foram utilizadas por inúmeros movimentos sociais em diversas partes 

do mundo como Egito, Síria, Chile e França, no passado recente. As redes sociais 

favoreceram a organização de grupos ativistas e o sucesso das suas reivindicações. 

A velocidade de propagação da informação e a facilidade que as mídias sociais 

oferecem para a organização virtual de mobilizações determinou que jovens com 

bom domínio dessas ferramentas, as utilizassem para suas próprias lutas. 

 

4) Analisar o papel do Twitter na gestação, organização e 

operacionalização do movimento Fora Micarla. 

 

No começo da gestão de Micarla de Souza como prefeita de Natal, já 

foram encontradas postagens no Twitter portadoras de denuncias de tipos 

diferentes. O microblog foi a principal ferramenta de intercambio de informações 

entre os descontentes com a gestão da administradora. Postagens curtas e rápidas 

que facilmente podem ser feitas a partir da maioria dos aparelhos de comunicação 

disponíveis hoje no mercado.  

Um comentário, uma reflexão, um “link” para uma notícia de um jornal, 

reenvio de informações publicadas por outro tuiteiro, transmissões ao vivo, busca de 

assuntos comentados, “links” para vídeos, áudios e todo tipo de arquivos, são 

possibilidades que o Twitter oferece aos seus usuários e seguidores. Essa 

combinação de recursos tem sido decisiva na hora de escolher a ferramenta como 

forma de comunicação entre os ativistas. No caso específico do movimento Fora 

Micarla o microblog representou uma excelente possibilidade de organização para a 

mobilização. 

Este trabalho estabeleceu o dialogo entre três correntes teóricas 

preocupadas com as mudanças sociais e culturais das sociedades contemporâneas: 

a Análise Crítica do Discurso, a Sociologia Aplicada à Mudança Social e a 

Comunicação para a Mudança Social. Entendemos que uma das contribuições desta 
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pesquisa encontra-se na interação transdisciplinar entre esses campos teóricos que 

têm em comum a preocupação pelo papel do sujeito como agente transformador. As 

mudanças sociais e culturais características da atualidade acontecem a partir dos 

sujeitos na sua condição de atores sociais que, na interação com os outros, abrem 

possibilidades transformadoras. Entende-se que os conceitos do educador e 

pesquisador brasileiro Paulo Freire, defendendo a construção do conhecimento por 

meio de um diálogo aberto, mostram-se mais atuais do que nunca ante as inovações 

tecnológicas na comunicação. 

O diálogo entre as correntes mencionadas colaborou para uma maior 

compreensão do poder cidadão exercido por meio das redes sociais, principalmente 

nos casos em que a comunicação responde a estratégias de ação que beneficiam 

as maiorias. Entendemos que nossa pesquisa oferece um ponto de vista novo sobre 

a atual realidade midiática e discursiva que caracteriza a contemporaneidade. 

Pretendemos continuar aprofundando as imbricações que definem o complexo 

sujeito da vida moderna, atentando para posicionamentos prudentes que não 

pequem por excessivo otimismo, nem por injustificado pessimismo, porém que 

situando o atores sociais no seus contextos culturais, sejam capazes de 

compreender cada vez mais o papel que desempenham nas mudanças sociais. As 

transformações não param aqui, o ativismo cidadão se redefine todos os dias e 

novas situações de consolidação de identidades coletivas caracterizam a realidade. 

Pretendemos continuar acompanhando esses posicionamentos e contribuindo com 

novas perspectivas por meio de diálogos inovadores com outras áreas do 

conhecimento, como é o objetivo da Abordagem Sociológica e Comunicacional do 

Discurso. 
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ANEXOS 
TUÍTES DO MOVIMENTO FORA MICARLA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

yadjamacedo Erianna Yadja Macedo 
Micarla você é uma sem noção! http://t.co/qB8AXMI #FORAMICARLA 
06/29/2011 Reply Retweet Favorite 10 

galetoreal Edgar Freire 
diante do trono que se faz merda RT @BlockdeMicarla Prefeita 
@micarladesousa acabou de ser vaiada pela população no 
#nataldiantedotrono 
07/16/2011 Reply Retweet Favorite 7 

Micarala passou mal e foi para a PROMATER. Porque ela não foi para a 
UPA que tem 98% de aprovação???? @xoinseto #foramicarla 
06/19/2011 Reply Retweet Favorite 39 

pipok_ #ForaMicarla: Fique informado sobre a manifestaçãocontra a pior 
prefeita de Natal http://t.co/0N4UQwg vía@ForaMicarlaReal6:37 PM Jun 
1th, 2011 from Tweet Button retweeted by ForaMicarlaReal

ForaMicarlaReal #ForaMicarla A próxima mobilização serána Quarta-Feira, 
às 18h, no largo do Machadinho. Levemapitos, panelas, tambores, 
pulmões... 
12:29 AM May 27th, 2011 from web

PoliticandU O dinheiro público é  do povo. A#CEIdosAluguéis precisa ser 
reaberta p investigar denúncias graves do mau uso deste dinheiro. 
@kellmedeiros2:18 PM Jun 13th, 2011 from web retweeted by 
ForaMicarlaReal

ludyfarias Ludmila Farias 
É isso aí, parabéns a quem foi para o protesto #ForaMicarla na Av. 
Bernardo Vieira 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 
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johny83 Jônata Marcelino 
Amanhã iniciará um movimento em favor do impeachement da prefeita de 
Micarla, saindo uma carreata do Shopping Midway ás 19hs. 
#FORAMICARLA 

xoinseto Xô Inseto! 
Coisa linda de se ver... *___* http://twitpic.com/52h9ge #XOINSETO 
#FORAMICARLA!!! 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 

_cfl _CFL 
Boi boi boi, boi da cara preta livra logo a gente da prefeita borboleta! 
#ForaMicarla 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 20 

nossospassos COISAS DO EMERSON 
Somente com luta é que conquistamos e garantimos direitos! #ForaMicarla 
#ForaRosalba #10%PIBEducação #ParidadeJá 
05/26/2011 Reply Retweet Favorite 5

joaobezerrajrcn João Bezerra 
#foramicarla a galera todaaaaaaa http://twitpic.com/52i6mg 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 

brunogiovanni Bruno Giovanni 
#ForaMicarla sai do mundo virtual para o real. Quarta dia 25: 
http://bit.ly/jbhrFK 
05/24/2011 Reply Retweet Favorite 3

PollyMedeiros1 @ForaMicarlaReal Publicidade p PMNcusta mto mesmo, 
eles tem q investir em mto profissional emphotoshop p criar coisas q n 
existem. 
7:30 PM May 30th, 2011 from web retweeted by ForaMicarlaReal 
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mmarimorais Mari Morais 
meu Deus, o que foi esse #FORAMICARLA ein? ;O 
http://www.youtube.com/watch?v=VOWwLcFwB0I&feature=youtu.be 
05/25/2011 Reply Retweet Favorite 

ForaMicarlaReal E teve boatos de que os movimentosestudantis estavam 
na pior... Se isso é estar na pior...Poooxa 
8:56 PM May 26th, 2011 from web 

bernaazevedo Berna Azevedo 
A Prefeita instala o caos na nossa cidade e nós q somos baderneiros? 
#AcampamentoPrimaveraSemBorboleta #ForaMicarla @XoInseto 
06/13/2011 Reply Retweet Favorite 8 

gibranmat Como matemaático tenho uma equação muitopertinente para o 
RN: "Micarla + Rosalba= Mi Rouba" 
2:00 PM Jun 1th, 2011 from web retweeted by ForaMicarlaReal 

patriciojr Patrício Jr 
#ForaMicarla só existe na internet, afirma Micarla à Folha de São Paulo 
http://bit.ly/kr7iPA kkkkkkkkkkkkkkkk 
06/29/2011 Reply Retweet Favorite 11 

jack_rn Jackson Cardoso 
Nunca tinha visto tantos Fake's juntos: http://t.co/nyqZLm9 #ForaMicarla 
@xoinseto @BlockdeMicarla 
06/30/2011 Reply Retweet Favorite 6

ForaMicarlaReal @KaroolFernades Amanhã tem protesto apartir das 9h da 
manhã, começando na praça cívica,marchando pela prefeitura, e vamos 
terminar na CMN 
8:28 PM Jun 6th, 2011 from web
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buracosdenatal Buracos de Natal 
Já q a mídia local não divulga, vamos continuar com nossa campanha 
#correndoatras dê RT: EU QUERO O #FORAMICARLA NO @cqc 
http://ow.ly/5hp0V 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 27 

amandagurgel930 Amanda Gurgel 
É isso mesmo!! tod@s à câmara, trazer mantimentos básicos, colchonete e 
rede (com corda rsrsrs) #foramicarla #ocupareresistir dá RT 
06/07/2011 Reply Retweet Favorite 19

itsmenrenx Menrenx Eufrásio 
@BlockdeMicarla Eu só espero que quem "mete o pau" em Micarla hoje, 
sustente esta idéia até o ano que vem, pelo menos! 
06/04/2011 Reply Retweet Favorite 5

miguelnicolelis Miguel Nicolelis 
Todo apoio ao movimento popular para Impeach a Prefeita de Natal! Ta na 
hora da classe politica cair na real! Democracia nao e' so' eleicao! 
06/09/2011 Reply Retweet Favorite 88 

dellrn Wendell Jefferson 
Promoção do dia. Quem postar #RenuncieMicarla concorre a uma cidade 
melhor! valendo... 
06/30/2011 Reply Retweet Favorite 11

ForaMicarlaReal Já q a mídia local não divulga, vamoscontinuar com nossa 
campanha #correndoatras dê RT: EUQUERO O #FORAMICARLA NO 
@cqc http://t.co/K0ncIDi 
2:44 PM Jun 14th, 2011 from Tweet Button

annaruthdantas Anna Ruth Dantas 
Revista cita o “foramicarla” como “mais bem sucedido caso de ativismo on-
line do país” http://bit.ly/jb6Ohi 
06/24/2011 Reply Retweet Favorite 13 
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marcosjorn MarcosAlexandre 
@BlockdeMicarla @xoinseto Proposta da CMN configura a vitória do 
movimento. Hora, portanto, de mostrar a grandeza própria dos vencedores 
06/16/2011 Reply Retweet Favorite 8

dinarteassuncao Dinarte Assunção 
Pára tudo. Insatisfeito com a cobertura da TV Ponta Negra, SBT Brasil 
manda repórter a Natal para cobrir o #foramicarla. 
06/13/2011 Reply Retweet Favorite 19 

foramicarlareal #ForaMicarla 
Divulguém a mídia de apoio ao #ForaMicarla! @dellRN @ForaMicarlaReal 
@PrefeitaMimi @xoinseto Sigam! Informem-se, e ajudem a informar. RT! 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 10

ForaMicarlaReal Natal nunca teve tanta exposição emhorário nobre na TV 
aberta: matérias sobre descaso no#Fantastico, no #Faustao... #ForaMicarla 
2:01 AM Jun 15th, 2011 from web

gabimfernandess http://migre.me/4HwNs Lindo, lindo.Emocionante de se 
ver!! Juventude politizada, consciente, no#foramicarla. @ForaMicarlaReal 
3:53 AM Jun 2nd, 2011 from web retweeted by ForaMicarlaReal 

catrakataylor @ForaMicarlaReal agora e nossa vez vamosla eu quero ver 
se ela vai para o bonde sem freio#foramicarla 
4:06 AM Jun 6th, 2011 from web retweeted by ForaMicarlaReal 

PoliticandU A imprensa nacional pode até ser omissa, mascom o twitter 
nós mobilizamos o mundo on line.#CEIdosAluguéis @ForaMicarlaReal 
@dayvsoon 
3:09 PM Jun 13th, 2011 from web retweeted by ForaMicarlaReal 

AllysonJonny O @ForaMicarlaReal (no Twitter e Facebook)é a prova que 
os insatisfeitos com a administração atual nãoestão de cabeças baixas. 
8:25 PM Jun 1th, 2011 from web retweeted by ForaMicarlaReal 

amandagurgel930 Amanda Gurgel 
A juventude ta fazendo história e eu tô no meio!! Estamos ocupando a 
Câmara Municipal pelo #foramicarla. 
06/07/2011 Reply Retweet Favorite 12

blira_rn Bartolomeu Lira 
O movimento #foramicarla eh maior expressão de cidadania q o RN já viu 
nos últimos anos! Esperamos q sirva de exemplo p/ gestores públicos. 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 8

amandagurgel930 Amanda Gurgel 
É isso mesmo!! tod@s à câmara, trazer mantimentos básicos, colchonete e 
rede (com corda rsrsrs) #foramicarla #ocupareresistir dá RT 
06/07/2011 Reply Retweet Favorite 19 
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marcoaur_ MarcoAurélio 
Querida prefeita @micarladesousa, gostaria de pedir que a sra me convide 
para os eventos realizados com o meu dinheiro. Obg. #cadêmeuconvite 
07/26/2011 Reply Retweet Favorite 8 

xoinseto Xô Inseto! 
Sigam: @buracosdenatal, @prefeitamimi, @foramicarlareal, 
@blockdemicarla. NÃO sigam @micarladesousa. Ela está perdida. 
#foramicarla 
06/29/2011 Reply Retweet Favorite 10

dn_online DN Online 
Movimento #ForaMicarla leva 1,5 mil pessoas às ruas de Natal. Confira o 
vídeo: http://bit.ly/mdHwGE 
06/02/2011 Reply Retweet Favorite 8

xoinseto Xô Inseto! 
Tragam Bandeiras pro #foramicarla na Câmara, às 10h, dia 13/06. Pode 
ser de movimento,partido,time,entidade,etc. Mostremos nossa pluralidade 
06/12/2011 Reply Retweet Favorite 8

foramicarlareal #ForaMicarla 
Atenção imprensa nacional: Cubram o massacre na Câmara Municipal de 
Natal. Sem diálogo, resistiremos até o fim. #ForaMicarla 
06/13/2011 Reply Retweet Favorite 10

foramicarlareal #ForaMicarla 
Atenção imprensa nacional: Cubram o massacre na Câmara Municipal de 
Natal. Sem diálogo, resistiremos até o fim. #ForaMicarla 
06/13/2011 Reply Retweet Favorite 10 

xoinseto Xô Inseto! 
Não sigam @MicarladeSousa. Ela está perdida! #ForaMicarla #SOSNatal 
06/20/2011 Reply Retweet Favorite 9 

dayvsoon Dayvsoon 
Twittaço Nacional do Fora Micarla – Amanhã http://twitpic.com/566d7e 
#ForaMicarla - #MobilizaNatal 
06/04/2011 Reply Retweet Favorite 8

xoinseto Xô Inseto! 
Natal vai estrondar: dia 15/06, às 18:30, todos os veículos buzinarão em 
apoio ao #foramicarla. É o #buzinacoforamicarla. RT e divulguem. 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 37 
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xoinseto Xô Inseto! 
Natal vai estrondar: dia 15/06, às 18:30, todos os veículos buzinarão em 
apoio ao #foramicarla. É o #buzinaçoforamicarla. RT e divulguem. 
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 15

nobregaadaniel Daniel Nóbrega 
Quem puder ajudar... Ajudem o #ForaMicarla - já temos mais de 200 
pessoas aqui.Precisamos de 500 para formar o bloco de 
resistência.@xoinseto  
06/14/2011 Reply Retweet Favorite 12




