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RESUMO 

 

As redes sociais, no marco das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), têm 

se constituído num espaço de expressão ao alcance de todos aqueles que têm acesso à internet. 

No Brasil, 49% dos brasileiros têm acesso à internet e, dentro desse número, 76% acessam 

todos os dias. Twitter, Facebook, Instagram e várias outras propostas participativas e 

interativas despertam diversos interesses de comunicação que incluem intercâmbios pessoais 

de informação e dados, divulgações com propósitos de marketing e várias outras finalidades. 

Uma das mudanças mais importantes em torno das possibilidades que as redes oferecem 

surgiu para aqueles que querem conquistar seguidores e defender uma causa. Assim, os 

movimentos sociais têm encontrado nesses canais de expressão um terreno fértil de 

convocatória e interatividade com seus seguidores. Esta tese tem o objetivo de analisar 

criticamente as manifestações discursivas do movimento Vem pra rua nas suas redes sociais 

Twitter e Facebook, tomando como ponto de partida o posicionamento do grupo na sua 

apresentação no seu site oficial.  O Vem pra rua nasceu como movimento social em 2014 e,de 

acordo com o que expressam suas próprias lideranças na página oficial do grupo, trata-se de 

“um movimento suprapartidário, democrático e plural que surgiu da organização espontânea 

da sociedade civil para lutar por um Brasil melhor”. A pesquisa está sustentada teoricamente 

na Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD), braço teórico-

metodológico da Análise Crítica do Discurso (ACD) (FAIRCLOUGH, 2001, 2003), que tem, 

nesta investigação, seu eixo no diálogo transdisciplinar entre a ACD, a Comunicação para a 

Mudança Social (CMS) (GUMUCIO-DAGRON, 2008, 2011), a Sociologia Aplicada à 

Mudança Social, a Gramática da Multimodalidade (COPE; KALANTZIS, 2009) e a 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) (HALLIDAY, 2004). No caso do nosso trabalho, 

apoiamo-nos no Sistema da Avaliatividade da LSF como ferramenta de compreensão dos 

percursos de construção de sentido que se materializam nos textos atuais caracterizados por 

construções multisemióticas. Contamos também, para consolidar a nossa análise crítica, com 

a Representação dos Atores Sociais proposta por Theo Van Leeuwen (1997; 2008), que nos 

leva a encontrar as marcas de inclusão e exclusão nas formas escolhidas pelos emissores para 

representar os atores no texto. Esta tese tem buscado compreender, por meio do discurso 

manifestado nas redes do movimento Vem pra rua, se o movimento de fato, segundo se 

apresenta, não tem interesses partidários, se sua articulação tem partido da organização 

popular espontânea e se a mobilização mediática responde a mecanismos democráticos de 

organização. Assim, seguindo o caminho metodológico de abordagem transdisciplinar, 

constatamos que o discurso de apresentação no site do movimento não é reflexo da construção 

identitária que o Vem pra rua tem feito nas suas redes sociais, particularmente no período pré 

votação do impeachment da presidenta Dilma. Concluímos também que as novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação, são ao mesmo tempo que ferramentas potenciais de novas vias 

de expressão para grupos minoritários, elementos de grande valia para consolidar grupos 

hegemônicos com fortes interesses ideológicos. 

 

 

Palavras chave:Vem pra rua; Movimento social; Análise crítica; Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso; Redes Sociais. 
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ABSTRACT 

 

Social networks, in the context of the new Information and Communication Technologies 

(ICTs), have become a space of expression within the reach of all those who have access to 

the Internet. In Brazil, 49% of Brazilians have access to the internet, and within that number, 

76% access every day. Twitter, Facebook, Instagram and various other participatory and 

interactive proposals arouse various communication interests that include personal exchanges 

of information and data, marketing announcements and various other purposes.One of the 

most important changes around the possibilities that the networks offer has arisen for those 

who want to win followers and defend a cause. Thus, social movements have found in these 

channels of expression a fertile ground of call and interactivity with their followers. This 

thesis has a purpose of analyze critically the discursive manifestations of the movement Vem 

pra rua on his Twitter and Facebook social networks, taking as a starting point the positioning 

of the group in its presentation on its official website. O Vem pra rua was born as a social 

movement in 2014 and according to what its own leaders express in the official page of the 

group, it is "a suprapartidary, democratic and plural movement that arose from the 

spontaneous organization of the civil society to fight for a Brazil best". The research is 

theoretically supported by the Sociological and Communicational Approach to Discourse 

(ASCD), the theoretical and methodological arm of the Critical Discourse Analysis 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003), which has its axis in interdisciplinary and transdisciplinary 

dialogue between (CID) (GUMUCIO-DAGRON, 2008, 2011), Multimodality (VIEIRA, 

2015) and Functional Systemic Linguistics (LSF) (HALLIDAY, 2004).In the case of our 

work, we rely on the LSF Evaluation System as a tool for understanding the pathways of 

meaning construction that materialize in the current texts characterized by multisemiotic 

constructions. We have also consolidated our critical analysis with the Representation of 

Social Actors proposed by Teo Van Leeuwen (1997; 1008) that leads us to find the inclusion 

and exclusion marks in the forms chosen by the emitters to represent the actors in the text. 

This thesis seeks to understand, through the discourse manifested in the networks of the 

movement Vem pra rua, if the movement, as presented, has no partisan interests, if its 

articulation is based on spontaneous popular organization and if the media mobilization 

responds to democratic mechanisms of organization. Thus, following the methodological 

approach of a transdisciplinary approach, we find that the speech of presentation on the 

website of the movement is not a reflection of the identity construction that Vem pra rua has 

done in its social networks, particularly in the period before the impeachment of President 

Dilma. We conclude also that the new Information and Communication Technologies are 

potential tools of new ways of expression for minority groups, but, at the same time they are 

elements of great value to consolidate hegemonic groups with strong ideological interests too. 

 

 

Keywords:Vem pra rua; Social movement; Critical analysis; Sociological and 

Communicational Approach to Speech; Social Networks. 
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RESUMEN 

 

Las redes sociales, en el marco de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs), se han constituido en un espacio de expresión al alcance de todos aquellos que tienen 

acceso a Internet. En Brasil, 49 por ciento de los brasileños tienen acceso a Internet, y dentro 

de ese número, 79% navega todos los días. Twitter Facebook, Instagran y varias otras 

propuestas participativas e interactivas despiertan diversos intereses de comunicación que 

incluyen intercambios personales de información y datos, divulgaciones con objetivos de 

marketing y varias otras finalidades. Uno de los cambios más importantes en lo que tiene que 

ver con las posibilidades que las redes ofrecen, surgió para aquellos que quieren conquistar 

seguidores y defender una causa. Así, los movimientos sociales, han encontrado en esos 

canales de expresión un terreno fértil de convocatoria e interactividad con sus seguidores. 

Esta tesis tiene el objetivo de analizar críticamente las manifestaciones discursivas del 

movimiento Vem pra rua en sus redes sociales Twitter y Facebook, tomando como punto de 

partida el posicionamiento del grupo en la presentación en su página web oficial. El Vem pra 

rua nació como movimiento social en 2014 y de acuerdo a lo que expresan sus propios líderes 

en la página oficial, se trata de “un movimiento supra partidario, democrático y plural que 

surgió de la organización espontánea de la sociedad civil para luchar por un Brasil mejor”. La 

investigación está sustentada teóricamente en el Abordaje Sociológico y Comunicacional del 

Discurso (ASCD), brazo teórico-metodológico del Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003) que tiene, en esta investigación, su eje en el diálogo 

transdisciplinar, entre el ACD, la Comunicación para el Cambio Social (CMS) (GUMUCIO-

DAGRON, 2008, 2011), la Sociología aplicada al Cambio Social (SACO, 2006; BAJOIT, 

1999, 2008), la Gramática de la Multimodalidad (COPE; KALANTZIS, 2009) y La 

Lingüística Sistémico Funcional (LSF) (HALLIDAY, 2004). En el caso de nuestro trabajo, 

nos apoyamos en el Sistema de la Evaluación de la LSF como herramienta de comprensión de 

los recorridos de construcción de sentido que se materializan en los textos actuales 

caracterizados por construcciones multisemióticas. Contamos también para consolidar nuestro 

análisis crítico con la Representación de los Actores Sociales propuesta por Theo Van 

Leeuwen (1997; 20008) que nos lleva a encontrar las marcas de inclusión y exclusión en las 

formas elegidas por los emisores para representar los actores en el texto. Esta tesis busca 

comprender, a través del discurso manifestado en las redes del movimiento Vem pra rua, si el 

movimiento de hecho, según se presenta, no tiene intereses partidarios, si su articulación ha 

partido de la organización popular espontánea y si la movilización mediática responde a 

mecanismos democráticos de organización. Así, siguiendo el camino metodológico de 

abordaje transdisciplinario, constatamos que el discurso de presentación en el sitio del 

movimiento no es reflejo de la construcción identitaria que el Vem para rua ha hecho en sus 

redes sociales, particularmente en el período pre-votación del impeachment de la presidenta 

Dilma. Concluimos también que las nuevas tecnologías de información y comunicación son al 

mismo tiempo que herramientas potenciales de nuevas vías de expresión para grupos 

minoritarios, elementos de gran valor para consolidar grupos hegemónicos con fuertes 

intereses ideológicos 

 

Palabras clave: Vem pra rua; Movimiento social; Análisis crítico; Abordaje Sociológico y 

Comunicacional del Discurso; Redes Sociales 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em todas as épocas as inovações tecnológicas que atingiam as formas de 

comunicação, tais como o telégrafo, o rádio e a televisão, geraram, na sua chegada, grandes 

expectativas. A maioria dessas “ilusões” tinha a ver com as promessas mais otimistas de 

democratizar o acesso à informação e multiplicar espaços de expressão. Pouco a pouco, o 

encantamento inicial cedia espaço à frustração. Com a irrupção da internet, especificamente 

da Web 2.0 na década de 1990, também não faltaram esperanças de tempos melhores, assim 

“teóricos entusiastas defendiam que o advento das novas tecnologias levaria ao fortalecimento 

da esfera pública” (WINKLER, 2010, p. 2). Da mesma forma como aconteceu com os 

avanços tecnológicos que apareceram antes, não se demorou aencontrar posicionamentos 

desconfiados e críticos, a internet também despertara incredulidade. Dita desconfiança 

facilitou o aparecimento de linhas de pesquisa que investiram em desmentir tanta euforia. Nas 

palavras de Winkler (2010, p. 2), “a Internet não apenas não seria capaz de promover a 

revitalização da democracia como ajudaria a aprofundar a apatia política e o enfraquecimento 

da esfera pública”. 

 

1.1 Cidadania online 

 

A possibilidade de “livre expressão”, que as diferentes ferramentas virtuais (redes 

sociais, aplicações e outros canais) têm oferecido, contrasta com um momento histórico de 

grande concentração midiática (CASTELS, 2009), no qual conglomerados, antes donos 

“apenas” de mídias tradicionais, têm também se apropriado ou se associadoa provedores de 

internet, que constituem a plataforma de acesso a tudo o que conhecemos virtualmente. A 

exposição permanente dos usuários, a abertura de novos canais de acesso ao “outro”, a 

priorização do imediato em troca da apuração da veracidade, a falsa ideia de que 

imparcialidade é simplesmente se opor ao hegemônico e a utópica sensação de poder que nos 

oferece um espaço vazio, no qual podemos dizer “ao mundo” nossas verdades, constituem um 

cenário que tudo oferece para nos distrair do importante.  

No Brasil, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM)
1
, da Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República, em 2015, 48% dos brasileiros usaram a internet. A 

                                                           
1
 A Pesquisa Brasileira de Mídia é realizada todo ano pela Secretaria de Comunicação da Presidência da 

República com o objetivo de atualizar os dados em matéria de comportamento do Brasileiro enquanto ao uso das 
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cada ano que a pesquisa é aplicada, o percentual sobe, não apenas com relação à quantidade 

de brasileiros usuários da rede, mas também no que se refere à quantidade de tempo de 

conexão. Enquanto uma pesquisa de 2014 revelou que os brasileiros que usavam internet 

todos os dias constituíam 26% da população, em 2015 essa cifra aumentou para 37%.  Os 

usuários da rede ficam conectados mais de 4 horas por dia, mais do que o tempo que 

permanecem assistindo àtelevisão. 

Os dados que mostram o contexto de utilização das redes no Brasil são bem mais 

complexos e variam muito em função da escolaridade, da classe social, do lugar de moradia e 

outras variáveis. Porém são os efeitos que nos interessam, queríamos destacar como o acesso 

a internet hoje está disponível para quase a metade dos cidadãos do Brasil. Esse dado traz 

consigo inúmeras reflexões em torno do tema que nos ocupa, uma vez que se conectar à rede 

implica bem mais do que apenas procurar informações, assistir a filmes ou participar de bate 

papos com amigos. Conectar-se à internet representa ter acesso a falar, a opinar, a interagir e a 

convocar outras pessoas para diversos eventos, entre múltiplas outras mudanças sociais que a 

rede proporciona. O papel do antes leitor de jornais, ouvinte de rádio ou telespectador de TV, 

mudou radicalmente.  

Outro dos fatores que acompanha essas mudanças é a portabilidade: hoje os brasileiros 

que têm acesso à internet pelo computador (71%) estão quase empatados com aqueles que 

têm acesso pelo celular (66%). A portabilidade contribui para que a participação nas redes 

possa ser imediata. É importante destacar também, para os efeitos de nossa pesquisa, que 

“entre os internautas, 92% estão conectados por meio de redes sociais, sendo as mais 

utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%)” (PBM, 2015). 

Nesse território de confusão, de circulação ilimitada de (des)informação, no qual essa 

irreal sensação de “livre expressão” confronta-se com o esquecido direito da escuta, alguns 

grupos alçam a voz. Uranga (2012) expressa que o direito à comunicação reivindica-se a 

partir das condições para o “dizer”, mas se esquecendo da defesa do direito à comunicação a 

partir da escuta. Nas suas palavras o estudioso afirma que: 

 

em meio ao ensurdecedor barulho da cultura midiática, resultado das indústrias 

culturais, temos que encontrar e propiciar âmbitos de comunicação destinados à 

escuta. Não apenas pelo lado individual e a auto-satisfação. Sim para enriquecer 

nosso olhar, para dar a ele densidade e para alimentar nossas vivências culturais e 

políticas. Para achar também ali novas energias para a mudança e a transformação 

(URANGA, 2012, p. 3). 

                                                                                                                                                                                     
mídias. As informações encontram-se online em http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-

quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf 
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Assim, as novas regras que regem o “dizer”, junto à necessidade de reivindicar 

espaços de escuta reflexiva, exigem do exercício da cidadania uma permanente reinvenção. 

As informações condensadas sobre os hábitos dos brasileiros, com relação ao uso da internet, 

ajudam a compreender o atual cenário de possibilidades de participação cidadã, no qual 

estamos imersos, e a importância da aposta nas mídias sociais como canais de comunicação. 

 

1.2 Movimentos Sociais em rede 

 

Nesse cenário de rede e redes (CASTELLS, 2009) – no qual debatem aqueles que 

defendem a internet como uma via de revitalização da democracia e os que entendem que o 

espaço virtual fortalece ainda mais as diferenças entre poderosos e excluídos – opera um novo 

tipo de movimento social, chamado por alguns autores deMovimento Cidadão Crítico. 

Segundo Scherer-Warrer (2008, p. 14), o movimento social cidadão crítico caracteriza-se por 

buscar “uma nova presença na esfera pública, uma presença de engajamento com as questões 

nacionais, mas de autonomia em relação à esfera governamental”.  

A formação de um movimento social tem a ver com circunstâncias que se gestam em 

épocas e em lugares. As reivindicações normalmente respondem a “sentires” contemporâneos. 

Os movimentos sociais (cidadãos críticos) da atualidade, no Brasil, segundo Scherer-Warren 

(2008), representam o quarto estágio de evolução, logo três períodos anteriores, nos quais os 

focos de luta foram se modificando segundo o contexto sociopolítico do momento: 

 

 Movimento Cívico (décadas de 1960 e 1970), cujo ideal mobilizador era a resistência à 

ditadura e ao autoritarismo do Estado (SHERER-WARREN, 2008, p. 9). 

 Movimento Cidadão (décadas de 1980 e 1990), o qual tinha como objetivo de luta a 

ampliação e a criação de direitos para uma nova geração, a serem incluídos na nova 

Constituição brasileira (SHERER-WARREN, 2008, p. 11). 

 Movimento Institucionalizado (década de 1990), que defendia a participação e 

negociação entre Estado e movimentos sociais, por meio da institucionalização das 

organizações civis (SHERER-WARREN, 2008, p. 12). 

 

Esses três períodos da historia brasileira resultaram em movimentos sociais que, como 

foi detalhado anteriormente, focavam suas forças em demandas que estavam em sintonia com 
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os pontos sensíveis de cada período. Assim se priorizaram, segundo o momento histórico e 

político: a liberdade, os direitos sociais e a institucionalização de organizações civis. Nos dias 

atuais, os movimentos sociais têm como reivindicações principais (numa perspectiva 

abrangente): o reconhecimento da diversidade e a pluralidade de ideias, a luta pela defesa dos 

direitos humanos de grupos minoritários e a promoção da democracia no interior das 

organizações (SCHERER-WARREN, 2008).  

Scherer-Warren (2008) explica que, independentemente do contexto histórico no qual 

se desenvolverem, os movimentos sociais reúnem determinadas características intrínsecas a 

sua condição: 

 

O movimento social, em sentido mais amplo, se constitui em torno de uma 

identidade ou identificação coletiva, da definição de adversários ou de um conflito e 

de um projeto de mudança social e utopia, num contínuo processo de construção 

(SCHERER-WARREN, 2008, p. 16). 

 

Apesar das peculiaridades que definem os movimentos sociais atuais, representadas 

principalmente pela gestação e articulação online, essas organizações mantêm no Brasil, como 

coloca Scherer-Warren (2008), as particularidades que as definem desde a década de 1980. 

Nas palavras de Gohn (2011, p. 336), em consonância com Scherer-Warren (2008), os 

movimentos sociais, como requisitos básicos, “possuem identidade, têm opositor e articulam 

ou fundamentam-se em um projeto de vida e de sociedade”. Ainda em cenários móveis como 

os atuais, os estudiosos confirmam que os novos movimentos mantêm esses rasgos.  

Para os movimentos sociais de hoje “neste mundo da informação em que vivemos, a 

visibilidade política passa a ser um vetor importante do empoderamento” (SCHERER-

WARRER, 2008, p. 16). Os novos códigos de organização permitem que os convites e 

convocatórias para marchas, manifestações e ocupações sejam realizados por meio das redes 

sociais (GOHN, 2014), “a sensibilização inicial é uma causa, vista como um problema social, 

como a corrupção de políticos, a ganância de banqueiros, o preconceito contra gays etc.” 

(GOHN, 2014, p. 21). As ações concretas não se perdem e “adotam diferentes estratégias que 

variam da simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, 

concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, 

negociações etc.) até as pressões indiretas” (GOHN, 2011, p. 335). 

No Brasil, em uma arena discursiva bombardeada por mensagens, têm surgido 

discursos de organizações “politicamente corretas”, com promessas de um país novo, sem 

corrupção, com transparência, políticas claras e igualdade para todos. Essas promessas se 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/poder-e-corrupcao/
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fazem em um contexto de utilização de múltiplos códigos semióticos. Para propiciar o 

aparecimento dessas “estruturas” autodenominadas de movimentos sociais, ainda que com 

postura discursiva de partido político, foi necessário um contexto legitimador e um cenário de 

crise. Dessa forma, os grupos “salvadores da pátria” conseguiram surgir fortes, cheios de 

argumentos e de promessas.  

 

1.3 Vem pra rua: a mobilização verde amarela 

 

Esta tese busca investigar discursivamente a utilização das redes sociais e posterior 

construção de sentido, por parte de um movimento social de alcance nacional no Brasil. Esse 

movimento se constituiu (junto a alguns outros) como representante da luta anticorrupção no 

país, a partir de 2014, e, posteriormente, levantou a bandeira pró-impeachment da então 

presidenta Dilma Rousseff: o movimento Vem pra rua. 

O Vem pra rua surge no Brasil em 2014 sem posicionamentos políticos muito 

definidos, mas levantando a bandeira contra a corrupção em um momento de grande 

sensibilidade pelas inúmeras denúncias a políticos em torno do Mensalão, conhecido caso de 

propinas pagas aos legisladores no Congresso Nacional em troca de votações e favores 

políticos. Antes disso, em 2013, o Brasil foi cenário de massivas manifestações populares, 

surgidas em alguns pontos do país, com a demanda inicial contra o aumento das passagens de 

ônibus, mas que logo incorporariam outras reivindicações.  

Nesse contexto de instabilidade política e social, o Vem pra rua encontrou um terreno 

fértil para propor uma linha de luta pelo bem estar dos brasileiros, independente de qualquer 

filiação partidária (segundo o posicionamento do grupo), defendendo valores indiscutíveis, 

como a honestidade e a transparência na política. Assim, como suprapartidário, apresentava-

se (e ainda se apresenta) o movimento na sua página web oficial. Considerando as 

características que devem ter os movimentos sociais para se constituírem como tais, segundo 

os autores abordados Scherer-Warren (2008) e Gohn (2011), o Vem pra rua tinha tudo o que 

era necessário para se encaixar nessa categoria, a saber: identidade (naquele momento ainda 

em construção), adversários (a classe política corrupta e inescrupulosa) e um projeto de 

mudança social (construir um Brasil melhor). 

O conjunto de reivindicações do Vem pra rua não está alinhado com o que Scherer-

Warren (2008) entende como características dos movimentos atuais no Brasil. Ou seja, não 

fazem parte das demandas do movimentonem a defesa dos direitos das minorias, nem a luta 

pela democratização das instituições, nem a busca pela pluralidade de ideias e pelo respeito à 
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diversidade. Ainda assim, o Vem pra ruaencontra no contexto político brasileiro pilares de 

sustentação fortes com reivindicações que tudo têm a ver com os temas sensíveis do 

momento. 

O Vem pra rua teve, como um dos seus primeiros passos em questão de estratégia 

midiática, a criação de um site e contas de redes sociais, algumas das primeiras foram 

fechadas e, posteriormente, reabertas em função de novas escolhas em matéria de 

Comunicação que iam sendo adotadas. Desde o começo, o Vem pra rua tem apostado 

fortemente na comunicação virtual, sendo essa sua principal fonte de convocatória. O Twitter, 

o Facebook e o Instagram, com contas oficiais a nível nacional, mas também com contas 

locais em alguns estados e municípios, foram as apostas interativas mais fortes do 

movimento. A mobilização virtual precedeu a presencial e as convocatórias que cobravam 

presença física das pessoas nas ruas eram minuciosamente planejadas. Muitas bandeiras do 

Brasil faziam parte das manifestações que se viam nas fotos e nos vídeos como um verdadeiro 

mar humano na cor verde amarelo. Algumas convocatórias realmente reuniram milhões de 

manifestantes no país inteiro, todas elas foram precedidas por propaganda ao estilo das 

campanhas publicitárias de divulgação de eventos importantes. As mídias sociais foram o 

principal canal de convocatória do Vem pra rua. 

O Vem pra rua, pelas suas características particulares enquanto movimento social, tem 

se constituído como um objeto de estudo interessante para alguns pesquisadores de diversas 

áreas. Seu processo de formação, suas lideranças, seu modo de articulação e o perfil de seus 

seguidores, entre outros aspectos, têm gerado “curiosidade acadêmica” para alguns 

estudiosos.   

 

1.4 Estado da Arte 

 

Dentro da área de estudos da Linguagem, encontramos no Brasil alguns trabalhos os 

quais entendemos que se enquadram no nosso campo de pesquisa, porém destacamos um 

trabalho que tem como objetivoinvestigar as alterações de sentido da expressão “Vem pra 

rua” a partir da sua veiculação na internet no Facebook, Youtube e o site jornalístico G1. O 

“convite”Vem pra rua teve a particularidade de surgir bem antes do movimento que leva seu 

nome e em um contexto distante do que adotou nas mobilizações pró-impeachment. A 

pesquisadora Suzana Jordão da Costa investigou, na sua dissertação de mestrado, realizada na 

Universidade Estadual de Rio de Janeiro, a ressignificação da expressão Vem pra rua, no 

percurso entre junho e julho de 2013 (no contexto da Copa das Confederações) e entre janeiro 
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e março de 2015 (campanha pró-impeachment). Esse ponto de vista da estudiosa é de suma 

importância, uma vez que está atrelado ao nascimento do movimento que ocupa nossa 

investigação, além do fato de que a própria expressão foi uma das provocações principais que 

despertaram nosso interesse de pesquisa. 

Outras pesquisas sobre o movimento Vem pra rua vêm da área das Ciências Políticas, 

destacamos o trabalho de Gustavo Casasanta Firmino
2
, cujo foco de pesquisa são o Vem pra 

rua e o Movimento Brasil Livre, ambos alinhados ideologicamente, como foi apresentado no 

nosso trabalho. Segundo Firmino (2016, p.1), “interessa compreender em que medida a 

ideologia, plataforma reivindicativa, e composição social dos protestos convocados pelos 

movimentos, estabelece pontos de contato com as classes médias”. O projeto de Firmino 

(2016) se constitui numa pesquisa complementar ao nosso estudo, tanto pelo fato de ter 

origem em outra área do conhecimento quanto por focarem uma das características 

particulares do movimento, também mencionada na nossa tese, mas que não é 

especificamente o nosso objeto de estudo: a classe média brasileira como base de apoio ao 

Vem pra rua. 

A partir das pesquisas em Administração, temos um trabalho relevante dos professores 

Wellington Tavares, professor adjunto na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),e da 

professora titular e pesquisadora Ana Paula Paes de Paula, da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Os pesquisadores em conjunto têm investigado sobre a relação das redes 

sociais com os movimentos, um exemplo desse trabalho de investigação resultou no artigo 

Movimentos Sociais em Redes Sociais Virtuais: Possibilidades de Organização de Ações 

Coletivas no Ciberespaço, publicado na Revista Interdisciplinar de Gestão Social. O ensaio 

busca “analisar as transformações tecnológicas e sociais que influenciam a organização de 

grupos e ações coletivas no ciberespaço, bem como discutir o surgimento, desenvolvimento e 

influência das redes sociais virtuais sobre movimentos sociais contemporâneos” (TAVARES; 

DE PAULA, 2015, p. 213). A abordagem dos estudiosos tem importância, uma vez que é 

realizada a partir das possibilidades que as redes sociais oferecem aos movimentos em matéria 

de “relações e organizações de ações coletivas” (TAVARES; DE PAULA, 2015, p. 213). A 

gestão coletiva a partir das redes se constitui na principal aposta dos autores. 

Dentro dos estudos da Comunicação Social, destacamos o trabalho que vem se 

realizando no Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic), da Universidade 

Federal de Espírito Santo, do Departamento de Comunicação Social, associado ao Programa 

                                                           
2
 Mestre em Ciências Sociais (2014), pela Universidade Estadual de Londrina - UEL/PR. Atualmente é 

doutorando em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. 
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de Pós-Graduação em Ciências da Computação, que tem entre seus objetivos “a realização 

experimental de produtos digitais e a promoção de pesquisas e atividades de extensão 

relacionados ao impacto da cultura digital nos processos e práticas de comunicação 

contemporânea”
3
. O Labic, coordenado pelos professores Fábio Malini e Fábio Goveia, tem 

se tornado referência para compreender melhor os movimentos sociais que tem surgido no 

Brasil nos últimos anos. Enquanto Malini é o responsável pela área de Modelagem e Análise 

de Redes, Goveia tem, sob sua direção, a Análise de Imagens. Os trabalhos dos pesquisadores 

encontram-se disponíveis no site do Labic
4
. 

Um dos últimos e mais relevantes trabalhos do professor Malini (2016), que 

compreende o Vem pra rua como objeto de pesquisa no Brasil, apresenta uma proposta 

teórica denominada “UM MÉTODO PERSPECTIVISTA DE ANÁLISE DE REDES 

SOCIAIS: cartografando topologias e temporalidades em rede”;na pesquisa, o estudioso 

brasileiro “busca identificar, processar e interpretar os pontos de vistas que são expressos no 

espaço e tempo das interações em redes sociais”(MALINI, 2016, p. 1). Seu percurso teórico 

fundamenta-se em um diálogo interdisciplinar entre “a teoria antropológica formulada por 

Eduardo Viveiros de Castro [...], a concepção de Bruno Latour sobre a teoria ator-rede [...] e a 

teoria dos grafos” (MALINI, 2016, p. 1). Malini (2016) faz um exaustivo seguimento do 

comportamento em rede da hashtag“#vemprarua”, desde junho de 2013, no qual a 

convocatória de ir pra rua não estava atrelada a nenhum movimento social nem grupo político, 

até 2015, em que o movimento Vem pra rua se “apropria” da expressão e da hashtag 

#vemprarua. O pesquisador e sua equipe trabalham com softwares apropriados para detectar a 

concentração de twitters com temáticas determinadas e enfoques específicos dentro dessas 

temáticas. Além disso, conseguem também, por meio das ferramentas desenvolvidas por eles, 

detectar quem são os atores que vão participando em cada momento de concentração dessas 

temáticas na rede. O trabalho de Malini (2016) traz um aporte imenso às pesquisas nas 

Ciências Humanas, pois constitui, mediante dados quantitativos e qualitativos, um material 

riquíssimo para desenvolver diversas linhas de investigação na área. 

Como nosso trabalho tem foco no papel do discurso na sua condição de momento da 

prática social, atrelado à naturalização de ideologias, converte-seem uma perspectiva também 

complementária aos outros trabalhos que vêm tomando o movimento Vem pra rua como 

objeto de pesquisa e, portanto, de grande relevância para as pesquisas nas áreas dos Estudos 

da Linguagem. 

                                                           
3
 Disponível em:<www.labic.net>. Acesso em: 14 dez. 2016. 

4
Disponível em: <http://www.labic.net/labic/>. 

http://www.labic.net/
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Os estudos que se referem ao papel das redes sociais como elemento constitutivo da 

presença cidadã na esfera pública têm se ampliado nos últimos anos. Decidimos fazer 

referência nesta parte a alguns pesquisadores brasileiros que se “ocupam” direta ou 

indiretamente do movimento Vem pra rua como objeto de pesquisa. Isso se deu 

porentendermos que esse recorte acompanha a nossa perspectiva de investigação, no sentido 

em que as mídias sociais podem ser canais de fortalecimento identitário e de consolidação de 

poder para vários tipos de movimentos e grupos.  

Portanto é a partir dessa perspectiva que a tese visa contribuir com as pesquisas cujo 

interesse está no novo papel que as mídias sociais apresentam como vias de expressão e 

organização de movimentos sociais. Entendemos, considerando as pesquisas antes expostas, 

que esta tese se constitui como um aporte importante, uma vez que a maioria dos trabalhos 

que se ocupam desse tema, tomando como base teórica outras áreas do conhecimento. A 

nossa pesquisa se constitui, prioritariamente, a partir do diálogo da Análise Crítica do 

Discurso, com a Comunicação para a Mudança Social, e a Gramática da Multimodalidade, 

sendo, portanto, de grande relevância para as pesquisas que, nas áreas dos Estudos da 

Linguagem, observam as transformações sociais profundas que as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação têm gerado nos estudos do discurso. 

 

1.5 Questões e especificidades do empreendimento científico  

 

Esta tese oferece uma contribuição inovadora ao analisar discursivamente as 

manifestações do movimento social Vem pra rua nas suas redes sociais Twitter e Facebook, a 

partir de uma abordagem transdisciplinar com sustentação teórica na Análise Crítica do 

Discurso (FAIRCLOUGH 2003, 2001; WODAK, 2003; MAGALHAES, 2009; PARDO, 

2011 ), mais especificamente na Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso 

(PEDROSA, 2012). A ASCD tem o intuito de ampliar os estudos críticos discursivos no 

Brasil, aprofundando o conceito de mudança social no âmbito das transformações 

contemporâneas, que as novas tecnologias de comunicação e informação têm acelerado e 

estendido a todas as esferas discursivas de interação social. Para atingir esse propósito, 

adentrarmos nas mudanças sociais a partir de análises discursivas abrangentes, a ASCD 

propõe um olhar transdisciplinar sustentado, principalmente, no caso de nosso trabalho, pela 

Comunicação para a Mudança Social (GUMUCIO 2008), pela Sociologia aplicada à mudança 

social (SACO, 2006) e pela Gramática da Multimodalidade (COPE; KALANTZIS, 2009). 

Esse enlace teórico nos permitirá ocuparmo-nos do nosso objeto de pesquisa de modo que 
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possamos atender a uma melhor compreensão dos múltiplos caminhos de construção de 

significado que convergem nas práticas discursivas atuais.  

 

Seguindo a sustentação teórica apresentada, o trabalho abordado nesta investigação, a 

partir da ASCD, levanta as seguintes questões de pesquisa: 

 

1) Que mudanças têm experimentado os movimentos sociais quanto à participação 

política de produtores/distribuidores e destinatários das mensagens em tempos das 

novas Tecnologias de Comunicação e Informação? 

2) A quem dão poder as redes sociais? 

3) Que estratégias discursivas utiliza o Vem pra rua para atingir seus objetivos? 

4) O Vem pra rua é um movimento popular, espontâneo e suprapartidário como se 

apresenta na sua página oficial? 

 Partindo dessas questões, constitui-se objetivo geral dessa pesquisa: investigar o 

movimento Vem pra Rua, por meio de uma comparação entre o discurso desse movimento em 

sua página oficial e as práticas discursivas das redes sociais, desvelando como os novos canais 

de comunicação, representantes das novas Tecnologias de Informação e Comunicação, 

representam uma via de consolidação de hegemonias e de naturalização de práticas de 

conteúdo ideológico.  Para atingir o objetivo principal, elencamos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

b) Constatar, mediante a análise da funcionalidade dos elementos linguísticos e dos 

efeitos de sentido dos recursos multimodais das práticas discursivas do movimento 

Vem pra rua, como se articulam os movimentos sociais atuais para atingir seus 

objetivos de fortalecimento identitário e convocatória dos seus seguidores; 

c) Comparar o posicionamento discursivo do movimento Vem pra rua na apresentação 

oficial que realiza no seu site com o posicionamento discursivo nas redes Twitter e 

Facebook; 

d) Evidenciar as estratégias de comunicação virtuais utilizadas pelo Vem pra rua para 

atingir seus objetivos políticos; 

e) Verificar o uso das redes sociais como caminho de fortalecimento de estruturas de 

poder. 
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Nossa pesquisa estuda as manifestações discursivas e sociais do Vem pra rua nas suas 

redes sociais Twitter e Facebook, tendo por base estruturas multimodais coadunando-se a uma 

investigação guiada pela Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, e o faz 

organizando o trabalho em cinco capítulos: Introdução, Metodologia, A construção e 

desconstrução das práticas discursivas: uma análise crítica, Um processo 

chamadocomunicação e, por fim, o capítulo de análise,A construção de sentido nas mídias e 

redes sociais do movimento Vem pra rua: uma análise discursiva crítica. Fechamos a tese 

com as Considerações finais do trabalho e as Referências. 

Neste primeiro momento, na Introdução do trabalho, abordamos alguns temas 

referentes ao contexto no qual se insere a pesquisa, tendo como objetivo inicial a descrição do 

novo cenário de mobilização social no marco das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Os movimentos sociais contemporâneos surgem, organizam-se e se articulam 

com novos códigos de inter-relação entre seus seguidores, que acabam resultando em formas 

de participação popular que alternam entre o virtual e o presencial. Ao redor do mundo, 

muitos exemplos de convocatórias que surgiram no mundo virtual acabaram nas ruas 

exercendo pressões, em vários casos determinantes para provocar profundas mudanças 

sociais. Este primeiro capítulo teve o intuito de situarmo-nos no contexto social e cultural das 

práticas sociais contemporâneas que, cada vez mais, desestabilizam os limites do tempo e do 

espaço. Ao mesmo tempo, apresentamos o movimento Vem pra rua, já que as redes sociais do 

grupo contemplam o nosso objeto de estudo e incluímos as questões que motivaram a nossa 

investigação junto aos objetivos geral e específicos. 

O capítulo de Metodologia (capítulo II) tem o objetivo de envolver o leitor nas trilhas 

teórico-metodológicas que percorremos para atingir nossos objetivos acadêmicos. Essa etapa 

do trabalho apresenta as escolhas teóricas que darão suporte à análise crítica discursiva que 

desenvolveremos em função do recorte selecionado para o estudo. Explicaremos também, 

nessa capítulo, como chegamos à composição do corpus e qual foi o caminho transitado para 

conseguir as categorias temáticas que organizaram o estudo pretendido. Finalmente, 

representaremos, a partir de quadros explicativos, cada uma das instâncias descritas.  

O capítulo III,A CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS 

DISCURSIVAS: uma análise crítica, dedicaremos a explanaçãodas perspectivas atuais de 

compreensão da linguagem na sua dimensão social. Traremos o olhar de importantes 

referências nos estudos discursivos, concretamente a partir da Análise Crítica do Discurso 

(ACD) (FAIRCLOUGH, 2003, 2001; MAGALHÃES, 2003, PARDO, 2011), com o intuito 

de compreender melhor o discurso como um momento da prática social carregado de 
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ideologia, muitas vezes intencionalmente utilizada para ocultar situações de abuso de poder e 

de naturalização de exclusão de grupos vulneráveis. O discurso é em si mesmo uma via de 

fortalecer hegemonias, mas também potencialmente um caminho de emancipação, assim a 

ASCD, em seu diálogo transdisciplinar com a Comunicação para a Mudança Social e 

Sociologia aplicada à mudança social, propiciará uma perspectiva crítica social baseada nas 

transformações da modernidade líquida (BAUMAN, 2001). Essa parte do trabalho, além das 

discussões inerentes ao campo discursivo e social, apresentará teorias que contribuíram 

fundamentalmente para a concreção das análises: A Linguística Sistêmico Funcional por meio 

do Sistema de Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005), a Representação dos Atores 

Sociais de Van Leeuwen (1997, 2008) e a Gramática da Multimodalidade (COPE; 

KALANTZIS, 2009).  

O capítulo IV desta tese, UM PROCESSO CHAMADO COMUNICAÇÃO, estará 

dedicado ao novo cenário da Comunicação Social, caracterizado pela Convergência Midiática 

(JENKINS, 2008), a Hipermidialidade e a Transmidialidade. As novas Tecnologias de 

Comunicação e Informação têm mobilizado as regras de produção de notícias, de leitura 

(SANTAELLA, 2007) e tem criado novos canais de expressão e de interatividade. 

Provavelmente a maior mudança está no âmbito do discurso, ao oferecer ao cidadão comum 

(fora do circuito midiático) canais de expressão que se apresentam como espaços de liberdade 

irrestrita. A Comunicação para a Mudança Social, um dos pilares da Abordagem Sociológica 

e Comunicacional do Discurso que guia nosso trabalho, terá também seu lugar nesse capítulo, 

por meio da apresentação dos princípios que constituem sua base teórica. 

O capítulo V, A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NAS MÍDIAS E REDES SOCIAS DO 

MOVIMENTO VEMPRARUA: uma análise discursiva crítica, será o momento de analisar 

criticamente o discurso, na sua condição de elemento da prática social, do Vem pra rua nas 

suas redes sociais e assim conseguirmos responder nossas questões de pesquisa e atender 

nossos objetivos de investigação. Ademais, nesse capítulo também materializaremos a 

categorização temática e nos muniremos das teorias e métodos escolhidos para atingir os 

resultados pretendidos. Será nesse momento da investigação que as ferramentas analíticas – 

propostas pela ASCD, com o apoio da Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY, 2004), 

por meio do Sistema de Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005), a Representação dos 

Atores Sociais (VAN LEEUWEN, 2008) e a Gramática da Multimodalidade (COPE; 

KALANTZIS, 2009) –permitirão desvelar o posicionamento ideológico do discurso do Vem 

pra rua nas suas redes sociais. 



26 

 

Por fim, nas Considerações finais apontaremos as respostas obtidas para as questões 

de pesquisa que guiaram esta tese e consolidaremos algumas linhas de raciocínio que foram se 

fechando,na medida em que avançávamos no trabalho, mais concretamente no momento das 

análises. Ao mesmo tempo, ofereceremos algumas sugestões de desdobramento da pesquisa, 

como contribuição a novas linhas de interesse acadêmico. Será nessa parte do trabalho que 

comprovaremos ter atingido os nossos objetivos de pesquisa.  
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2 METODOLOGIA  

 

Este capítulo tem o objetivo de mostrar ao leitor o percurso transitado por nós, na 

condição de pesquisadores, para atingir nossos interesses de investigação. Nele situaremos a 

nossa pesquisa no campo científico e acadêmico, apresentaremos as teorias que sustentaram o 

nosso trabalho, evidenciaremos as escolhas metodológicas adotadas e mostraremos as 

categorias desenvolvidas, com o intuito de proceder as análises. 

 

2.1 Abordagem da pesquisa 

 

Esta pesquisa se situa dentro da abrangência das Ciências Humanas e Sociais, no 

âmbito dos Estudos da Linguagem e no campo da Linguística Aplicada, com um olhar 

destacado para as mudanças discursivas determinadas por mudanças sociais e vice-versa, 

estabelecendo permanentemente uma relação dialética entre discurso e sociedade. 

Após situarmos esta investigação na abrangência das Ciências Humanas, mais 

especificamente, na área da Linguística Aplicada, devemos também associá-la aos estudos 

discursivos, concretamente, ao enfoque teórico-metodológico da Análise Crítica do Discurso 

(ACD) que sustentará a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) e as 

análises críticas que são objeto deste trabalho. 

A Análise Crítica do Discurso – apresentada de forma mais detalhada no capítulo III 

desta tese – constitui-se como um caminho de desvelamentos mediante o olhar crítico, 

orientado a desmascarar práticas hegemônicas naturalizadas. A ASCD irrompe para contribuir 

na análise, a partir dos estudos discursivos da ACD, construindo um diálogo entre a 

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

da Multimodalidade. 

  A metodologia da pesquisa baseia-se nos pressupostos da pesquisa qualitativa 

(BAUER & GASKELL, 2002) e da teoria Intepretativista. O intepretativismo busca não 

apenas descrever e explicar a realidade como também interpretar e compreender dos 

significados. Nessa linha de pensamento, Esteban (2010, p. 58) afirma que “a perspectiva 

Interpretativista surgiu como reação à tentativa de desenvolver uma Ciência Natural dos 

fenômenos sociais”. Entre os pressupostos dessa teoria está, alinhando-se aos princípios da 

pesquisa qualitativa, a consideração do contexto como elemento constitutivo na construção e 

na compreensão dos significados e no entendimento de que a ação humana é, em si mesma, 
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um objetivo de pesquisa. Atualmente, a teoria Interpretativista guia muitas pesquisas na área 

da Linguística Aplicada.  

A Linguística Aplicada é uma área nova, em termos de tempos de sistematização de 

conhecimentos, mas ainda assim, talvez acompanhando a velocidade das mudanças sociais 

contemporâneas, já tem experimentado sua própria evolução. Enquanto no começo nasceu 

atrelada ao ensino de línguas estrangeiras (prioritariamente do inglês) e nos vários temas que 

se desdobravam a partir dessa área de aprendizagem (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 131), 

atualmente a LA consegue abranger a linguagem numa condição bem mais ampla. A 

Linguística Aplicada abraçou a linguagem na sua expressão discursiva, com as (in)devidas 

construções de sentido, com a complexidade inerente à concepção da linguagem como 

momento da prática social e, portanto, atrelada ao envolvimento dos diversos atores sociais 

que interagem em uma sociedade pós-moderna.  

Segundo Kumaravadivelu (2006), essa nova concepção da Linguística Aplicada no 

pós-modernismo, tão estabelecida na teoria, mas ainda tão resistida na prática, tem a ver com 

o momento de transição em que se deixa de entender a linguagem na sua perspectiva 

puramente linguística e começa a entendê-la como discurso. Assim o autor destaca o discurso 

na sua concepção ideológica, entendendo ideologia no sentido de Thompson (1990, p. 7): 

“estudar ideologia é estudar modos pelos quais o significado serve para estabelecer e sustentar 

relações de dominação”. 

A concepção atual da LA, associada às práticas discursivas e às construções 

semióticas carregadas de ideologia, coloca a disciplina “como uma área imensamente 

produtiva, responsável pela emergência de uma série de novos campos de investigação 

transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares sobre o que é ciência” 

(MENEZES, 2009, p. 1). 

Nessa nova perspectiva de uma Linguística Aplicada que se nutre de várias áreas do 

conhecimento, com uma abordagem transdisciplinar da linguagem na sua condição de um dos 

momentos da prática social, insere-se nossa pesquisa. Assim como a maioria dos fenômenos 

de Comunicação que estudaremos neste trabalho estão atrelados às mudanças desencadeadas 

pela Globalização, a LA encontra-se imersa nessa realidade. A Globalização, em si mesma, 

não é um fenômeno novo, porém o é no sentido atual do termo. Nesta pesquisa, entendemos 

globalizaçãocomo o faz Steger (2003, p. 13): 
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Uma série multidimensional de processos sociais que criam, multiplicam, alargam e 

intensificam interdependências e trocas sociais no nível mundial, ao passo que, ao 

mesmo tempo, desenvolve nas pessoas uma consciência crescente das conexões 

profundas entre o local e o distante. 

 

Se a Linguística aplicada tem hoje como objeto de estudo a linguagem na sua condição 

de um dos elementos da prática social, vinculada a situações de contexto das quais não pode 

ser desprendida, e se as práticas discursivas estão hoje imersas numa realidade na qual o 

tempo e o espaço já não representam distancias entre os diversos atores, podemos facilmente 

compreender que a LA está afetada por todas as transformações que a Globalização tem 

gerado nas sociedades pós-modernas. Assim, Kumaradavidelu (2006, p. 131) acrescenta: 

 

O traço mais distintivo da fase atual da globalização é a comunicação eletrônica, a 

internet. Ela se tornou o motor principal, que está dirigindo os motores da economia, 

assim como as identidades culturais/linguísticas.  

 

 A Linguística Aplicada tem se adaptado às novas regras de interação discursiva, ainda 

que, segundo muitos dos estudiosos da área, existam muitos caminhos a serem percorridos.  

Nas palavras de Moita Lopez (2006, p. 14), a lingüística aplicada pode ser entendida como 

“um campo de estudo de natureza auto-refletiva e mestiça, cujo objetivo é identificar e criar 

inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central”. 

Nossa pesquisa está enquadrada dentro da Linguística Aplicada, na sua concepção 

atual, e, portanto, responde a um olhar científico transdisciplinar, no qual convergem – por 

meio da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) –a Linguística 

Sistêmico-Funcional, a Representação de Atores Sociais, a Gramática da Multimodalidade e a 

Comunicação para a Mudança Social, com um interesse em comum de desvelar, mediante a 

análise crítica do discurso, o interesse de grupos hegemônicos de naturalizar suas práticas 

baseadas na perpetuação das desigualdades sociais. Assim, não podemos negar o peso que a 

questão ideológica tem nesse tipo de trabalho científico (KUMARAVADIVELU, 2006) e 

trazemos as palavras de Thompson (1990) ao se referir às melhores formas de investigar 

ideologia:  

 

Investigar os modos pelos quais o significado é construído e comunicado por formas 

simbólicas de vários tipos, de enunciados cotidianos a imagens e textos complexos; 

requer que investiguemos os contextos sociais dentro dos quais as formas simbólicas 

são empregadas e representadas; e demanda que nos perguntemos se, e como, o 

significado mobilizado por formas simbólicas serve, em contextos específicos, para 

estabelecer e sustentar relações de dominação (THOMPSON, 1990, p. 7). 
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Pesquisar, simplificando bastante, é buscar, tentar achar uma “verdade”, ou como 

definem com mais precisão os estudiosos Sampieri, Colado e Lucio (2006, p. 22) “um 

conjunto de processos sistemáticos e empíricos que se aplicam ao estudo de um fenômeno”. A 

investigação científica deve ser entendida como um processo, isto é “dinâmico, mutante e 

evolutivo”, no qual todas as etapas encontram-se interligadas, porém não necessariamente em 

forma organizada e continuada (SAMPIERI; COLADO; LUCIO, 2006, p. 36).  

Quando o estudo é realizado a partir da sustentação de uma pesquisa qualitativa 

entendemos que nos encontramos numa abordagem holística da realidade, no qual se prioriza 

a consideração do “todo” e não o estudo isolado das partes (SAMPIERI; COLADO; LUCIO, 

2006). Os autores entendem que a pesquisa qualitativa “proporciona profundidade aos dados, 

dispersão, riqueza interpretativa, contextualização do ambiente do entorno, detalhes e 

experiências únicas. Também aporta um ponto de vista "fresco, natural e completo" dos 

fenômenos, assim como flexibilidade” (SAMPIERI; COLADO; LUCIO, 2006, p. 28). 

Segundo as palavras de Silveira e Córdova (2009, p. 32), a pesquisa qualitativa tem as 

seguintes características:  

 

objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 

observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao 

caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; 

oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências.  

 

Em consonância com os pesquisadores citados, também entendemos que investigar, 

tendo como base um análise qualitativa, outorga um papel determinante à interpretação, “a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas [...] o ambiente natural 

é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave” (KAUARK, 

CASTRO MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 26). Olhando para o investigador, Silveira e 

Córdova (2009, p. 32) expressam:  

 

os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as 

trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 

não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. 

 

A pesquisa qualitativa, ainda que em muitas investigações caminhe de mãos dadas 

com a quantitativa, normalmente se define em oposição a ela.Em linhas gerais, podemos dizer 

que esta adere à interpretação de dados quantificáveis, aquela abre possibilidades de 
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investigação naqueles territórios,nos quais quantificar não é a essência. O modo de mostrar 

um paralelismo simples, já que não é objetivo deste capítulo uma abordagem mais 

aprofundada nesse sentido, entendemos interessante compartilhar este quadro comparativo: 

 

Quadro 1: Comparação dos aspectos da pesquisa qualitativa com os da pesquisa quantitativa 

 

Fonte: GERHARDT e SILVEIRA (2009, p. 33apud Fonseca, 2002) 

 

A pesquisa qualitativa é aplicada hoje por várias áreas do conhecimento, as primeiras a 

adotarem esse caminho foram a Sociologia e a Antropologia, hoje já são muitas as disciplinas 

que se deixaram conquistar por essa proposta de olhar para a realidade, os Estudos 

Discursivos estão entre elas. Os analistas do discurso frequentemente escolhem esse caminho 

de investigação para atingir seus interesses de estudo. 

Gill (2012, p. 245), ao se referir à pesquisa qualitativa realizada por analistas do 

discurso expressa: “como atores sociais, nós estamos continuamente nos orientando pelo 

contexto interpretativo em que nos encontramos e construímos nosso discurso para nos 

ajustarmos a esse contexto” e acrescenta que “fazer analise de discurso implica questionar 

nossos próprios pressupostos e as maneiras como nós habitualmente damos sentido às coisas” 

(GILL, 2012, p. 253). 

Ainda segundo Gill (2012, p. 244), o pesquisador que aborda uma análise do discurso 

tem “a convicção da importância central do discurso na construção da vida social”. Fazer 

análise do discurso, para Gill (2012), implica: 

 

 A postura crítica com respeito ao conhecimento dado, aceito sem discussão e um 

ceticismo com respeito à visão de que nossas 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. 
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 O compromisso de explorar as maneiras como os conhecimentos  ̶a construção 

social de pessoas, fenômenos ou problemas  ̶estão ligados a ações/práticas 

(GILL, 2012, p. 245). 

 

A partir dessas reflexões, entendemos que o analista crítico do discurso contribui com 

a pesquisa qualitativa, ao ampliaro olhar dessa escolha científica de se investigar os 

fenômenos sociais da atualidade.  

 

2.2 Marco teórico da investigação 

 

Nas bases teóricas desta pesquisa encontra-se a Análise Crítica do Discurso que, como 

foi mencionado, tem sido apresentada como caminho teórico e metodológico 

(CHOULIARAKI& FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2001, 2003). Gill (2012), ao 

destacar as especificidades do analista do discurso no momento da investigação científica, 

destaca de forma quase humorística o papel desses estudiosos da linguagem: 

  

na minha opinião, a analise de discurso deveria trazer consigo urna alerta sobre a 

saúde, semelhante aos que são colocados em comerciais de cigarros, porque fazer 

uma analise de discurso muda fundamentalmente as maneiras como nós 

experienciamos a linguagem e as relações sociais (GILL, 2012, p. 253). 

 

Tomando como ponto de partida a ACD, escolhemos, como adiantamos no começo do 

capítulo, recorrer à proposta transdisciplinar da Abordagem Sociológica e Comunicacional do 

Discurso (ASCD), como via de compreensão das mudanças sociais que representam a 

realidade cambiante na qual nos inserimos. Pedrosa (2012), impulsora da corrente, resume a 

proposta da ASCD da seguinte maneira: 

 

como uma abordagem nascente, a ASCD apresenta algumas propostas, mas também 

alguns questionamentos que a movem ao desenvolvimento. Seu diálogo ocorre, 

nesse primeiro momento, com a Sociologia (Aplicada) para a Mudança Social, a 

Comunicação para a Mudança Social, os Estudos Culturais e a Linguística Sistêmico 

Funcional (PEDROSA, 2012). 

 

 

Seguindo os pressupostos de estarmos imersos numa modernidade líquida 

(BAUMAN, 2009), representada prioritariamente pelas profundas mudanças nas chamadas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).Também contribuem para esta pesquisa a 

Comunicação para a Mudança Social (GUMUCIO DAGRON, 2008) e a Sociologia aplicada à 

Mudança Social (SACO, 2006), ambas trazendo uma visão humanista ao cenário de 

transformações velozes que caracterizam o tempo atual.  
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Para nos ajudar na materialização das análises discursivas, utilizamos como 

ferramentas de apoio as que nos oferece a Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 

2004), especialmente por meio do Sistema de Avaliatividade, proposto por Martin e White 

(2005), que nos brinda excelentes ferramentas para “lidar” com as avaliações presentes no 

texto, provendo suporte para analisar “as realizações linguísticas das atitudes, julgamentos e 

emoções do produtor textual, e o modo como essas avaliações são negociadas de maneira 

interpessoal” (WHITE, 2005).  

O Sistema nos oferece três subsistemas que nos auxiliarão nas nossas análises: a 

Atitude, o Engajamento e a Gradação. Detalharemos mais em profundidade as três categorias 

analíticas no capítulo III desta tese, porém podemos adiantar que enquanto a Atitude é o 

subsistema das emoções e contempla categorias ainda mais específicas como a Apreciação, o 

Julgamento e o Afeto; o Engajamento refere-se a questões dialógicas do texto, subdividindo-

se em primeira instância em duas subcategorias que são a Heteroglossia (abertura ao diálogo) 

e a monoglossia (fechamento para toda forma de diálogo). Por fim, o terceiro subsistema da 

Avaliatividade, a Gradação, refere-se às marcas de intensidade nos textos, assim temos como 

grande divisão dessa categoria os subsistemas de Força (o grau de uma qualidade) e Foco 

(graduar categorias que a priori não podem ser graduadas). 

Junto às análises linguísticas teremos o suporte da Representação dos Atores Sociais 

de Van Leeuwen (1997, 2008), que nos guiará para compreender a sustentação ideológica dos 

produtores dos textos ao representar os diversos atores. Na proposta de Van Leeuwen (1997, 

2008), partimos de duas grandes categorias: a Inclusão e a Exclusão. No caso do nosso 

trabalho a inclusão dos atores acabará nos auxiliando em maior medida, principalmente 

mediante as subcategorias de ativação e passivação dos atores (atores responsáveis pelas 

ações ou destinatários delas), individualização ou de assimilação (atores identificados 

individualmente ou fazendo parte de um coletivo) e personalização e impersonalização (os 

atores aparecem claramente identificados ou disfarçados mediante alguma característica). 

Como os textos que analisaremos têm uma construção semiótica multimodal, 

principalmente aqueles publicados no Facebook, não poderíamos deixar de analisá-los a partir 

de uma teoria que nos outorgasse as ferramentas necessárias para uma melhor compreensão 

das motivações ideológicas que motivaram a construção de sentidos. Para tanto, apelamos às 

dimensões que nos oferece a Gramática da Multimodalidade, proposta por Cope e Kalantzis 

(2009). Segundo os autores, existem cinco dimensões que atingem todos os níveis de 

comunicação (escrito, visual, gestual, espacial e áudio), essas cinco dimensões são, a saber: 

Representacional (escolhas de representação dos atores nas imagens), Social (como se 
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vinculam os significados com as pessoas às quais se dirigem os textos), Organizacional (de 

que forma estão organizados os elementos na imagem), Contextual (a que contexto mais 

amplo estão relacionadas essas imagens) e Ideológica (a intencionalidade ideológica por trás 

da composição visual). A perspectiva multisemiótica da construção de significados, tão 

pertinente no cenário de modernidade líquida (BAUMAM, 2001), permite-nos, tanto como 

leitores quanto como analistas do discurso, uma melhor compreensão das mensagens que 

recebemos. Dessa maneira, teremos também ferramentas para identificar casos de abuso de 

poder e naturalização de hegemonias imperantes. 

Pretendemos,portanto, que o aprofundamento na análise discursiva seja atingido 

mediante uma Abordagem Transdisciplinar (ASCD), apoiada na Teoria da 

Multimodalidade (COPE; KALANTZIS, 2009), em um olhar atento para o Interdiscurso, 

por meio da constatação da utilização estratégica das características midiáticas atuais de 

Transmidialidade e de Convergência (cf. JENKINS, 2008). Jenkins (2008), na sua obra 

Cultura da Convergência, define esse conceito como: “convergência é uma palavra que 

consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 

dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando” (JENKINS, 2008, p. 29). 

Pretendemos que o diálogo entre estas abordagens nos permita desvelar a articulação 

midiático/discursiva de um movimento que se apresenta como espontâneo e popular, em uma 

aparente postura democrática baseada na Interatividade com seus seguidores. A seguir 

representamos graficamente essa dinâmica de análise: 

 

Figura 1: Representação gráfica da abordagem da análise desta pesquisa 
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Entendemos que qualquer evento midiático contemporâneo virá a contemplar uma 

construção multisemiótica de significados e exigir dos leitores, nesse sentido, uma capacidade 

particular de compreensão das mensagens. Portanto, se estamos nos referindo ao estudo da 

estratégia de Comunicação, levada a cabo por um movimento social, é pertinente e 

imprescindível que a abordagem desta investigação também seja feita a partir de um olhar que 

implique o diálogo e o trabalho conjunto entre várias áreas do conhecimento.  

 

2.3 Vem pra rua: de olho no cenário da investigação 

  

O Vem pra rua tem sido um dos três principais movimentos articulados responsáveis 

pelas mobilizações contra o governo da presidenta Dilma, os outros dois foram o Movimento 

Brasil Livre (MBL) e o grupo Acorda Brasil. Os três têm se constituído em referências 

obrigatórias para quem tem procurado canais de expressão de oposição, assim como espaços 

para acompanhar as ações dos protestos pró-impeachment. Nossa pesquisa focaliza apenas no 

movimento Vem pra rua.  

Ainda não sendo o único movimento com essa linha ideológica, entendemos que 

escolhemos o movimento Vem pra rua como objeto de estudo porque, na nossa condição de 

pesquisadores críticos do discurso, fomos “provocados” em diversas “frentes”. A primeira 

provocação surgiu a partir do próprio nome que, como veremos no capítulo de análise (cf. 

Capítulo V), teve uma origem de uso bem distante das inquietações políticas. O nome Vem 

pra ruaé em si mesmo um chamado, um convite a sair do mundo virtual e ocupar as ruas. A 

convocatória também tem uma conotação popular, de chamar “o povo” para ocupar os 

espaços públicos, chamado que habitualmente está discursivamente vinculado a ideologias de 

esquerda,a qual convocam setores majoritários da sociedade que enfrentam dificuldades 

econômicas e sociais. O Vem pra rua, convocou à classe média brasileira. 

Outros fatores que nos inquietaram e condicionaram a escolha do Vem pra rua como 

objeto de pesquisa foram: 

 

a) a utilização no processo de construção identitária dos símbolos pátrios brasileiros, 

tais como as cores verde amarela, a bandeira brasileira e o hino; 

b) o processo discursivo que o movimento foi desenvolvendo, partindo de uma 

posicionamento político tênue, que apontava a defender valores intrínsecos a 

qualquer regime democrático, tais como a transparência e moralidade na política, 



36 

 

mas, que no transcurso do tempo, foi tomando um delineado muito mais específico 

e contundente, fazendo com que esse inimigo macro que era a classe política 

brasileira, fosse bem mais tangível; 

c) a estratégia midiática utilizada, fundamentalmente virtual, apelando aos códigos 

atuais de Transmidialidade e Convergência midiática e a construção de sentidos 

multimodal; 

d) o tom agressivo do discurso, principalmente no tramo final da campanha pró-

impeachment; 

e) os recursos financeiros com os quais contava o movimento, claramente 

perceptíveis ao observar tanto as campanhas de divulgação quanto as ações 

promovidas durante as mobilizações; 

f) as características particulares de suas lideranças, surgidas não pelo natural devier 

de militância política, e sim por serem as responsáveis de idealizar o movimento; 

g) as convocatórias altamente planejadas, geralmente para dias de domingo, 

solicitando aos participantes que vestissem a camisa da seleção brasileira e, em 

muitos casos, com atrações diversas para fazer das marchas quase desfiles festivos; 

h) o sucesso das convocatórias que na maioria das vezes conseguiram uma adesão 

multitudinária.  

 

O Vem pra ruaapresenta-se em sua página web
5
 como “um movimento 

suprapartidário, democrático e plural que surgiu da organização espontânea da sociedade civil 

para lutar por um Brasil melhor”. Essa “carta de apresentação” leva-nos a imaginar uma 

estrutura que se criou “de baixo pra cima”, em um movimento ascendente, com líderes 

populares que surgiram das massas, no que Saco (2006) definiria como “forças ascendentes”. 

Segundo o autor, as forças que “vêm de baixo”, aliadas as que “vêm de dentro” (endógenas), 

são as que resistem as que pressionam de cima (descendentes) ou de fora (exógenas) (cf. 

SACO, 2006). Essa seria uma das formas de provocar mudanças sociais. Se atentarmos para 

as escolhas discursivas do Vem pra rua na apresentação no site, concluiríamos que estamos 

ante esse tipo de movimento instigado por forças populares, move-nos, então, a provocação 

de verificar se de fato esse posicionamento discursivo da página na web constitui a verdadeira 

identidade do movimento. 

 

                                                           
5
 Disponível em <http://www.vemprarua.net/sobre-nos>. Acesso em 28 abr. 2016. 

http://www.vemprarua.net/sobre-nos
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2.4 Constituição do corpus 

 

O corpus da nossa pesquisa está constituído pelas manifestações discursivas do 

movimento Vem pra Rua, extraídas das mídias sociais oficiais (Twitter e Facebook), no 

período compreendido entre o dia 17 de março e 17 de abril de 2016, últimos trinta dias antes 

da votação pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff na câmara de deputados. A 

escolha desse período obedeceu ao fato de que entendemos que essa “reta final” em direção à 

votação do impeachment na câmara representou um período discursivo “quente”, com 

postagens que evidenciaram uma carga política/ideológica muito forte.  

Apesar de que acompanhamos as mobilizações cidadãs nas redes sociais desde o ano 

2013 – data na qual a “ida as ruas” ainda não estava representada por movimentos 

organizados e não estava exclusivamente orientada contra o governo federal –, fizemos 

também um seguimento minucioso da trajetória discursiva do Vem pra rua desde seu 

surgimento em 2014, no entanto entendemos que nesses últimos trinta dias antes da votação 

foi possível observar uma “condensação” discursiva, resultado de quase dois anos de 

articulação do movimento. 

No site oficial do Vem pra Rua encontram-se os links que conduzem às mídias sociais 

do grupo que serão, como foi dito, objeto de estudo de nossa pesquisa. Com foco nas 

manifestações discursivas do movimento Vem pra rua, a pesquisa considera, para a 

organização do corpus de análise, o site oficial do movimento Vem pra rua 

(www.vemprarua.net), a página oficial de Facebook 

(www.facebook.com/VemPraRuaBrasil.org) e a conta de Twitter (@vemprarua_br), 

juntamente com as manifestações de tuiteiros seguidores da conta oficial.  

Interessa-nos particularmente analisar as estratégias discursivas utilizadas pela 

organização na busca de conseguir seus propósitos políticos.Para tanto, deveremos transgredir 

o caminho de análise do texto escrito e adentrarmos na análise de múltiplos códigos 

semióticos, característicos das novas vias de comunicação, propostas principalmente pelas 

atuais formas de interação virtual. Nas inúmeras postagens do grupo existem escolhas 

linguísticas e imagéticas que em todo momento contribuem para reforçar os propósitos, em 

aparência, minuciosamente traçados.  

Esta pesquisa tem um corpus constituído por 55 textos, incluindo a apresentação da 

página oficial do Vem pra rua na internet, os 40 textos publicados no Twitter pela conta 

oficial do grupo e por seus seguidores e os 14 textos correspondentes as postagens feitas na 

conta oficial do Facebook. A quantidade de textos de cada categoria respondeu a um processo 

http://www.vemprarua.net/
http://www.facebook.com/VemPraRuaBrasil.org
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de escolha que levou em consideração, principalmente, a representatividade discursiva em 

função das temáticas encontradas. Mais adiante, ainda nesta seção da tese, explicamos como 

chegamos a esse recorte. 

A página oficial será utilizada como ponto de partida, quanto à apresentação do 

movimento, como primeiro e mais abrangente momento de auto-afirmação identitária por 

parte do Vem pra rua. A partir do site, concretamente na seção Sobre nós, iremos percorrer “a 

trilha” discursiva ao analisar criticamente textos publicados nas contas oficiais das redes 

sociais Twitter e Facebook do movimento. Cada um dos espaços virtuais tem as suas 

possibilidades discursivas em função das ferramentas, dos aplicativos e da proposta de 

comunicação e de interatividade. 

 

Figura 2: Página oficial do movimento Vem pra rua na web 

 

 

Para compor esse corpus, partimos primeiro de um seguimento das publicações do 

grupo nas suas redes sociais, desde sua formação em 2014. Nesse percurso o discurso 

destacado era o de combate à corrupção sem grandes compromissos a favor ou contra 

ideologias partidárias. Com o passar do tempo, os posicionamentos ficaram mais claros e 

atingiram seu ápice no final de 2015 e começo de 2016, com discursos mais diretamente 

contra o partido do governo e seus representantes. O grupo, no começo do surgimento do 

possível impeachment à presidenta Dilma Rousseff na agenda política nacional, não se 

posicionou. Com o devir dos fatos, e, segundo se diz, a pressão política de grupos opositores, 

o Vem pra rua definiu claramente seu discurso. Começou assim uma campanha pró-

impeachment que teve grande investimento na Comunicação virtual. Para definir os textos 

que serviriam aos nossos objetivos de análise, fizemos uma leitura minuciosa das publicações 

do grupo e realizamos buscas feitas no Twitter Advanced, ferramenta do Twitter que permite 

procurar posts por palavras, datas, hashtags, e outros critérios tanto isolados como 
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combinados. Nossa procura foi pelas hashtags #vemprarua e #vemprarua_brasil, no período 

do dia 17 de março a 17 de abril de 2016. Na busca realizada a partir dessas palavras-chave, 

aparecem publicações da conta oficial do Vem pra rua e de usuários do Twitter que seguem a 

conta.  

Logo, após uma seleção macro, recolhemos mais de 300 tuítes e, após várias leituras 

desse primeiro recorte, fomos identificando unidades temáticas abordadas pelos tuiteiros. 

Dessa forma, começou um processo de decantação de tuítes que, dentro de cada categoria de 

temas, representava melhor as posturas discursivas identificadas. Num processo detalhado e 

cuidadoso de seleção chegamos aos 40 tuítes “finalistas”, entendendo que contribuem para dar 

uma ideia fiel do registro da maioria das vozes que se manifestavam na rede social a partir 

dessas hashtags. 

No caso doFacebook, a seleção foi mais simples porque nos concentramos na página 

oficial e no período no qual tínhamos interesse, assim, logo após uma primeira seleção com 

mais de 60 postagens,escolhemos as 14 que representavam as estratégias discursivas do 

movimento. 

Na dissertação de mestrado, decidimos focar o nosso recorte no Twitter, analisando 

discursivamente as manifestações dos tuiteiros de um movimento que se levantou contra a 

prefeita da cidade de Natal, RN, num determinado período de tempo. Nessa instância, além de 

sair do território do estado de RN para uma mobilização nacional, decidimos ampliar o recorte 

para duas mídias sociais em lugar de uma: Facebook e Twitter. Além da exigência desse 

momento acadêmico de ampliar nosso campo de estudo, entendemos que olhar para um 

movimento que protagonizou uma mobilização nacional, em uma frente de ataque 

ideologicamente oposto ao que foi defendido pelo movimento estudado no mestrado, vai nos 

oferecer uma nova perspectiva do papel que desempenham as redes sociais nestas 

mobilizações. 

 

2.5 Percurso da análise 

 

O percurso de análise que percorremos tem duas perspectivas: (i) observaro ponto de 

partida, da apresentação do grupo na página do site, e (ii) analisar as contas oficiais do 

Facebook e do Twitter, juntamente comos tuítes de seguidores do movimento. Nessa última 

abordagem (Facebook e Twítter) agrupamos textos por unidades temáticas.  

Como mencionamos acima e a modo de resumir as escolhas, reafirmamos que, apesar 

de um período de dois anos de seguimento das redes sociais do Vem pra rua, percebemos que 
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no tempo pré-impeachment o movimento investiu “pesado” em escolhas discursivas com 

posicionamentos radicais e definidos. Devido a isso, nosso corpus está compreendido por 

postagens realizadas entre os dias 17 de março e 17 de abril de 2016, na conta oficial do 

Facebook e na conta oficial do Twitter.Contudo, no caso do Twitter, incorporamos também 

postagens dos seguidores do grupo. Como mencionamos antes, o ponto de partida, antes de 

entrar nas análises das publicações das redes sociais, é a apresentação do movimento na 

página oficial. 

As unidades temáticas identificadas no Twitter, no período compreendido, foram: 

 Combate à corrupção: essa unidade temática está representada por textos que 

colocam como prioritário o combate à corrupção, em linhas gerais, na esfera de 

atuação dos políticos brasileiros; 

 Ataque ao Partido dos Trabalhadores: esse agrupamento de publicações tem em 

comum a consolidação discursiva do Partido dos trabalhadores como inimigo dos 

brasileiros e responsável por todos os males do país; 

 Motivação à mobilização: essa categoria reconhece o papel das mídias como 

mobilizadoras e articuladoras quando se trata de incentivar a participação em 

movimentos sociais; e 

 Pró-impeachment: no último trajeto do percurso discursivo do movimento, no 

período que nos ocupa, o discurso foi muito claro e objetivo: conseguir que a câmara 

aprovasse o início do processo de impeachment, esses posts se agrupam com esse 

objetivo. 

 

O Twitter, também conhecido como a rede social do passarinho, que começou com 

uma proposta de “dizer o que se tem para dizer” em 140 caracteres, oferece recursos 

específicos que envolvem a participação do outro nos processos discursivos, ao permitir 

“linkar” vídeos, sites, publicar fotos, retuitear postagens de terceiros e outros recursos. Por 

isso propomos analisar textos a partir de três lugares de emissão dentro do Twitter: 

 

1) postagens na conta oficial @vemprarua_br 

2) postagens direcionadas a @vemprarua_br 

3) usuários com as hashtags #vemprarua e #vempraruabrasil 
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A partir dessas três categorias de publicações (uma delas é a voz oficial do 

movimento, mas as outras duas trazem “o outro” para dentro da conta da rede), propomos 

transitar o seguinte caminho, apresentando 10 postagens em cada uma das quatro unidades 

temáticas principais. Representamos essa organização de análise da seguinte forma: 

 

Figura 3: Categorização das análises, quanto às postagens do Twitter 

 

 

Se temos no nosso recorte, no primeiro momento, 10 postagens de cada unidade 

temática, totalizaremos, como já apresentamos, 40 postagens do Twitter.  

O Facebook permite postagens maiores, mais contextualizadas, oferece espaço para 

comentários dos seguidores, reproduz fotos, arquivos, vídeos. O “livro de rosto” é um canal 

de comunicação mais popular, com um número infinitamente maior de seguidores, se 

comparado ao Twitter, com usuários de todas as classes sociais e culturais que oferece a 

possibilidade de abranger públicos bem diferentes, mas que tem nesse caso um objetivo em 

comum: a oposição ao governo petista.  

No caso do Facebook, como explicamos no processo de composição do corpus, vamos 

nos concentrar exclusivamente nas postagens da conta oficial do movimento Vem pra rua, 
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durente o período escolhido. Ao todo, nessa etapa de análise mais detalhada do Facebook, 

faremos a composição de um recorte de 14 postagens: 4 em cada uma das três primeiras 

unidades temáticas e 2 na última.  

A partir da voz oficial do movimento, propomos transitar o seguinte caminho: 

 

Figura 4: Categorização das análises, quanto às postagens do Facebook 

 

 

Com o objetivo de organizar visualmente o exposto anteriormente, quanto ao percurso 

de níveis de análise discursiva, apresentamos o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Etapas da análise discursiva 

 

Pagina oficial 
de Facebook 
do Vem pra 

rua 

Postagens do 
movimento  

Exaltação ao 
Patriotismo 

Críticas ao PT 

Pró 
Impeachment 

Lideranças 

Análise discursivo do texto de apresentação  do 
movimento Vem pra rua na página oficial do grupo. 

Análise de textos postados no Twitter a partir de 
postaem na conta oficial, de tuítes endereçados à conta 
oficial e de usuários das hashtags #vemprarua 
#vempraruabrasil  

Análise de textos postados no Facebook a partir de 
postagens na página oficial do movimento. 

Fechamento da análise com considerações finais 
através do olhar Transdisciplinar, detectando 
mediante os códigos atuas das novas tecnologias da 
Informação e Comunicação (Transmidialidade e 
Convergência) e uma análise de texto baseado na 
Gramática da Multimodalidade e no Sistema da 
Avaliatividade da LSF , a articulação midiática do 
movimento Vem pra rua. 
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A escolha por representar graficamente o percurso da pesquisa nesse momento da 

metodologia respondeu à vontade de que o nosso leitor entenda os caminhos que 

transitaremos ao longo do trabalho. Representações gráficas com as conclusões das nossas 

análises e a aplicação das categorias analíticas propostas a partir da Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso (PEDROSA, 2012), com o apoio das ferramentas que nos 

oferecem a Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2004), a Representação dos 

Atores Sociais (VAN LEEUWEN, 2008) e a Gramática da Multimodalidade (COPE; 

KALANTZIS, 2009), estarão presentes no capítulo V desta tese, no qual materializaremos as 

análises. 
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3 A CONSTRUÇÃO E A DESCONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS DISCURSIVAS: uma 

análise crítica  

 

Este capítulo tem o intuito de dar sustentação teórica à abordagem analítica crítica, a 

partir da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD), que 

desenvolveremos na seção dedicada à análise discursiva das postagens, em redes sociais, do 

movimento Vem pra Rua e dos seus seguidores. A ASCD projeta-se a partir da Análise 

Crítica do Discurso, marco teórico-metodológico, que propõe perspectivas de análise 

transdisciplinares (FAIRCLOUGH, 2003). Além da ASCD, traçamos um percurso de 

sustentação de análise semântico-discursivo percorrido junto à Linguística-Sistêmico 

Funcional (LSF), desenvolvida por Halliday (2004). Considerando os objetivos desta tese, a 

utilização doSistema da Avaliatividade, imersa na LSF, resulta em um conjunto de 

ferramentas de grande utilidade ao analisar criticamente as escolhas que os usuários das redes 

concretizam àqueles as quais se referem nos textos.  

Quanto aos diversos modos de representar os atores nos textos multisemióticos, temos 

como suporte teórico de análise, como o intuito de evidenciá-los, a proposta de Van Leeuwen 

(1998, 2008), na qual nos é apresentada uma categorização sobre a Representação dos Atores 

Sociais. Van Leeuwen (1998, 2008) nos ajuda a desvendar um discurso que não pode se 

desprender do conteúdo ideológico que o constitui.  

Inseridos como estamos em um momento de profundas mudanças midiáticas, as quais 

transformaram o papel tanto do produtor quanto do leitor de textos, a Gramática da 

Multimodalide (COPE; KALANTZIS, 2009) constitui-se como um marco teórico de grande 

relevância para compreender os processos complexos de construção de sentidos 

multisemióticos que regem os atuais códigos de comunicação.  Portanto, mantendo essa linha 

de abordagem teórica, apresentaremos conceitos e categorias que guiarão, neste trabalho, 

nossa análise crítica. 

 

3.1 Análise Critica do Discurso: perspectivas contemporâneas que contemplam a 

análise e o analista 

 

A Análise Crítica do Discurso (ACD) compreende uma relação dialética entre 

linguagem e sociedade (FAIRCLOUGH, 2001, 2003), ou, ainda no pensar de Fairclough 

(2003), “é a análise das relações dialéticas entre semioses (inclusive a língua) e outros 
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elementos das práticas sociais”
6
 (DE MELO, 2005, p. 122), entendendo a atividade discursiva 

como momento da prática social com principal interesse na perspectiva ideológica. No 

discurso materializam-se relações sociais de dominação e de exclusão que interessam ao 

analista crítico.  

Uma das permanentes, mas nunca resolvidas discussões em torno da ACD, é sobre sua 

própria natureza: se é uma teoria, um método, uma corrente, uma disciplina ou algumas outras 

concepções que têm surgido pelo caminho. Magalhães (2009, p. 26) salienta, ao se referir a 

um texto de Ruth Wodak, que “é curioso ressaltar as escolhas de itens lexicais, usadas pela 

autora ao longo do artigo, para definir ou se referir à ACD: estas variam de teoria, abordagem, 

escola, paradigma de AD, pesquisa, grupo, dentre outras”. Para Ottoni (2014, p. 28), a ACD 

“constitui um modelo teórico-metodológico que estabelece um diálogo entre a Ciência Social 

Crítica e a Linguística, especificamente a LSF”. Fairclough (2003, p. 121) já se referiu à 

Análise Crítica do Discurso de várias formas: “a ACD, na minha visão, é muito mais uma 

teoria que um método, ou melhor, uma perspectiva teórica sobre a língua e, de uma maneira 

mais geral, sobre a semiose [...]”.
7
 

Se a Análise Crítica do Discurso (ACD) é uma corrente derivada da Linguística 

Crítica (FOWLER; KRESS, 1998; OTTONI, 2014) ou se ela mesma é originária na sua 

concepção teórica (FAIRCLOUGH, 2001), não muda, em nosso ponto de vista, o que essa 

linha de pensamento e ação representa no que se refere à concepção da linguagem como 

momento da prática social. Existem também, quanto aos caminhos escolhidos para análise, 

convergências entre os analistas críticos do discurso, ao mesmo tempo em que oferecem uma 

grande flexibilidade de análise. Segundo Magalhães (2009), os pesquisadores “têm um 

posicionamento comum frente à questão do discurso”, porém “o abordam a partir das mais 

diversas combinações teóricas interdisciplinares e usando os mais diversos métodos de análise 

textual” (MAGALHÃES, 2009, p. 26).  

Uma das reflexões que nos resultou mais interessante sobre a Análise Crítica do 

Discurso foi realizada pela professora e pesquisadora espanhola Luiza Martín Rojo ao 

expressar que a ACD “é considerada como uma das perspectivas mais dinâmicas da análise 

discursiva” (ROJO, 2004, p. 206). O dinamismo da Análise Crítica do Discurso encontra-se 

no papel atribuído ao discurso e aos analistas, segundo Martín Rojo (2004, p. 206), ambos 

“são considerados situados socialmente e lhes atribuímos um papel na (re)construção e 

(re)produção recursiva e recorrente das estruturas e da organização social”. Ottoni (2014) 

                                                           
6
 Tradução de Iran Ferreira de Melo (2012, p. 309). 

7
 Tradução de Iran Ferreira de Melo (2012, p. 307). 
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corrobora com essa linha de pensamento, destacando o dinamismo da Análise Crítica do 

Discurso, principalmente a partir da perspectiva dialógica da corrente, nas palavras da 

pesquisadora: “logo, na ADC
8
, o diálogo é tanto parte do método quanto da teoria. Como a 

natureza da perspectiva é dialógica, ela é também dinâmica” (OTTONI, 2014, p. 28). 

O discurso, a partir dessa perspectiva dinâmica, representa para Fairclough (2003, p. 

7) “a visão particular de idioma em uso [...], isto é: como um elemento da vida social que é 

fortemente conectada a outros elementos”. Magalhães (2009), que dedicou um tempo a se 

adentrar nas propostas de referentes da ACD, destacou que duas das perspectivas com as 

quais Van Dijk se refere são factíveis de serem juntadas: “o discurso sendo abordado como 

‘estrutura e processo’ e como ‘interação social’, incluindo as múltiplas possibilidades de 

diálogo entre a AD e outros campos disciplinares da Lingüística” (MAGALHÃES, 2009, p. 

23). 

Para Martín Rojo (2004), tanto os discursos quantoas análises que deles são feitas 

constituem uma prática social. Essa constante alteridade, quase imperceptível, na qual a 

linguagem (materializada nos discursos) constitui uma prática social e é ao mesmo tempo 

constituída pelas várias práticas da sociedade, outorgam às análises do discurso, aos analistas 

e ao próprio discurso uma dinâmica constitutiva. O papel do analista do discurso gira em 

torno de duas perspectivas principais: a escolha de “discursos socialmente relevantes e 

imbricados em conflitos sociais” (MARTÍN ROJO, 2004, p. 206) e a responsabilidade de 

“alertar” aos falantes da importância das práticas discursivas mediante o que Martín Rojo 

chama de “incrementar a consciência crítica dos faltantes” (MARTÍN ROJO, 2004, p. 207). A 

pesquisadora, ao se referir a ACD, expressa:  

 

essa é uma das correntes mais ativas da Analise do Discurso que [...] distingue-

se, sobretudo pela maneira como concebe a tarefa do analista e por levar em 

consideração as implicações da própria análise. Precisamente, o desejo de 

intervir na ordem discursiva pelo menos expandindo a consciência crítica dos 

falantes e de proporcionar-lhes ferramentas para a análise de discursos próprios 

e alheios é o que mais distingue essa corrente (MARTÍN ROJO, 2004, p. 212). 

 

Van Dijk (2010) concorda com Rojo (2004) ao destacar que os Estudos Críticos do 

Discurso (ECD) olham para assuntos de relevância social. No caso de Van Dijk
9
o 

posicionamento é ainda mais específico, segundo ele, os ECD “ocupam-se dos problemas 

                                                           
8
No Brasil, alguns pesquisadores utilizam o termo Análise do Discurso Crítica (ADC), enquanto outros preferem 

a nomenclatura Análise Crítica do Discurso (ACD), termo esse que será dotado na nossa pesquisa. 
9
_Trecho extraído da página oficial de Teun Van Dijk, disponível em: <http://www.discursos.org/projects/cda/>. 

Acesso em: 14 set. 2015. 



47 

 

sociais e questões que tem uma dimensão social e cognitiva”. Van Dijk tem preferido, em 

seus últimos trabalhos, o termo Estudos Críticos do Discurso, o qual ele mesmo define como 

“um termo mais geral”, com o objetivo de “enfatizar que o estudo crítico não é um método de 

análise, senão que tem dimensões teóricas e aplicadas”
10

. O autor reconhece que são várias as 

perspectivas teóricas de estudo dos ECD, porém ele assume um posicionamento claro focado 

“no estudo sócio-cognitivo multidisciplinar da reprodução do abuso de poder (dominação) 

através do discurso”
11

. 

A preocupação de Van Dijk de integrar perspectivas sociais e cognitivas é 

compartilhada pela estudiosa Neyla Pardo Abril, professora e pesquisadora colombiana, que 

além de utilizar o termo Estudos Críticos do Discurso, em consonância com Van Dijk, destaca 

a importância da relação entre Discurso, Cognição e Sociedade como base tridimensional dos 

ECD. Pardo (2012, p. 3), na mesma linha de posicionamento de Rojo (2004) e Van Dijk, 

entende que os analistas críticos do discurso têm como “núcleo de reflexão um problema 

social, cultural ou político, relevante para a comunidade na qual se produz, distribui e 

compreende o discurso”. 

A escolha do tema de investigação dos analistas discursivos, baseando-se na 

relevância social, é um denominador comum aos principais pesquisadores críticos da área. 

Habitualmente, a importância social dos temas escolhidos para análise é determinada por 

situações sociais que mostram discursos de dominação. Ao falar sobre os ECD, Pardo (2012, 

p. 43) expressa que “os Estudos Críticos do Discurso (ECD) são um conjunto de princípios e 

teorias interdisciplinares, nos quais se juntam diferentes enfoques para a exploração e 

interpretação do nível micro e macro discursivo […]”. 

Do lado dos ECD encontramos os Estudos Críticos do Discurso Multimodais 

(ECDM), essa teoria apresenta-se como uma perspectiva “que pretende reunir todos os meios 

para dar significado, para descrever e explicar seu funcionamento discursivo como uma 

unidade portadora de mais de um sistema de signos” (PARDO, 2012, p. 51). Os ECDM, 

segundo Pardo (2012), são o resultado das mudanças vertiginosas da comunicação nos 

últimos tempos, o que tem gerado transformações em várias esferas da sociedade situadas no 

modelo socioeconômico da globalização. De acordo com a pesquisadora, baseada em autores 

que abordam a perspectiva semiótica dos discursos, como Kress e van Leeuwen, “o ser 

humano não só codifica a realidade quando faz uso da língua, mas também o faz quando ouve 

                                                           
10

 Trechos da apresentação feita por Teun Van Dijk, na sua página na internet. Disponível em: 

<http://www.discursos.org/projects/cda/>. Acesso em: 14 set. 2015. 
11

_Trechos da apresentação feita por Teun Van Dijk na sua página na internet. Disponível em: 

<http://www.discursos.org/projects/cda/>. Tradução feita pelos autores. Acesso em: 14 set. 2015. 

http://www.discursos.org/projects/cda/
http://www.discursos.org/projects/cda/
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barulho, música, vê as ações, os gestos, [...] observa imagens e cores” (PARDO, 2012, p. 52). 

Os modos semióticos de perceber e de representar a realidade a qual dispomos hoje têm tido 

profundas transformações nas sociedades globalizadas. 

Análise Crítica do Discurso (ACD), ou Análise do Discurso Crítica (ADC) (se 

seguimos, principalmente, o posicionamento dos pesquisadores da UnB), Estudos Críticos do 

Discurso (ECD), Estudos Críticos dos Discursos Multimodais (ECDM), e todos os enfoques 

teóricos que se abrem a partir deles coexistem nas universidades do mundo, sempre com o 

objetivo principal de desvendar nos discursos as práticas hegemônicas que escondem 

principalmente interesses de abusos de poder e de reprodução de injustiças em várias ordens 

da sociedade. Segundo Van Dijk, as diversas abordagens dos estudos críticos do discurso 

costumam receber críticas principalmente “daqueles que tem dúvidas sobre o rigor dos 

métodos usados pelos/as acadêmicos/as de ECD-- acusados/as de "encontrar" no discurso 

aquilo que se propunham encontrar no começo”
12

. Pardo (2012, p. 45), em relação à 

metodologia dos ECD, expressa: 

 

as indagações nos ECD têm construído, de maneiras diversas, múltiplas 

metodologias que podem diferir de um estudo a outro. Este fato dá conta de que 

os ECD não têm formulado uma metodologia e que integram uma posição 

teórica que foca maneiras de proceder em relação com os objetivos de 

investigação, o caráter e o tamanho do corpus, e a procedência dos materiais 

objeto de estudo. Desde este ponto de vista, o investigador pode assumir um 

trabalho de campo etnográfico ou de outra índole, tendo no horizonte a 

necessidade de dar conta da relação que se formula entre o uso da linguagem e o 

exercício do poder. 

 

Nessa direção, proposta pela professora Pardo nos últimos anos, o processo de 

globalização incrementou na América Latina o interesse dos analistas do discurso pelo papel 

das mídias na legitimação de diversas formas de exclusão, “em instâncias socializadoras, que 

sintetizam problemas fundamentais e estruturais como a pobreza, a violência, o despojo, a 

migração, o deslocamento, o conflito armado e a polarização política, entre outros” (PARDO, 

2012, p. 53). São numerosos pesquisadores, distribuídos em várias universidades da América 

Latina, que hoje ocupam lugares de referência nos Estudos Críticos do Discurso, sustentando 

um olhar “para dentro” daqueles que convivem com a naturalização das desigualdades sociais 

“legitimadas” por discursos hegemônicos que respondem a antigas práticas abusivas 

naturalizadas na região.  

                                                           
12

_Trecho da apresentação do pesquisador Teun Van Dijk na sua página da internet. Disponível em: 

<http://www.discursos.org/projects/cda/>.Acesso em: 14 set. 2015. 

http://www.discursos.org/projects/cda/
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A consideração de Pardo (2012), de integrar os níveis micro e macro discursivo, 

permite compreender que a abordagem crítica dos discursos contempla por uma parte o 

“conjunto de recursos e estratégias [...]” onde “se articulam sistemas sígnicos para produzir 

significados” (PARDO, 2012, p.3), representando a perspectiva micro discursiva que conta 

com os aportes da Linguística, da Semiótica, da Retórica e de outras ciências que observam as 

formas de representação das experiências humanas; e por outra parte, no nível macro 

discursivo, a relação da prática discursiva com a estrutura social. Para Van Dijk e seus 

seguidores, como o caso da professora Pardo Abril, a mediação entre o discurso e a sociedade 

está nos processos de cognição. 

O discurso – entendido na sua perspectiva ideológica como evidencia do abuso de 

poder, de legitimação de desigualdades e de potencial ferramenta de manipulação (VAN 

DIJCK, 2008) – pode representar, ao mesmo tempo, uma via de emancipação para grupos 

excluídos. Habitualmente, a tensão discursiva entre a dominação e a resistência nada tem de 

equilibrada. O analista crítico do discurso primeiramente desconfia e é na base dessa 

desconfiança que se confronta com o discurso hegemônico, buscando nele (e quase sempre 

encontra) as marcas da dominação deliberada. Por essa razão Fairclough (2003) defende a 

importância que a análise de texto tem para a Análise Crítica do Discurso, entendendo que é 

essencial, contudo deixando claro que analisar discursos vai além da análise linguística de 

textos. O estudioso então se posiciona: “eu vejo a análise de discurso como algo ‘que oscila’ 

entre um foco em textos específicos e um foco naquilo que eu chamo de ‘ordem de discurso’, 

que é a estruturação social de uma língua/linguagem e sua parceria com determinadas práticas 

sociais” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 6). 

Martín Rojo (2004) destaca que a conceituação tridimensional do discurso é um 

denominador comum nas teorias de Fairclough e Van Dijk. Enquanto Fairclough propõe seu 

modelo tridimensional com os níveis de Prática Textual, Prática Discursiva e Prática Social, 

Van Dijk fala de Uso Linguístico, Cognição e Interação Social. Embora o objetivo deste 

trabalho não seja aprofundar as semelhanças e as diferenças entre os dois modelos, é possível 

compreender uma abordagem do discurso “integradora” a partir de uma perspectiva que nasce 

do “giro linguístico”
13

 e que se materializa no conceito de “reflexividade social”. Essa 

reflexividade permite o surgimento de um analista politizado no seio de sociedades que 

“monitorizam cada vez mais suas práticas discursivas” (MARTÍN ROJO, 2003, p.210). 

                                                           
13

 Giro linguístico foi uma expressão utilizada nos 1970 e 1980 para se referir às mudanças “de perspectiva” de 

várias áreas das ciências sociais em reação o papel desempenhado pela linguagem(IÑIGUEZ, 2004). Van Dijk 

prefere o termo giro discursivo. 
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O modelo tridimensional de Fairclough, ainda que em muitos trabalhos de ACD tenha 

sido substituído por trabalhos mais recentes do pesquisador, é retomado por Martín Rojo 

(2004) como norteador da sua análise sobre emigrantes. Segundo Martín Rojo (2004), a 

reflexividade exige desvendar o discurso; nesse sentido a analista expressa: 

 

[...] nosso interesse em mostrar como, através de recursos linguísticos e das 

estratégias discursivas, incorpora-se ao discurso a presença do falante 

(enunciador), de seus pontos de vista, de suas atitudes e valores e de seus 

objetivos na enunciação/interação. Assim, nós, os falantes, construímos no 

discurso uma representação especifica dos acontecimentos, das relações sociais 

e de nós mesmos (MARTÍN ROJO, 2004, p. 207). 

 

Para Fairclough (2003), existem três momentos que devem ser diferenciados na 

análise textual: a produção do texto, o texto propriamente dito e a recepção do texto. Para o 

pesquisador, a instância da produção textual “coloca em foco os produtores, autores, falantes 

e escritores” enquanto que “a recepção do texto coloca em foco a interpretação, os intérpretes, 

os leitores e os ouvintes” (FAIRCLOUGH, 2003, p.15). Em outro lugar da análise encontra-se 

o próprio analista. Wodak (2003) defende que o analista crítico tem – por meio do estudo das 

práticas discursivas, no qual desvenda questões naturalizadas tais como abuso de poder e de 

ideologias – possibilidades reais de contribuir para a mudança social. 

A transdisciplinaridade é essencial para as pesquisas críticas do discurso, pela 

complexidade dos temas analisados. Desse modo, é impensável olhar para a pobreza, o 

racismo, as desigualdades de gênero ou outras desigualdades sociais sem uma abordagem que 

envolva vários campos do conhecimento. Outro aspecto que faz com que a 

transdisciplinaridade seja obrigatória nesse campo do estudo é o discurso ser foco de interesse 

de várias áreas. A Psicologia, as Ciências Sociais, a Filosofia, a Antropologia, a 

Comunicação, a Linguística e mais recentemente áreas como a Educação, a Saúde, a 

Administração e algumas outras, observam os discursos como mecanismos de construção e de 

reprodução de práticas da sociedade e, ao mesmo tempo, como portadores de valores sociais 

atribuídos a eles. Fairclough (2003) destaca o trabalho transdisciplinar da ACD:  

 

há a necessidade de desenvolver abordagens de análise de texto por meio de um 

diálogo transdisciplinar com perspectivas sobre linguagem e discurso imersos na 

teoria e pesquisa social para desenvolvermos nossa capacidade de analisar textos 

como elementos do processo social. Uma abordagem transdisciplinar à teoria ou ao 

método analítico é uma questão de trabalhar com categorias e lógica ou, por 

exemplo, com teorias sociológicas para desenvolver uma teoria do discurso e 

métodos para analisar textos (FAIRCLOUGH, 2003, p. 9). 
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O diálogo entre várias áreas de conhecimento, como via de dar ao analista melhores e 

mais sólidas ferramentas de trabalho, está convencendo cada dia mais a todos aqueles que se 

movimentam na área da análise crítica discursiva. Ottoni (2014), em consonância com 

Chouliaraki e Fairclough (1999), defende o caráter transdisciplinar da teoria: “a ADC, então, 

é uma teoria e método que estão em relação dialógica com outras teorias sociais e métodos, 

com os quais se deve envolver de um modo transdisciplinar, e não simplesmente 

interdisciplinar” (OTTONI, 2014, p. 28). 

Entendemos o conceito da transdisciplinaridade na mesma linha da professora Maria 

Lucia Rodrigues, no sentido de “ultrapassar as fronteiras das disciplinas e de ousar transitar 

por elas” (RODRIGUES, 2000, p.1). Rodrigues (2000) segue os conceitos do cientista da 

Romênia, Basarab Nicolescu, que, com o sua obra Manifesto da Transdisciplinaridade
14

, 

abriu caminho para muitos estudiosos que decidiram se arriscar a passar as fronteiras da sua 

ciência. Rodrigues (2000, p. 3) expressa:  

 

trata-se de um exercício que requer responsabilidade pelo pensamento, pelas idéias, 

pelas ações, viabilizando o conhecimento pela competência de uma racionalidade 

aberta capaz de conviver com o que se lhe opõe ou resiste como força e fundamento 

de argumento. 

 

Após termos percorrido diversos enfoques críticos que têm o discurso como objeto de 

estudo, podemos deduzir que entre os diferentes estudiosos está consolidada a ideia da 

necessidade de transitar percursos transdisciplinares na busca por compreender o potencial 

das práticas discursivas como legitimadoras de relações baseadas no abuso de poder. Assim, 

nas palavras de Pedrosa (2012, p. 2), “a linguagem é um meio de dominação e de força social, 

servindo para legitimar as relações de poder estabelecidas institucionalmente”. O trabalho dos 

analistas críticos tem que se adaptar à complexidade de construção multisemiótica de sentido, 

característica das práticas sociais da pós-modernidade. Junto aos diversos olhares que 

convivem na ACD, surge no cenário acadêmico uma proposta de análise e pesquisa que tem 

por objetivo contribuir com os estudos discursivos no Brasil: a Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso (ASCD). 

                                                           
14

 Basarab Nicolescu é físico teórico do Centre National da Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de 

Physique Nucléaire et de Hautes Énergies, Université Pierre et Marie Curie, Paris. Também é Professor em 

Babe-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumania e Doutor em Ciências Físicas , 1972, pela Université Pierre et 

Marie Curie, Paris. É presidente e fundador do CIRET (Centro Internacional de Investigações eEstudos 

Transdisciplinares), uma organização não lucrativa (163 membros de 26 países). Informações disponíveis em: 

<http://www.edgarmorin.org/descarga-libro-la-transdiciplinariedad-en-manifiesto/29-tematica/basarab-

nicolescu.html#>.Acesso em: 10 fev. 2017. 

 

http://www.edgarmorin.org/descarga-libro-la-transdiciplinariedad-en-manifiesto/29-tematica/basarab-nicolescu.html
http://www.edgarmorin.org/descarga-libro-la-transdiciplinariedad-en-manifiesto/29-tematica/basarab-nicolescu.html
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3.1.1 Um olhar transdisciplinar através da Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso 

 

Considerando as várias áreas interessadas no discurso como objeto de estudo, e 

entendendo que as análises críticas envolvem abordagens transdisciplinares, é compreensível 

a coexistência de diferenças nos posicionamentos dos estudiosos, em alguns casos, como 

menciona Martín Rojo (2004, p. 211), “nem sempre facilmente conciliáveis”. Entretanto todas 

importantes na contribuição para gerar novos conhecimentos sobre o discurso (MARTÍN 

ROJO, 2004). Nesse cenário em permanente mudança, no qual os analistas críticos se 

movimentam, aparecem novos lugares, a partir dos quais realizam aportes válidos para 

enriquecer as pesquisas e os olhares em torno aos estudos das práticas discursivas. Nesse 

marco e com essa intencionalidade, surge a Abordagem Sociológica e Comunicacional do 

Discurso (ASCD).  

A Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) dá seus primeiros 

passos em 2011, nas salas de aula da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

com a liderança da professora Cleide Emília Faye Pedrosa
15

. A corrente surge após inúmeros 

encontros entre a pesquisadora e seus orientandos de doutorado, mestrado e iniciação 

científica, nos quais as discussões sobre as mudanças sociais contemporâneas provocaram no 

grupo a necessidade de se aprofundar na relação entre o discurso e as práticas sociais que 

levam à naturalização de relações sociais baseadas na busca de consolidação do (abuso de) 

poder. Partindo do percurso de mais de 10 anos de Pedrosa nas pesquisas na linha da Análise 

Crítica do Discurso, a ASCD nasce com o intuito de contribuir com os estudos discursivos e 

assim “se anuncia como uma proposta que procura (re)discutir algumas questões primordiais 

para a ACD, como: sujeitos e identidades, tipos de mudanças sociais e culturais, tipos de 

poder, entre outras” (PEDROSA, 2012, a,b,c). 

A ASCD, na sua qualidade de nova corrente, propõe um diálogo transdisciplinar com 

a Sociologia (Aplicada) para a Mudança Social, a Comunicação para a Mudança Social, os 

Estudos Culturais e a Linguística Sistêmico-Funcional. Em alguns dos trabalhos 

desenvolvidos, e em função da necessidade de consolidar as análises de textos 

                                                           
15

 Atualmente é professor adjunto II na Universidade Federal de Sergipe. Atua na Pós-Graduação da UFRN e da 

UFS. Foi coordenadora do curso de Letras Libras (2014-2016) e coordenadora adjunta do PPGL\UFS. É membro 

da Academia Brasileira de Filologia, UERJ, Rio de Janeiro, como sócio correspondente pelo Estado do Rio 

Grande do Norte. É líder associado dos grupos de pesquisa Estudos da Linguagem e Ensino (UFS) e Grupo de 

Estudos do Texto e do Discurso (UFRN). 
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multisemióticos, várias pesquisas têm procurado a Gramática Visual (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006). Porém, no nosso trabalho,trazemos, como proposta para a análise 

multimodal, a teoria da Gramática da Multimodalidade, desenvolvida pelos estudiosos 

americanos Cope e Kalantzis (2009). 

O momento da ASCD é de construção, não existem categorias fechadas nem propostas 

concluídas, porém já temos como pesquisadores alguns posicionamentos que alinham nossos 

interesses acadêmicos, nesse sentido Pedrosa (2012a, p. 3) resume: 

 

-_aceitamos a metodologia descritiva/interpretativa assumida pela ACD (C. 

MAGALHÃES, 2001);  

- aceitamos que a ACD faz referência à metodologia e a Teoria Crítica do Discurso 

(TCD), à teoria (I. MAGALHÃES, 2004);  

- fazemos uma Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO);  

- aceitamos o discurso como um momento da prática social (FAIRCLOUGH, 2006).  

 

A ASCD tem algumas propostas metodológicas que estendemos a quem se sentir 

alinhado com o nosso olhar crítico discursivo. O quadro 2, a seguir, desenvolvido por Costa 

Júnior (2016), com base em Pedrosa (2015), apresenta-se, de forma esquemática, a sugestão 

de percurso metodológico da nova abordagem: 

 

Quadro 2: Percurso metodológico da pesquisa em ASCD 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA EM ASCD 

Etapas Ações 

1ª Definir o objeto de estudo 

2ª Traçar objetivos de análise 

3ª Identificar as áreas de interfaces que atendem aos objetivos 

4ª 
Selecionar as categorias de cada área interfática que alcancem os objetivos 

propostos 

5ª Articular a discursividade à sua materialidade textual 

6ª 

Estabelecer o diálogo entre as categorias de cada área definida e sua 

materialidade como pressuposto para os resultados analíticos a serem 

demonstrados 

7ª Identificar os sentidos sociais representados e construídos no discurso 

8ª 
Relacionar os sentidos identificados às questões sociais 

situadas/contextualizadas 

Fonte: Costa Júnior (2016, p. 73), com base em Pedrosa (2015, p. 11) 

 

Atualmente a ASCD conta com pesquisadores na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e na Universidade Federal de Sergipe, atendendo investigações em várias linhas que 

têm em comum a contemplação do discurso enquanto legitimador de hegemonias no marco 
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das mudanças sociais contemporâneas. No quadro 3 representamos algumas das pesquisas 

desenvolvidas pelo grupo: 

 

Quadro 3: Pesquisas em ASCD 

TÍTULO – AUTOR – INSTITUIÇÃO – 

ANO 

FOCO DE INVESTIGAÇÃO 

O discurso dos tuiteiros: uma análise 

crítica da construção identitária coletiva e 

do empoderamento cidadão de Letícia 

Gambetta Abella – Dissertação de 

Mestrado/Ppgel/UFRN – 2012 

“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” 

(GAMBETTA, 2012, p. 83). 

Identidades Coletivas de Estudiosos da 

Linguagem no Currículo Lattes: 

Docência, pertença social e capital 

cultural-acadêmico de João Paulo Lima 

Cunha – Dissertação de 

Mestrado/Ppgel/UFRN – 2014 

“Discutir em que medida identidades 

coletivas de pesquisadores da linguagem, 

junto ao campo acadêmico do CL, 

encontram-se constituídas e retratadas em 

práticas discursivas através de práticas 

sociais naturalizadas” (LIMA, 2014, p. 

07). 

 

Os rostos da pobreza brasileira: análise 

crítica dos discursos do Governo Federal, 

da Veja e da CUFA de Rodrigo Slama 

Ribas – Dissertação de 

Mestrado/Ppgel/UFRN – 2014 

“Apresentar uma reflexão crítica acerca 

dos discursos sobre a pobreza na voz do 

governo, da Veja (representante da mídia) 

e do CUFA (representante do pobre) e 

suas contribuições para a construção das 

significações do tema na sociedade 

brasileira” (RIBAS, 2014, p. 08) 

Sujeitos e atores sociais nas 

representações discursivas de docentes da 

Rede Estadual de Ensino em Sergipe: uma 

análise crítica em tempos de IDEB de 

Taysa Mércia dos Santos Souza 

Damaceno – Tese de 

Doutorado/Ppgel/UFRN – 2013 

“Analisar os discursos de professores do 

Ensino Fundamental em Sergipe, a partir 

das representações discursivas dos atores 

sociais, dos processos de subjetivações e 

suas identidades fragmentadas, no 

contexto de avaliações estandardizadas, 

ante os requerimentos de práticas 

pedagógicas globalistas, pautadas pela 

gestão de resultados” (DAMACENO, 

2013, p. 07) 

Análise crítica da (des)(re)construção 

identitária em produções de narrativas de 

mulheres vítimas de gênero de Danielle 

Brito da Cunha – Dissertação de 

“Investigar, no âmbito das práticas 

discursivas e sociais, os processos de 

(des)(re)construção identitária em 

produções de narrativas de mulheres 
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Mestrado/Ppgel/UFRN – 2015 vítimas de violência de gênero, contra a 

mulher” (CUNHA, 2015, p. 07) 

Histórias de vida de pessoas em situação 

de rua em natal/rn: Fotografias do trabalho 

de construção identitária individual de 

João Batista da Costa Júnior – Tese de 

Doutorado/Ppgel/UFRN – 2016 

 “Apresentar uma análise crítico-

discursiva do trababalho de construção 

identitária individual de pessoas que 

viveram ou estão em situação de rua na 

cidade de Natal/RN, consoante suas 

próprias histórias de vida” (DA COSTA, 

2016, p. 25) 

Permanências e rupturas nos discursos 

femininos : estudo crítico na fanpage 

Claudia online - 

deGuianezza Mescherichia de Góis 

Saraiva Meira- Tese de 

Doutorado/Ppgel/UFRN - 2016 

“Discutir as permanências e as rupturas 

que se manifestam nos discursos 

femininos registrados na fanpage Claudia 

online, refletindo como os papéis sociais e 

as relações de poder influenciam na 

(trans) formação das identidades 

femininas” (SARAIVA, 2016, p.17) 

Fonte: Costa Júnior (2016, p. 76) e atualizado pela autora 

 

A ASCD pretende contribuir com a Análise Crítica do Discurso, propondo um 

enfoque que se aprofunda na mudança social como consequência do papel do “sujeito” na sua 

condição de ator social e nas diferentes esferas identitárias que ele assume durante a sua 

existência. Esse papel de protagonista outorgado a um “sujeito transformador”, na sua 

condição de Indivíduo, Sujeito e Ator Social
16

, é uma das bases de análise dessa nova 

abordagem. A identificação com a Comunicação para a Mudança Social é relevante ao dar ao 

“sujeito-ator” o poder de mudar a realidade. O pesquisador dessa abordagem, no seu 

posicionamento dentro da ACD, é comprometido com assuntos socialmente relevantes e com 

um posicionamento orientado a desvelar a assimetria encontrada em práticas discursivas que 

favorecem setores dominantes. A “intervenção” do analista da ASCD procura, conforme os 

parâmetros defendidos por Martín Rojo (2004), contribuir para a reflexividade social, 

seguindo o conceito de oferecer ferramentas de análise crítica não apenas aos linguistas 

críticosmas também a quem esteja disposto a desconstruir discursos hegemônicos impostos. 

Dessa forma, em consonância com a ACD, o Poder, suas formas de se manifestar nas relações 

sociais e, prioritariamente, o abuso de poder e a sua pretendida naturalização, por meio das 

práticas discursivas pós-modernas, constituem-se também como um dos focos de interesse 

prioritários da ASCD. 

 

                                                           
16

Teoria defendida por Guy Bajoit na sua obra O grande ISA (2009). 
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3.1.1.1 O poder nas relações sociais: um aporte da Sociologia para a Mudança 

Social 

 

Uma das constantes preocupações da ACD e da ASCD, como mencionamos acima, é a 

forma como o poder e, principalmente, o abuso de poder naturalizam-se e adquirem aparência 

de legitimidade nas sociedades atuais. Os analistas críticos contribuem para que essas práticas 

sejam evidenciadas, desvelando discursos de opressão de grupos dominantes. Nas palavras de 

Wodak (2003, p. 31): “a ACD se interessa pelos modos em que se utilizam as formas 

linguísticas em diversas expressões e manipulações do poder”. 

Por meio da concepção da ACD, mediante a qual entende a linguagem como uma via 

de legitimação de hegemonias (VAN DIJK, 2008; FAIRCLOUGH, 2003, 2001; WODAK, 

2004), compreendemos que os produtores dos textos procuram legitimar ideologias 

dominantes na hora da construção multisemiótica de significados que caracteriza os textos 

atuais. Essas estratégias discursivas, já munidas de intencionalidade ideológica no início do 

processo discursivo, representam escolhas de modos de ação (BAJOIT, 1999, 2008) para a 

conquista do poder. 

O poder é exercido nas sociedades de diversas formas, relacionado principalmente ao 

tipo de relações sociais que estabeleçam os atores envolvidos. Por trás da luta pelo poder, 

existem motivações que podem estar representadas de forma implícita ou 

explícita.Normalmente quando as reclamações aparecem, o fazem a partir de demandas 

específicas (BAJOIT, 1999). 

Para Bajoit (1999), são dois eixos os que regem as formas de manifestar-se o poder: o 

vertical e o horizontal. Enquanto o eixo vertical considera as formas de manifestação como se 

estrutura a relação social, levando em consideração os modos de ação dos sujeitos envolvidos; 

o eixo horizontal considera a dependência entre os atores, que, localizados nos extremos das 

relações sociais, devem encontrar vias de cooperação para atingir os propósitos de cada um.  

Em todos os casos, as relações sociais exigem a “cooperação entre os desiguais”, de 

modo que os diferentes poderes, presentes na complexidade de qualquer sociedade, possam 

atender às necessidades dos diversos interesses. Os grupos mais fortes pretendem manter o 

controle (e para isso utilizam vários mecanismos), enquanto aqueles, que não se encontram 

conformes com a atenção dada aos seus direitos, lutam para que suas reivindicações sejam 

atendidas.  
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Na figura a seguir representamos esquematicamente os diversos modos que propõe 

Bajoit (1999), tanto de estruturação das relações sociais como de ação, ao estudar os 

diferentes tipos de poder que regem as relações sociais. 

  

Figura 5: Formas de Estruturação do Poder e Modos de Ação 

 
Fonte: adaptado de Bajoit (1999) 

 

A Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso entende que pode contribuir 

para aprofundar a temática dos tipos de poder que regem as relações sociais, por meio da 

teoria de Bajoit (1999), que “destrincha” os mecanismos de tensão dentro das sociedades. 

Assim, a partir da sua proposta, Pedrosa (2012) entende que as diversas coletividades 

necessitam administrar “a produção de suas riquezas, a ordem interna, a socialização de seus 

membros, o consenso e a solidariedade e suas relações com as outras coletividades” 

(PEDROSA, 2012, p. 13). Nessa perspectiva, como vimos no quadro anterior em referência 

aos modos de alcançar a finalidade, Bajoit (1999) apresenta as diversas categorias de coerção, 

a saber: domínio, poder, autoridade, influência e hegemonia. 

Pedrosa (2012), com o intuito que a proposta de Bajoit atendesse os interesses de 

pesquisa da ASCD, realizou uma retextualização da matriz teórica, mediante a qual considera 

o discurso como eixo das relações de poder e propõe utilizar os termos “poder-domínio, 

poder-Estado, poder-autoridade, poder-influência, e poder-hegemonia” (PEDROSA, 2012). 

No quadro4, desenvolvido com base em Pedrosa e Bajoit, o pesquisador da ASCD, Costa 

Júnior (2016, p.), apresenta de forma organizada e resumida as ideias do sociólogo belga 

quanto aos tipos de poder e seus alcances: 

 

 

 

I Modo de divisão social: 

grupos que estão em lugares das 
relações sociais opostos 

(ex. dominantes e dominados; forças 
políticas hegemônicas e de oposição) 

 

 

II Modo de Control Social:  

formas de exercer a opresão  

(ex. dominação; poder político) 

 

 

III Modo de alcançar a finalidade: 

formas de cada grupo para manter/obter 
poder 

(ex. controlar recursos humanos e 
materiais; gobernar, reprimir) 

 

 

IV Modo de ação:  

refere-se aos modos concretos de ação 
que o grupo escolhe para alcançar a 

finalidade. Estas estratégias estão 
condicionadas  espacial e 

historicamente.  

 

Cooperação na 
desigualdade 
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Quadro 4: Dimensão, finalidades e tipos de poder 

DIMENSÃO FINALIDADE/TIPO MODO DE 

PRODUÇÃO 

MODO DE PRODUÇÃO (administrar a 

produção de riquezas) EPOTÊNCIA 

O modo de produção envolve a administração 

da produção e a utilização social das riquezas 

de uma coletividade. Como nem sempre as 

riquezas são suficientes, geram-se conflitos 

entre as classes de gestores e de produtores 

(pode-se solucionar o problema também 

através da elaboração): aqueles desejam 

controlar a produção em benefício próprio. 

Quanto ao tipo de força exercida, denomina-

se PODER-POTÊNCIA. 

TIPO DE REGIME POLÍTICO 

(administrar a ordem interna) E OPODER 

A administração de uma ordem interna 

envolve: legislar (poder legislativo) – decidir 

sobre o permitido e o proibido; julgar (poder 

judicial) – avaliar as condutas conforme as 

leis; reprimir (poder repressivo) – aplicar a 

decisão do poder judicial; governar (poder 

executivo) – intervir na ordem instituída. Os 

atores políticos envolvidos são as elites 

estatais e os cidadãos. Neste caso, o tipo de 

coerção é PODER-ESTADO. 

MODELO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

(administrar a socialização de seus membros) 

AUTORIDADE 

Este modelo dá conta da socialização dos 

membros da coletividade de acordo com as 

regras que se adotou para o corpo social, 

como: prescrever e incutir as regras; garantir a 

autoridade da hierarquia; avaliar as condutas 

dos dirigidos e castigar o desvio social. Os 

atores sociais são as hierarquias e os dirigidos. 

A esta “capacidade de obrigar os membros de 

uma coletividade a conformar-se com um 

modelo de integração” (BAJOIT, 2008, p. 38) 

chama-se PODER-AUTORIDADE. 

TIPO DE CONTRATO SOCIAL 

(administrar o consenso e a solidariedade) E 

A INFLUÊNCIA 

Tipo de relação social em que se estabelecem, 

negociam e garantem os compromissos, bem 

como a existência entre os diferentes grupos. 

Os atores sociais envolvidos são os grupos 

instalados e os grupos minoritários. A relação 

de coerção que envolve, acima de tudo, a 

negociação é denominada de PODER-

INFLUÊNCIA. 

O MODELO DE ORDEM SOCIAL Este modelo se refere ao modo de administrar 
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(administrar suas relações com outras 

coletividades) E A HEGEMONIA 

as relações entre as coletividades nos âmbitos 

regional e mundial. Os atores envolvidos são: 

coletividades hegemônicas e coletividades 

dependentes. A relação de coerção, em que a 

coletividade mais forte impõe (por 53 

diplomacia ou guerra) seus interesses políticos 

e econômicos sobre outras, mais fracas, 

chama-se PODER-HEGEMONIA. 

Fonte: Costa Júnior (2016, p. 52), com base em Pedrosa (2014, p. 34-35) 

 

No caso da nossa investigação, os mecanismos de poder nos interessam para poder dar 

resposta a uma de nossas questões de pesquisa: a quem as redes sociais dão poder? Os 

diversos modos de poder que estão presentes nas relações sociais, o modo como eles são 

exercidos, as finalidades que cada tipo de poder tem e os modos de ação disponíveis para 

atingir os objetivos pretendidos são, sem dúvida, transcendentes quando nos referimos a 

movimentos sociais. Os movimentos sociais são por definição grupos de pressão em uma 

sociedade, eles se formam por meio de causas de lutas, têm líderes e inimigos ideológicos.  

Sherer Warren (2014) apresenta uma tipologia dos movimentos sociais no Brasil no 

século XXI, fazendo distinções em função de: suas formas de organização, suas formas de 

atuação pública, seus ideários e propostas e suas reivindicações socioculturais e políticas. A 

partir dessas categorias, a autora encontra quatro tipos de movimentos: movimentos sociais 

organizados; manifestações ou marchas dos movimentos sociais; manifestações amplas de 

cidadania e/ou dos indignados; manifestações-bloqueio e ação manifesto sociocultural. No 

caso de nossa pesquisa, situamo-nos na categoria de movimentos sociais organizados, 

definidos como articulados “com algum arranjo institucional que vise sua continuidade 

temporal, principais objetivos políticos definidos ou em construção pelos militantes e um 

projeto ou utopia de mudança social, política ou cultural” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 

14).  

Os movimentos sociais são uma das vias de buscar e de atingir mudanças sociais. Saco 

(2006) contribui com a ASCD, a partir da Sociologia Aplicada à Mudança Social, com uma 

análise dos processos mediante os quais acontecem as mudanças sociais dentro da sociedade. 

Para Saco (2006), “tanto as mudanças como as inovações sociais poderiam ser 

classificadas em função de dois eixos estruturantes, a saber: endógeno/exógeno e 

ascendente/descendente” (SACO, 2006, p. 53). Segundo o sociólogo, mudanças endógenas 

seriam aquelas que acontecem dentro de uma coletividade, de modo que quanto mais 

organizada for essa proposta de mudança, maior será sua efetividade. Apesar de a mudança 
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poder surgir no interior da coletividade e por isso ser endógena, Saco (2006) explica que em 

muitas situações as pressões que levam a essas transformações podem vir de fora, portanto, 

raramente uma mudança pode ser considerada exclusivamente endógena. 

As transformações exógenas são aquelas que resultam de mudanças externas 

provocadas por “agentes externos à coletividade” (SACO, 2006, p. 53). Esse tipo de mudança, 

segundo o autor, nem sempre é bem recebida pela coletividade, acontecendo, às vezes, depois 

de um período de tensa resistência. As mudanças ascendentes, segundo SACO (2006),são 

“aquelas que têm lugar de maneira mais ou menos espontânea a partir da atuação dos 

movimentos de tipo comunitário ou da confluência de interesses de certos setores da 

população ou adicionados sociais que compartilham os mesmos interesses”, enquanto as 

descendentes surgem de forma verticalista e centralizada, a partir uma fonte de poder 

específica. 

A ASCD tem encontrado uma via de diálogo forte com a Sociologia Aplicada à 

Mudança Social nas várias instâncias de investigação que fomos mencionando nesta parte do 

capítulo. Contudo, para os efeitos deste trabalho, interessa-nos principalmente o estudo sobre 

o Poder, tratado por Bajoit (1999; 2008), vinculado a finalidades e modos de ação, e a 

concepção de Saco (2006) sobre as formas de acesso às mudanças sociais nas sociedades. 

 

3.2 A teoria da Multimodalidade: o texto além da escrita 

 

Por meio da linguagem, participamos de processos de comunicação que se 

estabelecem natural ou forçadamente como práticas sociais habituais em sociedades em 

permanente construção. A linguagem aproxima, mas também distancia, cria laços ou os 

destrói, contribui para fortalecer identidades ou para debilitá-las A linguagem nasce conosco, 

portanto é inerente ao ser humano e nos coloca, pela sua intrincada relação com a nossa 

consciência, em um nível privilegiado na estrutura social. O domínio das suas técnicas 

constitui uma das ferramentas mais poderosas a nossa disposição. Escolher não só o que dizer, 

como dizer, a quem dizer mastambém escolher o que silenciar são processos intelectualizados 

que vão nos definindo no nosso papel de atores sociais.  

Impossível pensar a Linguagem sem ligá-la à Comunicação, impensável conceber a 

Comunicação sem a sua ferramenta mais poderosa. Da mesma forma que a Comunicação não 

é apenas o que se diz ou o que se escreve, a Linguagem não se concretiza apenas na escrita ou 

na oralidade. Comunicação é entrar em conexão com o outro, é um ida e volta, uma troca, 

uma construção coletiva, e assim a Linguagem é (ou deveria ser) o caminho para o 
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fortalecimento desse intercâmbio horizontal. Em uma realidade ainda utópica, Comunicação e 

Linguagem contribuem para uma sociedade mais justa, menos desigual, com a distribuição de 

poderes mais equilibrada.  

Em tempos nos quais as maiores inovações, provocadoras de profundas e vertiginosas 

mudanças sociais, têm sido aquelas provenientes da área da Comunicação,por meio do avanço 

permanente das novas Tecnologias disponíveis, a comunhão entre Comunicação e Linguagem 

tem se transformado no centro dos estudos dos analistas do discurso. A Análise Crítica do 

Discurso aborda linguisticamente e socialmente as marcas de abusos de poder e desigualdade, 

mas também entende que o discurso pode se constituir numa via emancipadora. 

Habitualmente, essas atribuições do discurso são exercidas em canais de comunicação. As 

características atuais das mídias, quanto à Convergência, à Transmidialidade e à 

Hipermidialidade
17

, colocam-se a serviço de textos que extrapolam completamente a 

composição exclusivamente escrita. Os textos são construídos multimodalmente, na 

conjunção de vários recursos. A construção de sentido é feita em uma concepção 

multisemiótica. Assim, para conseguir analisar esses textos, os estudiosos apelam também a 

um olhar multimodal. 

Para Magalhães (2009), o texto como objeto de estudo da abordagem multimodal tem 

mudado sua própria natureza, a autora entende que 

 

esta unidade é denominada de “texto”, agora entendido como unidade de significado 

em que se faz uso de recursos semióticos verbais, orais ou escritos, e não-verbais, 

como imagens, sons, gestos, dentre outros; analisado como um evento num dado 

contexto sociocultural e histórico de produção, de distribuição e de consumo 

(MAGALHÃES, 2009, p. 20). 

 

O conceito de Multimodalidade surge na Semiótica Social, ciência que tem como 

preocupação não apenas o que dizemos mas a forma que escolhemos para dizer o que 

pretendemos. Conforme Barros (2005, p. 11), a Semiótica olha para “o que o texto diz e como 

ele faz para dizer o que diz”. O conceito de multimodalidade, introduzido por Kress (1998), 

refere-se principalmente à combinação de recursos escolhida pelo usuário para produzir 

significado, entendendo que a linguagem é resultado de uma combinação de recursos que não 

podem ser limitados à escrita. Os que eram antes considerados como recursos 

extralinguísticos ou paralinguísticos são hoje, a partir dessa corrente, mais ferramentas para se 

dizer o que se pretende. Já não falamos em codificar ou decodificar e sim em construção de 

significado a partir de escolhas.  

                                                           
17

_Trataremos desses conceitos no capítulo 4 desta tese. 
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O texto, a partir da perspectiva de Luna (2002) e de Xavier (2006), em consonância 

com o professor Porfírio Silva
18

, não é apenas um conteúdo escrito. Segundo Xavier (2006), o 

texto pode ser construído a partir de muitos modos de comunicar, modos esses que podem ser 

proporcionados por uma linguagem escrita, oral ou visual, ou mediante a combinação dessas 

escolhas. Portanto, um texto multimodal não é mais do que um texto que se utiliza de vários 

recursos para construir o significado. Para Kress e Van Leeuwen (1998), todos os textos são 

multimodais. A utilização concomitante de mais de um recurso para produzir significados 

confronta as teorias linguísticasanteriores, que reduziam a linguagem à verbalização. A teoria 

olha para todos os elementos que representam escolhas de comunicação dos usuários da 

linguagem, tendo,assim, importância a oralidade, a escritura, as imagens, os sons, os gestos, 

as cores, os canais escolhidos para transmitir o desejado e tudo o que possa contribuir para 

atingir os níveis de comunicação pretendidos. Nas palavras de Kress e Van Leeuwen (1998), a 

escolha de caminhos de construção de significados está condicionada tanto pelo seu contexto 

cultural quanto pelas possibilidades que cada modo oferece nesse contexto: 

 

significados pertencem à cultura, ao invés de modos semióticos específicos [...]. Por 

exemplo, aquilo que é expresso na linguagem através da escolha entre diferentes 

classes de palavras e estruturas oracionais, pode, na comunicação visual, ser 

expresso através da escolha entre os diferentes usos de cor ou diferentes estruturas 

composicionais. E isso afetará o significado. Expressar algo verbalmente ou 

visualmente faz diferença ¹ (KRESS, VAN LEEUWEN, 1998, p.2). 

 

A convivência de múltiplos caminhos de construção de sentido não é necessariamente 

um fenômeno novo, porém assumir essa combinação de semiose “como objeto de estudo é 

ainda algo muito novo” (FERRAZ, 2009, p. 154). Em tempos de novas Tecnológicas de 

Comunicação e Informação (TICs) e de convergência midiática, apesar de a escrita tem 

deixado de ser o eixo da representação discursiva,os estudos linguísticos não têm se 

desprendido totalmente do enfoque que, como expressa Ferraz (2009, p. 154), “não basta mais 

para revelar a totalidade dos usos da língua e de seus fenômenos”. Têm autores, como Cope e 

Kalantzis (2009), que entendem que em alguns contextos a escrita já tem sido superada por 

outros modos de comunicação: 

 

o efeito de todas estas mudanças ao longo da última metade do século, ajustando-se 

ao ritmo da digitalização, tem sido a redução do papel privilegiado do textual escrito 

na cultura ocidental, colocando progressivamente o visual e os demais modos ao 

                                                           
18

_Disponível_em:_<http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorioacademico/_ed768_multimodalidade_afinal

_o_que_e/>. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorioacademico/_ed768_multimodalidade_afinal_o_que_e/
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorioacademico/_ed768_multimodalidade_afinal_o_que_e/
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mesmo nível. E inclusive em alguns contextos na atualidade outros modos são 

privilegiados por em cima dos textos escritos (COPE; KALANTZIS, 2009, p.362). 

 

Cope e Kalantzis (2009) propõem uma Gramática da Multimodalidade, tendo como 

referência teorias anteriores que já abordaram essa perspectiva. Segundo os autores, “ao longo 

das décadas que tem durado esta transformação tem ido aparecendo relatos incisivos sobre a 

forma de atuar desta multimodalidade” (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 94). Os pesquisadores 

(2009, p. 94) citam particularmente os estudos de Arnheim (1969), Kress & Van Leeuwen 

(1996), Mitchell (1986) e Tufte (1997).  

Cope e Kalantzis (2009) partem da premissa de que entre os vários modos existem 

paralelismos e analogias, mas que todos eles se mobilizam em torno de cinco dimensões, são 

elas: Representacional, Social, Organizativa, Contextual e Ideológica. Segundo os estudiosos, 

essas dimensões estão presentes nos processos de construção de sentido por meio dos modos 

linguístico, visual, espacial, gestual e auditivo. Cope e Kalantzis (2009) ainda defendem que 

“o significado multimodal é também muito mais do que a soma dos modos de significado 

lingüístico, visual, espacial, gestual e áudio”, implicando em “processos de integração e de 

movimento da ênfase indo para frente ou para trás entre os diferentes modos” (COPE; 

KALANTZIS, 2009, p. 149).  

Da proposta dos autores focalizaremos nas categorias do significado visualpara nos 

auxiliar nas análises das imagens divulgadas pelo movimento Vem pra rua nas redes sociais, 

principalmente no caso do Facebook e alguma postagem particular do Twitter que contenham 

imagens. A Gramática da Multimodalidade apresentada pelos autores “ilustra os paralelismos 

e as analogias entre os diversos modos em resposta a cinco perguntas sobre o significado” 

(COPE; KALANTZIS, 2009, p. 99). Essas perguntas-guias a que se referem os autores são: 

 

• Representacional: ¿A qué se refieren los significados? 

• Social: ¿Cómo conectan los significados a las personas implicadas? 

• Organizativa: ¿Cómo encajan los significados entre sí? 

• Contextual: ¿Cómo encajan los significados en el mundo más amplio del 

significado? 

• Ideológica: ¿Al servicio de los intereses de quién aparecen sesgados los 

significados? (COPE;  KALANTZIS, 2009, p. 99). 

 

Como mencionamos, todos os modos de significado compreendem as cinco dimensões 

propostas por Cope e Kalantzis (2009). Portanto, no caso do significado visual, 

consideraremos todas as perspectivas, priorizando umas ou outras, dependendo da imagem, 

para analisar as imagens selecionadas. Os pesquisadores representam, mediante quadros, um 

resumo da Gramática proposta: 
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Quadro 5: Dimensões do significado 

DIMENSÕES DO 

SIGNIFICADO 

MODOS DO 

SIGNIFICADO 

EXEMPLOS VISUAIS 

1. REPRESENTACIONAL: 

A que referem os significados?  

Participantes: 

Quem e que esta participando 

nos significados que se 

representam?  

Representações naturalistas e 

icônicas, contrastes distinguíveis 

por meio da vista.  

 Ser e atuar: Que formas de ser 

e atuar representam os 

significados? 

Vetores, localização, portadores. 

2. SOCIAL: 

Como vinculam os significados 

às pessoas as quais pretendem 

envolver? 

Papéis dos participantes na 

comunicação do significado: 

Como decide o escritor/orador 

conseguir atrair o 

leitor/ouvinte em direção ao 

significado. 

Perspectiva, planos focais de 

afeto ou implicação. 

 Compromisso: Que classe de 

compromisso tem o produtor 

com a mensagem? 

Contextualização, profundidade, 

abstração 

 Interatividade: Quem inicia o 

intercâmbio e quem determina 

a direção do mesmo?  

Contato visual, Resposta 

 Relações entre participantes e 

processos: 

Como estão interconectados 

entre se e com as ações e 

estados da existência que se 

representam? 

Capacidade de protagonismo e 

ação tal e como aparece 

representada através de vetores, 

trajetória da mirada entre 

participante/espectador.  

3. ORGANIZACIONAL: 

Como se acoplam os 

significados entre si? 

Modo de comunicação: 

Que tem de característico na 

forma de comunicação, e que 

convenções e práticas se 

associam com esta forma de 

comunicação? 

Imagens fixas e móveis, 

representação em dois ou três 

dimensões, representacional vs. 

Interativo.  
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 Meio: Qual é o meio de 

comunicação e como este 

consegue definir a forma e a 

configuração da representação 

Meios diferentes como pintura 

ao óleo frente à fotografia 

 Apresentação: Como se utiliza 

o meio 

Pinceladas, películas fotográficas 

 Coesão: Como se engajam 

entre as unidades de 

informação menores 

Esquerda direita, acima, abaixo, 

centro, margens, marco, atração 

gravitatória, proeminência 

 Composição 

Quais são as propriedades 

globais organizativas do 

episódio criador do significado 

Gênero, como uma fotografia de 

paisagens comparada com a 

fotojornalismo 

4. CONTEXTUAL: 

Como se encaixam os 

significados no mundo mais 

amplo do significado 

Referência: 

Como apontam os significados 

aos contextos e vice-versa 

Marco de referência, primeiros 

planos, fundo, parecido, 

metáfora 

 Referência cruzada: Como se 

referem os significados a 

outros significados? 

Pastiche, collage, ícone 

 Discurso: 

Até que ponto o conjunto do 

que eu comunico diz algo 

sobre quem eu sou num 

contexto particular 

Imagens, simbolismo 

5. IDEOLÓGICO: Para servir a 

que interesses e de quem 

aparecem os significados 

manipulados 

Indicação de interesses: 

Como declara seus interesses 

Imagens naturais ou estilizadas 
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 Atribuição de valor de 

veracidade e afinidade, que 

status lhe atribui o criador do 

significado a sua mensagem 

Imagens realistas (por ex. 

diagramas científicos) frente a 

imagens de grande carga de 

autor ( por ex. artísticas) 

 Espaço para os leitores: Qual é 

o papel do leitor? 

Visões panorâmicas muito 

detalhadas frente à propaganda 

 Engano por omissão: O que é 

o que não se diz e o que é o 

que se deixa de lado de forma 

ativa ou é diretamente 

enganoso-deliberada ou 

inconscientemente? 

Primeiros planos e fundo, 

distorção, perspectiva 

 Tipos de transformação: como 

se cria um novo design de 

significação a partir de design 

de significado já disponível 

Grau de criatividade, grau de 

autoconsciência dos recursos 

representacionais e suas fontes 

Fonte: adaptado e traduzido de Cope e Kalantzis (2009, p. 100-103) 

 

A Gramática da Multimodalidade de Cope e Kalantzis (2009) será nosso suporte 

teórico na análise visual dos textos que assim o necessitem. A escolha foi determinada por 

alguns fatores que entendemos importantes:  

 

a) a Gramática da Multimodalidade mostra, em si mesma, uma perspectiva mais atual das 

competências que o leitor pós-moderno deve reunir para se apropriar dos significados 

que fazem parte do seu entorno; 

b) essa teoria sustenta-se em teorias tradicionais de referência, como a obra Reading 

images, de Kress e Van Leeuwen (1996), ou os estudos de Tufte (1997), na sua obra 

Visual Explanations; 

c) a própria gramática constitui-se como uma abordagem multimodal, ao trazer várias 

dimensões do significado que não podem ser dissociadas entre elas (Representacional, 

Social, Organizativa, Contextual e Ideológica), combinadas aos diferentes modos que 

também funcionam, segundo os autores, em forma complementária (linguístico, 

visual, gestual, áudio, espaço);  

d) a GM demonstra a analogia entre os diferentes modos dos significados, sem 

desconhecer as particularidades que cada um tem e a sua contribuição ao conjunto; 

e) a GM oferece também uma perspectiva de alfabetização multimodal que dialoga com 

a classificação de leitores, proposta por Santaella (2011), que apresentamos no 

capítulo IV desta investigação, e que entendemos constituir-se como uma contribuição 
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importantíssima em tempos nos quais a construção de sentido multisemiótica é a 

constante. 

 

Todos esses fatores foram determinantes na hora de escolher um suporte teórico 

consistente para analisar os textos que incluíam imagens, principalmente os da rede social 

Facebook. A proposta de alfabetização multimodal de Cope e Kalantzis (2009) tem o objetivo 

de preparar as novas gerações para os processos de apropriação de informação que chega a 

nós de maneira cada vez mais complexa e multisemiótica. Mesmo que o objetivo deste 

capítulo não seja conhecer caminhos de alfabetização, entendemos que a metodologia dos 

estudiosos é altamente pertinente por nos alertar sobre a importância de preparar as crianças 

para um mundo de leituras que se expressa bem além da escrita e da oralidade. Cope e 

Kalantzis (2009) chamam sua proposta de Pedagogia da multi-alfabetização e entendem que 

deve estar composta pelos seguintes elementos, a saber: linguagem escrita, linguagem oral, 

representação visual, representação sonora, representação táctil, representação gestual, 

representação para um mesmo e representação espacial.
19

 Os autores além de descrever cada 

um dos elementos, definem para quem cada um desses elementos representam significado, se 

para a própria pessoa ou para o outro.  

Segundo os autores, cada um desses modos tem como representar vários fatos ao 

mesmo tempo, mas também tem a sua categorização de representação exclusiva, os autores 

explicam por meio de exemplos:  

 

uma gramática do visual pode explicar as formas em que as imagens atuam da 

mesma forma que a língua, a ação representada por verbos nas frases pode aparecer 

expressada por vetores nas imagens. As proposições locativas na língua são como os 

primeiros planos e o fundo das imagens.  Os comparativos na língua são como o 

tamanho e o emprazamento nas imagens. O conhecido e o novo das estruturas das 

orações em inglês são como a colocação à direita ou esquerda nas imagens (ao 

menos nas culturas de visão de esquerda à direita), e o real/ideal na língua é como a 

localização acima/embaixo nas imagens (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 363).  

 

Os pesquisadores destacam que nunca uma “passagem” de um modo a outro pode ser 

considerada como uma tradução literal. A conjunção dos modos semióticos apresenta-se tanto 

no momento da produção do texto quanto no da leitura. As escolhas dos modos de produção 

de significado respondem às particularidades que cada um desses caminhos tem para 

                                                           
19

 Para conhecer com mais profundidade os elementos da Pedagogia da multi-alfabetização, proposta por Cope e 

Kalantzis (2009), recomendamos a leitura do seu artigo “A Grammar of multimodality”, publicado 

originalmente em inglês, mas com uma versão em espanhol disponível em file: 

<///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-GramaticaDeLaMultimodalidad-3616430%20(1).pdf>.  
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contribuir na produção de semioses. Os modos de semioses não se comportam no texto 

multimodal como peças diferentes que se encaixam, eles se diluem em uma composição 

harmônica, potencializando uns aos outros, permitindo uma maior abrangência e consistência 

na hora de gerar significado. Tanto produtor do texto quanto leitor têm capacidades de 

produção e de apropriação que atendem à atual complexidade de convergência de signos 

semióticos. Nas palavras de Martínez Lirola (2008), um texto multimodal deve reunir 

determinadas características: 

 

1. Os elementos que formem esse texto (verbais e não verbais) devem ser 

complementários, quer dizer, devem manter uma relação estreita. As imagens têm de 

ajudar a identificar o contexto de situação.  

2. Tudo o que constitui um texto multimodal (tipo de letras, lugar no qual aparece a 

imagem, vocabulário e estruturas empregadas, etc) contribui à criação do sentido do 

texto e influi no leitor de uma forma clara e direta. 

3. Os elementos verbais e não verbais não se podem conceber como duas unidades 

independentes unidas, senão que têm de se compreender e ler como uma totalidade 

dentro do texto que configuram. (p. 5) 

 

No intrincado processo de produção dos textos multimodais, assim como no de leitura, 

interferem bem mais do que habilidades técnicas ou cognitivas. Nesse “entrosamento” com 

uma multisemiosis discursiva, um dos protagonistas indiscutíveis na construção de sentido é o 

contexto. Segundo Martínez (2008, p. 6), “o texto é um fato social e cultural, pois está situado 

num espaço e num tempo determinados com a finalidade de expressar uns significados”.  

A multimodalidade potencializa-se no cenário de uma Comunicação, no qual reinam a 

Transmidialidade, a Hipermidialidade e a Convergência
20

. Isso aumenta consideravelmente a 

complexidade das mensagens emitidas, assim como a complexidade da leitura.  Se pegarmos 

as teorias que compreender a leitura como uma habilidade passiva, e o leitor como um mero 

decodificador, como já tem se dissipado nas novas correntes que abordam esses temas, talvez 

ninguém fosse capaz,há um tempo atrás, de visualizar um leitor tão emancipado como o atual. 

Além de sua inerente capacidade para compreender estímulos multisemióticos, o leitor pós-

moderno não escolhe apenas o que ler, ele define percursos de leitura, vai e volta, quebra 

aquele esquema de ler “da esquerda à direita”, pula de um espaço discursivo a outro, escuta 

sons, assiste vídeos, lê textos escritos, multiplica as fontes de informação, compartilha nas 

suas redes sociais, comenta, edita, re-contextualiza, cria novas mensagens e outras muitas 

possibilidades que se multiplicam com cada nova plataforma virtual. Tudo esse processo leva 

a re-significar uma e mil vezes as intenções narrativas do texto “original”. 

                                                           
20

 Conferir o capítulo IV desta tese. 
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Em épocas de avanços tecnológicos imensos, principalmente no marco das novas 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), a “enxurrada” de discursos multimodais, 

tanto a partir da perspectiva dos recursos disponíveis para potencializar a linguagem como da 

variedade de plataformas ao serviço de todos, tem dinamizado a construção de significados. 

Segundo Lemos (2004, p. 15), “o ciberespaço é, ao mesmo tempo, lócus de efervescência 

social e canal por onde circulam formas multimodais de informação”. Esse novo texto, que 

comunica em várias frentes, provém de um enunciador mais complexo, que já pensa 

multimodalmente e lê multimodalmente (SANTAELLA, 2012).  

No processo de produção de significados multimodais, os protagonistas continuam a 

serem os atores sociais envolvidos na representação discursiva.Nessa 

perspectiva,direcionamo-nos ao modelo desenvolvido por Theo Van Leeuwen (1998, 2008) 

sobre os modos de representar os atores nos discursos. 

 

3.3 A representação dos Atores Sociais: trilhas para questões ideológicas e abuso de 

poder 

 

A representação dos atores sociais no discurso foi categorizada por Van Leeuwen 

(1998, 2008) na tentativa de encontrar nas palavras a materialização dessa representação. 

Assim, o autor oferece uma proposta para identificar se os atores estão incluídos ou excluídos 

nos textos e, ao mesmo tempo, oferece-nos caminhos para entender a forma como essa 

inclusão/exclusão é feita. Van Leeuwen (1998, 2008) também nos sustenta com categorias 

para verificar se os atores estão claramente identificados e se essa identificação é feita em 

forma individual ou coletiva.  

A proposta de Van Leeuwen (1998, 2008), que inclui uma categorização muito 

detalhada, conduz-nos a olhar essa representação criticamente, levando-nos a compreender, 

em muitos casos, questões de ideológica e de abuso de poder. A forma de representar não 

significa outra coisa além de que escolhas, escolhas que o emissor (no nosso caso usuário das 

redes sociais), faz com diversas intencionalidades.  Ainda que o ponto de partida para a 

categorização está sustentado na Linguística, o estudioso relaciona as escolhas ao contexto e à 

cultura. Nessa direção, Van Leeuwen (1998) expressa: 

 

(...) 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, 
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aquilo que só pode realizar verbalmente, aquilo que só pode realizar visualmente etc. 

(VAN LEEUWEN, 1998, p. 171). 

 

Fairclough (2003) propõe um diálogo com a teoria de Theo Van Leeuwen, pois, 

segundo o estudioso, a forma como os atores aparecem nos textos revela mecanismos de 

dominação e, como analista do discurso, entende que, ao se tratar de representações, essas 

podem ser desconstruídas. Com um pé na Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday, Van 

Leeuwen vincula, como foi dito, os atores sociais ao contexto sociocultural e encontra nos 

textos marcas de exclusão ou inclusão. A categorização entre aexclusão e a inclusão é o 

grande divisor de águas na proposta de Van Leeuwen (1998, p. 183), segundo o autor: “as 

representações incluem ou excluem atores sociais para servir os seus interesses e propósitos 

em relação aos leitores aos que se dirigem”. 

A exclusão, no modelo de Van Leeuwen, pode acontecer de duas formas: (i) por 

supressão, isso quer dizer que o produtor do texto não faz nenhuma referência ao ator, ou (ii) 

por encobrimento, quando o ator é colocado em segundo plano,  como nos casos nos quais 

não se faz menção a determinados atores diretamente, porém ficam marcas da referência no 

texto. 

O grande momento do modelo proposto pelo estudioso é o da inclusão. A partir da 

inclusão, podemos constatar os diversos modos de representar os atores, resultado de 

múltiples escolhas realizadas pelo autor. No caso da nossa pesquisa, os emissores se 

correspondem com os encarregados da Comunicação do Vem pra rua nas redes sociais e com 

os usuários do Twitter que apoiam o movimento. A proposta de Van Leeuwen (1998) tem 

sido determinante para materializar nossa categorização por módulos temáticos. Em cada um 

desses agrupamentos é possível ver como determinados atores sociais são destacados em 

detrimento de outros, como assumem papéis diferentes e como são representados de modo a 

potencializar certas ações e atitudes. 

Van Leeuwen (1998) deixa claro que os modos de representar os atores sociais não 

necessariamente correspondem com os papéis que de fato esses atores cumprem nas práticas 

sociais. Trata-se de representação, ou seja, um conjunto de recursos linguísticos com os quais 

o produtor conta para colocar nos seus textos/discursos aqueles atores que, por diversas 

circunstâncias e interesses, ele considera relevantes de serem representados. A forma de 

representar revela a intencionalidade dos autores dos textos. 

Dentro da grande categoria de inclusão, Leeuwen (1998, 2008) desdobra várias 

possibilidades de representação. Duas das mais importantes são a ativação e a passivação. 
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Nessa classificação, o ator social pode ser representado como responsável por suas ações, 

executor (ativação), ou ser quem sofre o efeito das ações de alguém ou algo (passivação). 

Essas duas categorias são relevantes no nosso trabalho e aparecem com frequência no modo 

como os usuários das redes representam os atores em questão (principalmente o Partido dos 

Trabalhadores, Dilma Rousseff, Lula, classe política, seguidores do movimento Vem pra rua 

e o próprio Vem pra rua). 

Os atores podem ser representados também de forma genérica ou específica, nas 

categorias que têm sido traduzidas para o português como genericização e especificação. 

Nesse caso os atores podem aparecer nos textos como grupos, ou serem especificados. Nesse 

último caso, a especificação pode ser realizada num processo de individualização ou de 

assimilação, quando apesar de estarem especificados os atores, eles aparecem representados 

coletivamente. 

A distinção entre personalização e impersonalização é outra das linhas divisórias 

que Van Leeuwen (1998, 2008) traça para facilitar a visualização nos textos sobre os modos 

de representar os atores sociais. Como foi esclarecido no começo desta seção, nem sempre 

essa representação coincide com o efetivo papel desses atores nas práticas sociais. Nessas 

duas categorias, o produtor do texto/discurso tem a possibilidade de incluir os atores de forma 

impessoal, os representando de maneira abstrata ou metonímica (impersonalização), e de 

forma de personalização, escolhendo entre o modo da determinação (nome, categorias) ou 

da indeterminação (todos, nenhum). No quadro6 apresentamos as categorias analíticas as 

quais temos feito referência nessa parte do capítulo e que são as principais que nos auxiliarão 

na análise do corpus desta tese.  
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Quadro 6: Representação dos atores sociais 
 Categoria Sociológica Tipo e/ou definição 

E
x

cl
u

sã
o

 S
u

p
re

ss
ão

 

Exclusão total do ator social 

E
n

co
b

ri
m

en
to

 

(s
eg

u
n

d
o

 

p
la

n
o
) 

Exclusão parcial do ator social 

In
cl

u
sã

o
 

A
ti

v
aç

ão
 

Ator social representado como força ativa 

numa atividade 

P
as

si
v
aç

ão
 

Ator social representado se submetendo a 

uma atividade ou sendo afetado por ela 

G
en

er
ic

iz
aç

ão
 

Atores sociais representados como classes 

E
sp

ec
if

ic
aç

ão
 Individualização 

Assimilação 

Coletivização 

Agregação 

P
er

so
n
al

iz
aç

ão
 

Indeterminação, atores sociais não 

identificados, anônimos 

Diferenciação 

Indivíduos ou 

grupos 

identificados 

Nomeação 

C
at

eg
o
ri

za
çã

o
 

 

Funcionalização 

 

 

Parentesco 

 

 

Espacialização 

Im
p
er

so
n
al

iz
aç

ão
 Abstração – atores sociais representados 

por uma qualidade 

Objetivação – 

atores sociais 

representados por 

uma referência 

metonímica  

Somatização 

Autonomização do 

enunciado 

Referência à 

instituição 

Fonte: adaptado de Theo Van Leeuwen (1998, 2008) 

 



73 

 

A proposta de Van Leeuwen (1998, 2008) de Representação dos Atores Sociais, abre, 

em primeira instância, a possibilidade de constatar a inclusão ou exclusão por parte dos 

produtores dos textos.Dessa forma, estende-se uma ponte em direção a uma concepção da 

Linguística como semiótica social.  

 

3.4 A Linguística Sistêmico Funcional: as avaliações na função interpessoal da 

linguagem 

 

A Gramática Sistêmico Funcional (GSF) foi desenvolvida por Halliday (2004), com o 

objetivo de analisar textos a partir de uma abordagem que fosse além do aspecto estrutural da 

língua. Halliday (2004, 2006) entende a língua como um caminho de construção da realidade, 

no qual a experiência humana se plasma em um sistema semântico, destacando o potencial de 

significados da palavra (HALLIDAY 2004, 2006; BAKHTIN, 2010). Segundo a perspectiva 

Funcional, a língua é estudada em função do seu contexto de uso, com uma olhar particular 

dela enquanto canal de interação social. Nessa linha de pensamento, o modelo proposto por 

Halliday (2004) considera a importância do contexto social e, em tal sentido, divide-o de duas 

formas: (i) no contexto de situação, que se refere às circunstâncias concretas nas quais o texto 

é produzido; e (ii) no contexto de cultura, um conceito mais amplo que considera as condições 

de uso da linguagem (MAGALHÃES, 2009). 

Para Halliday (2004), a língua se constrói a partir de três estratos: o fonológico, o 

léxico gramatical e o semântico discursivo. O fonológico se refere ao nível da oralidade, da 

língua que se fala e como ela é organizada. O nível léxico-gramatical foca-se nas escolhas de 

falante/escritor no campo do léxico e da gramática, na hora de construir significado. Nesse 

estrato da léxico-gramática está incluído o vocabulário, uma vez que, quanto aos efeitos de 

construção de sentido, Halliday (2004) não vê como necessário separar o vocabulário da 

gramática. Para a Linguística Sistêmico-Funcional, o uso do termo léxico-gramática é 

habitual. O estudioso entende que “a oração é a principal unidade de processamento da léxico-

gramática, porque é nela que os significados são mapeados numa estrutura gramatical 

integrada”(HALLIDAY, 2004, p.10). 

Segundo essa abordagem, a linguagem constrói três tipos de significados: ideacional, 

interpessoal e textual. De acordo com 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”. Para Halliday (2004), os três níveis de construção de 

significado correspondem as três metafunções da linguagem, os quais seriam as funções para 
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as quais a linguagem é usada, a saber: ideacional (formas de representar o mundo), 

interpessoal (instrumento de interação) e textual (forma de organizar a informação). As 

metafunções dão lugar a três maneiras de fazer análise de um texto, são elas: aquela que olha 

para os processos, os participantes e as circunstâncias (função ideacional); a análise que 

prioriza os modos de interação entre os participantes (interpessoal); e, finalmente, a análise 

que atende às formas de organização da informação (textual). 

Magalhães (2009) destaca que o trabalho de Halliday, Introduction to functional 

grammar, “cuja primeira versão é publicada em 1985, reeditada em 1994e revista e 

aumentada pelo próprio autor e Christie Matthiessen em 2004” (MAGALHÃES, 2009, p. 18), 

representa  uma proposta de entender a linguagem como semiótica social e metafuncional: 

 

[...] usada pelos seres humanos na sociedade para atingir três funções principais: 

falar de suas experiências externas e internas do mundo ao seu redor; estabelecer 

relações interpessoais na sociedade e organizar a mensagem de modo a poder, com 

ela, agir e criar sentidos que serão entendidos por seus pares nas diversas instituições 

sociais das quais participam (MAGALHÃES, 2009, p. 19). 

 

De acordo com Bakhtin (2010, 2011), não existem enunciados despojados de 

intencionalidade. A língua é muito mais que um conjunto de regras organizadas, devido a isso 

o autor defende o valor significativo da palavra: 

 

a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que 

despertam em nós ressonâncias ideológicas concernentes à vida [...]. A língua, no 

seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida 

(BAKHTIN, 2010, p.99). 

 

A cada instante todos nós estamos construindo significados a partir de escolhas, 

escolhas que fazemos nos três níveis propostos por Halliday (2004) e escolhas que vão 

potencializar seu sentido a partir de contextos nos quais estamos imersos. As escolhas vêm de 

inúmeros lugares, tanto no nível da nossa consciência como do inconsciente. Em 

determinadas situações colocamos mais ou menos intensidade em nossas palavras, mais ou 

menos julgamentos em torno das ações alheias ou mais ou menos emoção na transmissão de 

nossas ideias.Conforme Oliveira (2008, p. 3), “as escolhas linguísticas utilizadas pelo 

falante/escritor para avaliar pessoas, objetos e situações, estão impregnadas de crenças, 

valores, concepções sobre o mundo, ou seja, refletem a ideologia e a cultura nas quais os 

sujeitos estão inseridos”. Essas “tomadas de decisão”, que fazemos na hora de construir 

sentido, constituem o eixo do Sistema de Avaliatividade, proposto por James R. Martin e 
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Peter R. R. White (2005), com sustentação na Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 

2004) e nas ideias bakthinianas de que não existem palavras neutras.  

 

3.4.1 Sistema de Avaliatividade  

 

A Avaliatividade é o marco teórico que sustenta nossas escolhas léxico-gramaticais. O 

sistema desenvolvido por Martin e White (2005)oferece-nos ferramentas claras para encontrar 

as avaliações nos textos. De acordo com Vian Jr (2010, p. 25): 

 

[...] a avaliatividade está relacionada a todo o potencial que a língua oferece para [...] 

expressarmos pontos de vista positivos ou negativos, para graduarmos a força ou 

foco do que expressamos e para negociarmos a inter-subjetividade e assim por 

diante. 

 

O Sistema da Avaliatividade está relacionado à metafunção interpessoal de Halliday 

(2004), uma vez que se refere à forma como os autores se posicionam no texto, em função 

daqueles aos quais se dirigem. Nas palavras dos estudiosos, “podemos localizar a avaliação 

como um sistema interpessoal no nível da semântica do discurso”
21

 (MARTIN; WHITE, 

2005, p. 33, tradução nossa). Por meio da linguagem, estamos permanentemente realizando 

avaliações e sendo avaliados. Quem usa a língua dispõe de escolhas tanto no campo fonético-

fonológico e léxico-gramatical quanto no semântico-discursivo, escolhas queestão sujeitas a 

avaliações. O processo de construção de significados está imerso num contexto social e 

cultural, no qual os textos não podem ser desprendidos. Essa dinâmica, segundo Ikeda e Vian 

(2006, p. 38), ajuda-nos a compreender “porque um texto significa o que significa e por que 

ele é avaliado como o é”. 

O termo Avaliatividade é a tradução para o português do termo original Appraisal 

(MARTIN; WHITE, 2005), o qual adotaremos no nosso trabalho,conforme a proposta de 

Vian Jr. (2009), que argumentou contra o termo “Valoração”, utilizado em primeira instância 

por outros autores: 

 

quanto à valoração, tem, primariamente, o sentido de ‘atribuir valor a algo’, o que 

reduz significativamente o escopo envolvido na avaliação, uma vez que juntamente 

ao valor, agregam-se crenças, emoções, AFETO, relações sociais e tantos outros 

aspectos; e ainda pelo fato de, no subsistema de APRECIAÇÃO, haver o termo 

inglês valuation, que, em determinados casos, também poderia ser traduzido por 

valoração (VIAN, 2009, p. 102). 

 

                                                           
21

 No original: “we can locate appraisal as an interpersonal system at the level of discourse semantics”. 
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O desenvolvimento desse modelo, proposto pelos estudiosos Martin e White (2005), 

significou um momento importante para a análise de textos com o olhar da semiótica social, 

visto que, a partir desse marco teórico, os modos como avaliamos e somos avaliados 

adquirem uma dimensão que olha para a linguagem em uso, porém considerando como 

elemento essencial o contexto sociocultural.  

Martin e White (2005), no começo do seu livro, explicam como o sistema da 

Avaliatividade está sustentado principalmente pela função interpessoal da linguagem, uma 

vez que é a partir da interação que as avaliações tornam-se mais forte: 

 

este livro está preocupado com o interpessoal na linguagem, com a presença 

subjetiva de escritores/falantes em textos que adotam posições tanto para o material 

que apresentam e aqueles com quem se comunicam. Ele está preocupado com a 

forma como os escritores / falantes aprovam e desaprovam, se entusiasmam e 

abominam, aplaudem e criticam, e com a forma como eles posicionam os seus 

leitores / ouvintes a fazerem o mesmo. Ele está preocupado com a construção de 

textos de comunidades de sentimentos e valores comuns, e com os mecanismos 

linguísticos para a partilha de emoções, gostos e avaliações normativas. Ele está 

preocupado com a forma como os escritores / falantes interpretam para si 

identidades particulares autorais ou personagens, com a forma como eles se alinham 

ou desalinham-se com os entrevistados, reais ou potenciais, e com a forma como 

eles constroem para seus textos um público-alvo ou ideal (MARTIN; WHITE, 2005, 

p. 1, tradução nossa)
22

. 

 

Martin e White (2005) visualizaram três subsistemas na Avaliatividade: a Atitude, o 

Engajamento e a Gradação. Embora os três estejam em uma mesma “linha hierárquica”, 

cabe destacar que o Engajamento e a Gradação estão claramente ligados à Atitude. Segundo 

Almeida (2010, p. 39-40), “a atitude abrange as avaliações, o engajamento contempla as 

fontes ou as origens da atitude; e a gradação focaliza intensificação para mais ou para menos 

das avaliações”. Esquematicamente representamos esse Sistema da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 No original: “This book is concerned with the interpersonal in language, with the subjective presence of 

writer/speakers in texts as they adopt stances towards both the material they present and those with whom they 

communicate. It is concerned with how writers/speakers approve and disapprove, enthuse and abhor, applaud 

and criticize, and with how they position their readers/listeners to do likewise. It is concerned with the 

construction by texts of communities of shared feelings and values, and with the linguistic mechanisms for the 

sharing of emotions, tastes and normative assessments. It is concerned with how writers/speakers construe for 

themselves particular authorial identities or personae, with how they align or disalign themselves with actual or 

potential respondents, and with how they construct for their texts an intended or ideal audience”. 
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Figura 6: Sistema de Avaliatividade 

 

 

 

 

 

Fonte: adapatada de Martin e White (2005) 

 

O subsistema da Atituderefere-se ao campo das emoções, ou, de forma mais clara, é a 

avaliação pela qual expressamos “nossos sentimentos, incluindo reações emocionais, juízos 

de comportamento e avaliação das coisas” (MARTIN; WHITE, 2005, p. 35, tradução 

nossa)
23

. Dentro dessa “categoria” encontramos ainda três subcategorias mais específicas de 

avaliar nos textos: Apreciação, Julgamento e Afeto.  

O Engajamento é o subsistema que se refere à questão dialógica do texto, seriam 

aquelas escolhas léxico-gramaticais “que oferecem os meios para a voz autoral se posicionar 

com relação a, e, portanto, se ‘engajar’ com as outras vozes e posições alternativas 

interpretadas como parte do jogo no atual contexto comunicativo”
24

 (MARTIN; WHITE, 

2005, p. 94, tradução nossa). Para Martin e White (2005), dentro desse modo de avaliar, 

temos duas possibilidades: uma postura monoglóssica e uma postura heteroglóssica. A 

monoglossia manifesta-se quando o escritor/falante não abre possibilidades para a voz do 

outro, no caso da heteroglossia, o posicionamento do produtor do texto permitiria o diálogo. 

No quadro a seguir apresentamos os detalhes dessa categoria,a qual tem sido determinante no 

exercício das nossas análises:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 No original: “our feelings, including emotional reactions, judgements of behaviour and evaluation of things”. 
24

 No original: “which provide the means for the authorial voice to position itself with respect to, and hence to 

‘engage’ with, the other voices and alternative positions construed as being in play in the current communicative 

context”. 
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Quadro 7: Subsistema de Engajamento 
E 

N 

G 

A 

J 

A 

M 

E 

N 

T 

O
 

 

MONOGLÓSSICO 

 
PRESUMÍVEL 

ASSERTIVO 

HETEROGLÓSSICO 

 CONTRAÇÃO 

DIALÓGICA: 

“Nega ou opõe-se a outras 

vozes; Fecha a possibilidade 

de negociar significados e 

pontos de vista” 

 

 

EXPANSÃO DIALÓGICA: 

“demonstra adesão a outras 

vozes; “abre a possibilidade 

de negociar significados e 

pontos de vista” 

Fonte: adaptada de Martin e White (2005) 

 

A Gradação está em conexão forte com a Atitude, visto que enquanto estesubsistema 

ocupa-se de valores e de emoções na avaliação, a Gradação encontra-se na intensidade das 

escolhas. Assim, se os tuiteiros se referem a alguma figura pública como corrupto 

(julgamento), poderiam escolher simplesmente dizer “ele é corrupto” ou “ele é o pior corrupto 

que já existiu”, além de muitas outras possibilidades que dariam maior ou menor intensidade 

ao texto. Os autores definem essa categoria de recursos como “mecanismos pelos quais 

falantes/escritores ‘outorgam um grau’ seja a força do enunciado ou o foco da categorização 

pela quais valores semânticos são identificados”
25

 (MARTIN; WHITE, 2005, p. 94, tradução 

nossa). Praxedes e Magalhães (2013) resumem os “níveis de delicadeza” nos quais vai se 

desdobrando o Sistema de Avaliatividade: 

 

[a] condição de entrada [inicial] ‘avaliatividade’ possibilita a entrada no sistema de 

primeiro nível de delicadeza, chamado TIPOS DE AVALIATIVIDADE, cujos 

termos são ‘atitude’ e/ou ‘engajamento’ e/ou ‘gradação’. Os termos ‘atitude’, 

‘engajamento’ e ‘gradação’, quando escolhidos, passam a ser novas condições de 

entrada a sistemas mais refinados à direita ou sistemas de segundo nível de 

delicadeza: TIPOS DE ATITUDE, TIPOS DE ENGAJAMENTO e TIPOSDE 

GRADAÇÃO, respectivamente. Os termos do sistema TIPOS DE ATITUDE são 

‘afeto’ e/ou ‘julgamento’ e/ou ‘apreciação’. Quanto ao sistema TIPOS DE 

ENGAJAMENTO, seus termos são ‘monoglossia’ ou ‘heteroglossia’. Para o sistema 

                                                           
25

 No original: “mechanisms by which speakers/writers ‘graduate’ either the force of the utterance or the focus or 

the categorization by which semantic values are identified”.  
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TIPOS DE GRADAÇÃO, seus termos são ‘força’ e/ou ‘foco’ (PRAXEDES FILHO; 

MAGALHÃES, 2013, p. 76). 

 

A perspectiva anteriormente descrita é adaptada, pelos autores Praxedes e Magalhães 

(2013),no seguinte esquema,tendo como base o trabalho de Martin e White (2005).  

 

Quadro 8:O Sistema da Avaliatividade 

   

Atitude 

 afeto 

julgamento 

apreciação 

Avaliatividade Tipos de 

Avaliatividade Engajamento 

 monoglossia 

heteroglossia 

  

Gradação 

 força 

foco 

Fonte: adaptada de Martin e White (2005) 

 

 

Como apresentamos acima, no marco do subsistema da Atitude materializam-se três 

outros subsistemas: o Afeto, a Apreciação e o Julgamento. Cada um deles expressa 

avaliações a partir de três linhas semânticas. O Afetoalinha-se com a linguagem emocional, a 

Apreciação com a estética e o Julgamento com a ética. 

O Afeto, segundo Martin e White (2005, p. 42), “diz respeito ao registro positivo e 

negativo de sentimentos: sentimo-nos felizes ou tristes, confiantes ou ansiosos, interessados 

ou entediados?”. O Julgamento refere-se “as atitudes do comportamento, que admiramos ou 

criticamos, aprovamos ou condenamos” (MARTIN; WHITE, 2005, p. 42), enquanto a 

Apreciação “envolve avaliação de fenômenos naturais e semióticos, de acordo com as formas 

em que eles são valorizados ou não em um determinado campo”
26

 (MARTIN; WHITE, 2005, 

p. 42). De forma resumida e organizada, podemos apresentar os desdobramentos do 

Subsistema da Atitude na seguinte figura: 

 

 

 

                                                           
26

 No original: Judgement deals with attitudes towards behaviour, which we admire or criticize, price or 

condemn. 
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Figura 7: Subsistema da Atitude 

 

Fonte: adaptado de Martin e White (2005) 
 

As redes sociais do movimento Vem pra rua, especificamente aquelas das quais se 

ocupam este trabalho:Twitter e Facebook, são em si mesmas plataformas de comunicação que 

oferecem aos emissores e leitores as condições ideais para abordagens multimodais. A 

condição das redes de serem percursos que conduzem à hipermidialidade, à transmidialidade e 

à convergência as coloca em uma posição privilegiada como canais de expressão 

multisemiótica. Tanto o Twitter quanto o Facebook permitem aos usuários compartilharem 

fotos, memes, charges, vídeos, textos escritos, áudios e música, contribuindo para uma 

construção de sentidos que reúne vários modos simultâneos. A essa construção semiótica 

individual acrescenta-se a interação com outros usuários e suas próprias mensagens. A 

complexidade maior na dinâmica de apelar a vários modos para produzir semiose 

provavelmente esteja na possibilidade que o próprio leitor tem de interferir, modificar e 

(re)significar as produções as que tem acesso.  

A Análise Crítica do Discurso, a ASCD, por meio do encontro entre a Gramática da 

Multimodalidade, a Representação dos Atores Sociais e oSistema da Avaliatividade, 

sustentada pela Linguística Sistêmico-Funcional, em diálogo transdisciplinar com a 

Comunicação para a Mudança Social e a Sociologia Aplicada à Mudança Social, oferece-nos 

ferramentas fortes para encontrar nos textos que compõem nosso corpus as escolhas 

discursivas do Vem pra rua, postadas em suas redes sociais no período delimitado para esta 

análise. 

 

 

 

Subsitema da 
Atitude 

 

Afeto 

 

Emoções 

(in)felicidade 

(in)satisfação 

(in) segurançaE 

Apreciação 

Produtos, objetos, 
processos ou 

elementos naturais 

 reação, composição, 
valoração 

Julgamento 

Comportamento 
de um ser 
consciente 

sanção social - 
estima social  
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4 UM PROCESSO CHAMADO COMUNICAÇÃO  

 

Este capítulo tem como objetivo inserir-nos no cenário atual da Comunicação, muito 

provavelmente o “território” no qual as mudanças tecnológicas dos últimos anos têm tido 

avanços mais radicais. Essas transformações têm favorecido não só o aparecimento de novas 

práticas sociaismas também a transformação de outras. O tempo e o espaço não apenas 

desapareceram para oferecer maior velocidade à comunicação interpessoal, eles se 

transformaram em “lugares” regidos por novas regras. O imediato passou a ser não apenas 

uma possibilidade de se transmitir uma informaçãocomo também uma exigência de consumo 

dos usuários da internet. Com o intuito de compreender melhor essa nova realidade, 

percorremos, neste capítulo, as transformações que definem a Comunicação em tempos de 

modernidade líquida (cf. BAUMAN, 2009). 

 

4.1 Breve contextualização histórica 

 

As pesquisas sobre Comunicação tomam força, na década de 1960, de mãos dadas 

com a ideia de levar desenvolvimento àqueles países que, segundo critérios hegemônicos, 

estavam “ficando para trás”. A investigação em Comunicação teve períodos fortes, um deles 

compreende a década de 1960 e metade da década de 1970. Durante esse período, a 

concentração do interesse estava justamente em associar a Comunicação ao desenvolvimento, 

levando, por meio das mídias e de outros canais, segundo as ideias do momento, as 

ferramentas necessárias para a evolução dos povos chamados, naquele tempo, de 

“subdesenvolvidos”.O problema da proposta era o olhar recortado para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico, esquecendo-se do contexto sociocultural das comunidades. 

Essas primeiras tentativas teóricas de pensar a Comunicação como uma via de 

transformação apareceram nos Estados Unidos, considerado, pela maioria dos pesquisadores 

latino-americanos em Comunicação Social, o berço dos modelos tradicionais da Comunicação 

verticalista. Nesse contexto, autores como Everett Rogers, Daniel Lerner o Wilbur Schramm 

(BARRANQUERO, 2006) representaram o que se denominou Comunicação para o 

Desenvolvimento, ou Difusionismo, etapa na qual se começou a entender a Comunicação 

como uma ferramenta importante nos processos de transformação social. 

Porém, a transformação era pensada fundamentalmente a partir da perspectiva de 

incentivar o desenvolvimento agrícola, por meio da difusão de modelos que tinham sido 

criados para o agricultor norte-americano.Assim, “as ações, centraram se, de modo 
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experimental, em programas de capacitação em tecnologias, extensão de inovações agrícolas, 

educação para a saúde, em zonas pouco industrializadas...” (BARRANQUERO, 2006, p. 2). 

Pensar a Comunicação como ferramenta de desenvolvimento foi o argumento forte de 

muitos estudiosos daquela fase, na qual as mídias de massas irromperam com força, 

mobilizando os parâmetros do fluxo de informação. Luis Ramiro Beltrán, jornalista e 

pesquisador em Comunicação para o Desenvolvimento, já em 1968 escreveu que “só por 

meio da comunicação ao povo (eficiente e efetivamente) pode ter lugar qualquer 

desenvolvimento” (BELTRÁN, 1968, p. 26).  

Desde aquela primeira definição de Aristóteles – na qual entendia a comunicação 

(retórica) como formada por três elementos: locutor, discurso e ouvinte –, muitas definições 

têm chegado aos livros de Comunicação Social (BELTRÁN, 1981). Laswell, em 1948, propôs 

um paradigma que tem tido, até hoje, grande incidência nas pesquisas e nas salas de aula da 

área. Ademais, esse paradigma adicionou ao modelo aristotélico de quem, diz o que, a quem, a 

ideia de como o diz e com que efeito. Laswell (1948 apud BELTRAN, 1981, p. 3) entendia 

que “uma forma conveniente para descrever um ato de comunicação é a de dar respostas às 

seguintes perguntas:¿Quem?,¿Diz o que?, ¿Em qual canal? (médio\MEIO), ¿A quem?, ¿Com 

que efeito?”. Os estudos de Laswell tiveram grande eco na Propaganda e na Publicidade, 

devido a esse olhar atento para os efeitos da mensagem.  

A maioria das definições de Comunicação posteriores a Laswell veio “agarrada” ao 

conceito de transmissão, assim como ao conceito de influência (BELTRAN, 1981, p. 3). 

Beltrán publicou, em 1981, um ensaio que apresenta um percurso pelas várias tentativas de 

ajustar a definição de Comunicação, até chegar à ideia de um processo de construção 

participativa e dialógica. Entendemos que o ensaio Adiós a Aristóteles: laComunicación 

“Horizontal”, de Beltrán, constitui uma leitura obrigatória para entender esse processo em 

constante construção. 

Posteriormente a Laswell, os engenheiros Shannon e Weaver (1971) desenvolveram 

um modelo eletromecânico de comunicação, no qual estavam incluídos os elementos: fonte, 

transmissor, canal, receptor e destinatário. De uma forma muito simplificada, a fonte era a 

origem na qual era emitido o sinal que, por sua vez, era transmitido por um transmissor, em 

algum canal escolhido, e logo recebido pelo receptor(ponto oposto da fonte),até finalmente 

chegar ao destinatário da mensagem. 

Schrammtomou esse modelo de Shannon e Weaver (1971) e o adaptou à comunicação 

humana, substituindo o transmissor e o destinatário pelos conceitos de codificador e 
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decodificador, respectivamente. A ideia de transmissão continuava prevalecendo nesses 

modelos (BELTRÁN, 1981). 

A incidência ou não das mídias no desenvolvimento, as próprias definições dos 

conceitos “desenvolvimento” e “comunicação”, que se discutiam a partir da década de 1960, 

já começavam a mostrar que o grande desafio era “atingir” os destinatários das mensagens ou, 

“comunicacionalmentefalando”, os chamados receptores, ou, em termos de Schramm, 

decodificadores. Não é nosso objetivo retomar a linha do tempo na qual vão se encaixando os 

principais modelos que tem representado a evolução das Ciências da Comunicação ao longo 

dos anos, mas queremos sim destacar como as ideias iniciais, que associam a Comunicação à 

transmissão de informação, têm dado muito trabalho para seremdesconstruídas. Conceitos que 

vêm de longe ainda estão arraigados no modo cotidiano de “fazer comunicação”. 

Após esse “encantamento” midiático dos anos 50 e 60, surgido a partir da imposição 

das mass mídias, pesquisadores da Comunicação, principalmente provenientes de vários 

países de América Latina, protagonizaram um movimento intelectual que questionava os 

efeitos culturais das grandes mídias. Na década de 1970, começou a se consolidar um cenário 

intelectual de resistência aos parâmetros hegemônicos de transmissão vertical de modelos 

materiais e simbólicos. Esse seria um segundo momento forte de pesquisas em Comunicação 

Social, começando em meados de 1970 e se estendendo até o final da década de 1980.  

Nesse período, Beltrán (1981, p. 6) expressa que “finalmente, a definição conceitual 

própria da natureza da comunicação, tal como proveniente dos países desenvolvidos, está 

sendo rebatida hoje nos países em desenvolvimento”.Nesse contexto de luta ideológica, 

destacaram-se estudiosos como AntonioPasquali, na Venezuela; Paulo Freire, no Brasil; Rosa 

MaríaAlfaro, no Perú; Armand Mattelart, no Chile; Luis Ramiro Beltrán, na Bolívia; Marita 

Matta e Eliseo Verón, na Argentina;Néstor García Canclini, no México; Mario Kaplún, no 

Uruguai, e Jesús Martín Barbero, na Colômbia, entre outros. 

Essa segunda fase, chave das pesquisas em Comunicação, foi caracterizada, como 

descreve Beltrán (1981), por uma tensão entre o norte e o sul, entre o desenvolvimento e os 

que se contentavam com “estar em vias de...”. A constatação, legitimada pelo informe Mc 

Bride
27

, a cargo da UNESCO, de que a grande maioria da informação do planeta (incluindo a 

dos países em desenvolvimento) provinha de agências de notícias dos Estados Unidos e da 

                                                           
27

 O informe Mc Bride foi publicado pela UNESCO em 1980 revelando a grande desigualdade no fluxo de 

informação, o intercambio de informação entre países em desenvolvimento era praticamente inexistente assim 

como a produção de notícias proveniente desse grupo de nações. Estados Unidos, Europa e Japão concentravam 

as principais agências noticiosas do planeta e nelas produziam também uma visão fragmentada sobre os países 

de América do Sul, onde se destacavam os problemas de educação, pobreza e desigualdade social.  
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Europa. Esse desequilíbrio revela um desequilíbrio assustador nas fontes de informação que 

não era outra coisa senão reflexo da concentração midiática imperante e da verticalidade do 

fluxo das comunicações. Essas condições geraram um contexto propíciopara esses estudiosos 

e comunicadores, principalmente latino-americanos levantassem a bandeira da luta pela busca 

do equilíbrio. 

 

4.2 Comunicação para a Mudança Social: a voz dos excluídos 

 

As mídias de massas, que chegaram prometendo mais democracia, liberdade de 

expressão e desenvolvimento, começaram a gerar desconforto, mas ao mesmo tempo 

incentivaram o aparecimento de propostas de comunicação chamadas de alternativas. Os 

teóricos citados e vários outros procuraram ir além da crítica ao imperialismo midiático, 

resgatando experiências de participação cidadã nos processos comunicacionais em diversos 

cenários. Talvez aí esteja um dos principais aportes dessa linha de pensamento: conceber a 

comunicação como um processo (e não como um ato) em permanente construção e com 

participação ativa dos seus protagonistas.  

Um dos grandes inspiradores dessa nova forma de pensar a Comunicação foi o 

brasileiro Paulo Freire. Freire é reconhecido, em inúmeras obras de pesquisadores de 

referência, como um pilar de sustentação na direção da consolidação de uma comunicação 

participativa. Nas palavras de Beltrán (1981, p. 13), “uma porta larga de entrada a uma fértil 

avenida de novas perspectivas foi aberta na parte inicial dos anos 60 por um mestre e filósofo 

da educação, o brasileiro Paulo Freire”. 

Paulo Freire, educador brasileiro, crítico dos modelos tradicionais de educação, 

questionador dos papéis ortodoxos de educador e educando, entendia que o modelo valorizado 

é aquele no qual o “educador quanto mais vá ‘enchendo’ os recipientes com seus ‘depósitos’, 

tanto melhor educador será” e que, em contrapartida, os educandos “quanto mais se deixem 

docilmente ‘encher’”, melhores educandos serão (FREIRE, 1987, p. 38). Os questionamentos 

de Freire quanto à transferência unidirecional de informação são adotados como princípios da 

Comunicação Participativa. Pedagogia do Oprimido (1969) e Comunicação ou Extensão 

(1971) são obras referenciadas permanentemente pelos comunicadores críticos.  Freire destaca 

a comunicação enquanto processo dialógico e caminho indiscutível na construção coletiva do 

conhecimento. Suas observações,orientadas à comunicação em âmbitos restritos,são 

facilmente projetadas à Comunicação Social. 
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Como destacamos, o educador questiona a simples transferência de informação 

(extensão) em oposição à comunicação construída coletivamente e, nesse sentido, expressa 

que: 

a extensão em si mesma (e, quando não o é, está sendo mal denominada) enquanto é 

um ato de transferência, nada ou quase nada pode fazer neste sentido. 

Reconhecemos que a simples presença de objetos novos, de uma técnica, de uma 

forma diferente de proceder, em uma comunidade, provoca atitudes que podem ser 

de desconfiança, de recusa, total ou parcial, como de aceitação também (FREIRE, 

1969, p. 20). 

 

Para que o processo de construção do conhecimento seja efetivo, Freire defende a 

participação efetiva dos envolvidos, em um cenário horizontal e dialógico. Esses princípios 

serviram (GAMBETTA ABELLA, 2015) como sustentação teórica e metodológica ao 

movimento intelectual de resistência que se desenvolveu na América Latina nos anos pós-

deslumbramento midiático (décadas de 1970 e 1980), nas figuras dos pesquisadores já 

mencionados em diferentes países da região, assim como em alguns outros lugares do planeta, 

ainda que com menos força. 

A concepção freiriana tem constituído também uma base sólida para o surgimento da 

Comunicação para a Mudança Social (CMS), também chamada de Comunicação 

Participativa, Comunitária ou Comunicação para o Desenvolvimento. Nessa última 

nomenclatura englobam-se tanto as teorias difusionistas, que defendiam a transferência de 

tecnologia para que comunidades em desenvolvimento pudessem atingir as transformações 

necessárias para seu sucesso econômico, quanto asteorias “do paradigma ideológico 

daTheoria Social Latino-americana” (DUARTE, 2002, p. 21), representada pelo movimento 

intelectual de resistência que mencionamos.  

Retomamos um quadro já apresentado em nossa dissertação de mestrado, proposto por 

Bustos (2007), que graficamente representa as duas principais vertentes que se alinham em 

torno do conceito de Comunicação para o Desenvolvimento: 
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Quadro 9: 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 

Assembléias 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 quaistêm relação. 

Nem sempre se transmitem à 

comunidade receptora. 

Os resultados do diagnóstico 

são apresentados pela 

comunidade e, portanto, 

conhecidos por ela. 

Fonte: adaptado de Juan Carlos Miguel de Bustos (2007 apud MARI SÁEZ, 2010, p. 8) 

 

Devido a esse duplo sentido (hoje incorporando alguns outros também), da chamada 

Comunicação para o Desenvolvimento, é que muitos autores que se identificam com o papel 
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inclusivo da Comunicação preferem se situar nos termos de Comunicação Alternativa, 

Comunitária, Participativa, ou, na linha que aderimos, Comunicação para a Mudança Social. 

A Comunicação para a Mudança Social (CMS), marco teórico que nos sustentou 

durante nossa pesquisa de mestrado e na posterior publicação do livro Redes Sociais e 

Empoderamento Cidadão(GAMBETTA ABELLA, 2015), apresenta-se como um paradigma 

participativo que defende a Comunicação baseada no diálogo e na luta por dar voz aos grupos 

socialmente excluídos.  

A CMS surge, dentro das Teorias da Comunicação Social, como um caminho de 

reflexão continua sobre os processos comunicacionais. Baseada em algumas premissas 

inegociáveis, como a defesada concepção dialógica como elemento constitutivo da 

Comunicação, a CMS promove a emancipação de grupos minoritários.  

Em abril de 1997, o Departamento de Comunicação da Fundação Rockefeller, 

coordenado por Denise Gray-Felder, em Nova York, promoveu algumas reuniões com 

especialistas em Comunicação para refletir sobre a Comunicação para a Mudança Social no 

fim do século XX.  Esses encontros aconteceram na Itália, na África do Sul e nos Estados 

Unidos e permitiram, a partir da troca de ideias e de conhecimentos, a elaboração de um 

documento com os princípios da CMS, amplamente divulgado (GUMUCIO-DAGRON, 

2004). 

Em 2003, funda-se o Consórcio para a Comunicação para a Mudança Social, com os 

objetivos de incentivar as práticas participativas,por meio de investigação, publicações, 

transmissão de conhecimento, treinamento e assessorias, que visem ao desenvolvimento e à 

mudança social, mediante a defesa da participação de setores excluídos e o incentivo ao 

diálogo nas esferas públicas e privadas. A ideia principal é que as comunidades participem, 

por meio de ferramentas de Comunicação, da criação das suas próprias oportunidades de 

mudança.  

Outro momento importante na consolidação da CMS é a publicação, em 2007, do livro 

Antologia de Comunicação para a Mudança Social,Leituras Históricas e Contemporâneas, 

organizado pelos estudiosos Alfonso Gumucio-Dagron e Thomas Tufte. A publicação contém 

1500 páginas e compila 200 trabalhos, de mais de 150 autores, de várias partes do mundo, 

porém com destaque para estudiosos latino-americanos.  

A CMS propõe um giro de 180 graus, propondo que a verticalidade, característica do 

fluxo de transmissão da informação entre as grandes mídias e seus destinatários, passe a ser 

um percurso horizontal de ida e volta baseado em um processo de construção coletiva, a partir 

das necessidades constatadas pelos próprios envolvidos. 
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Os autores que levantam a bandeira do paradigma participativo concordam que essa 

corrente, chamada de Comunicação para a Mudança Social, tem sido resultado de um 

processo doloroso de experiências frustradas e reflexões questionadoras do pré-estabelecido.  

 Uma das lutas, mantida por essa abordagem de pensamento, é a defesa de que existam 

canais de expressão que possibilitem a comunicação das minorias excluídas. Nesse sentido, os 

teóricos ativistas da Comunicação Participativa têm apresentado diversas nomenclaturas e 

definições para esses espaços que têm representado a resistência às mídias imperantes. Talvez 

a denominação mais difundida para esses canais tenha sido a de mídia alternativa. Contudo, 

ao mesmo tempo,essa determinação tem sido questionada, pois seu nome já nasceu atrelado, 

por oposição, às mídias tradicionais.  

Existem diversas nomenclaturas para se referir a essas mídias que representam espaços 

alternativos: mídia das comunidades (defendido por Ellie, com respaldo de vários teóricos 

da comunicação participativa), mídia tática (aquela que se articula com algum objetivo 

comum e um fim específico), mídia dos movimentos sociais (refere-se àquela que é 

associada às mobilizações), mídia do terceiro setor (geralmente utilizada por ONGs e outras 

organizações do tipo), mídia independente (em oposição às grandes mídias), entre algumas 

outras denominações que vão surgindo dependendo dos contextos sociopolíticos.  

O estudioso argentino, porém radicado no Uruguai, Mario Kaplún cunhou a 

denominação de médios populares para se referir àqueles espaços de expressão que devem 

“levar OUTRAS mensagens ao povo, mensagens com OUTRO CONTEÚDO [...] tem que 

levar a verdade ao povo, acordá-lo, conscientizá-lo” (KAPLÚN, 1985, p. 75). 

De todas as nomenclaturas e conceitos, o termo que entendemos melhor representa o 

nosso posicionamento teórico para denominar as mídias que desafiam a verticalidade das 

mídias tradicionais é o de mídias cidadãs. O termo foi apresentado pela pesquisadora 

Clemência Rodríguez (2006), em consonância com a Teoria da Democracia Radical, da 

filósofa Chantal Mouffe, e adotado por alguns outros estudiosos da área, como Tufte (2011). 

Rodríguez explica o alcance do conceito: 

 

o termo “mídia cidadã” implica em primeiro lugar que uma coletividade está 

colocando em ato sua cidadania por meio de ativamente transformar a paisagem 

midiática; em segundo lugar, que estas mídias estão disputando códigos sociais, 

identidades legitimadas e relações sociais institucionalizadas; e terceiro, que estas 

práticas comunicacionais empoderam à comunidade envolvida, até o ponto em que 

essas transformações e mudanças são possíveis (RODRIGUEZ, 2006, p. 774). 
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A problematização da concentração midiática em poucos grupos de poder está na 

pauta de todos os que, de uma forma ou de outra, defendem uma comunicação democrática. 

Segundo o comunicador e pesquisador uruguaio Gabriel Kaplún, uma das maneiras de 

democratizar a Comunicação é conseguir que a mídia “esteja nas mãos do outro dominado, de 

quem tem menos poder: do trabalhador ou do indígena, da mulher ou o camponês” 

(KAPLÚN, 2005, p. 53). 

Naquele tempo (décadas de 1970, 1980), uma das mídias fortes de resistência foi o 

rádio comunitário: emissoras de rádio domésticas, muitas delas clandestinas, com pequeno 

alcance, mas que eram “propriedade” das comunidades e produziam conteúdos a partir da sua 

realidade e, portanto, representaram um caminho de apropriação midiática que já antecipava a 

vontade de tirar a exclusividade de enunciação dos donos das mídias tradicionais.  

Sobre a importância da apropriação de espaços e de conteúdos mediáticos, a 

pesquisadora Clemência Rodríguez (2009) expressa: 

 

produzir nós mesmos os nossos produtos midiáticos implica ter a oportunidade de 

criar as próprias imagens de nós e do nosso entorno; implica poder recodificar a 

própria identidade com signos e códigos escolhidos pela gente, irrompendo assim na 

aceitação passiva de identidades impostas por sujeitos externos; implica se converter 

no relator da própria história e recobrar assim a voz própria; implica reconstruir o 

autor-retrato da comunidade e suas culturas; implica explorar as possibilidades 

semânticas infinitas do próprio corpo, do próprio rosto, para criar expressões faciais 

(uma nova codificação do rosto) e linguagens não verbais (uma nova codificação do 

corpo) nunca antes vistos; implica sacar as linguagens próprias do seu esconderijo 

habitual, para colocá-los na esfera pública e ver como se comportam, como derrotam 

outras linguagens, ou como são derrotados por elas (RODRIGUEZ, 2009, p. 17). 

 

Provavelmente nenhum dos teóricos que – naquele momento de “rebeldia” buscavam 

alternativas para dar voz àqueles que além de não terem espaço midiático constituíam-se 

como setores vulneráveis e excluídos nas sociedades latino-americanas – poderiam imaginar o 

curso que a Comunicação iria tomar no planeta.  

De lá para cá, a vertigem provocada pelas mudanças tecnológicas, que afetaram 

principalmente à comunicação e as comunicações, desestruturou toda ordem estabelecida e 

conhecida, coincidindo com aqueles que expressam que, embora tenham se multiplicado os 

canais de expressão, os discursos continuam os mesmos. 

 

 

 

 



90 

 

4.3 Novas Tecnologias mudam as regras 

 

Acompanhar e se apropriar das transformações permanentes no campo da 

Comunicação Social tem sido o desafio de pesquisadores e de comunicadores em épocas nas 

quais o mais estável é a mudança. As novas Tecnologias da Comunicação e Informação 

(TICs) apresentam a cada dia inovações que se refletem no comportamento dos usuários e dos 

detentores privilegiados das práticas discursivas.  

A pesquisadora Lucia Santaella (2012) destaca a aceleração da evolução tecnológica 

que caracteriza a sociedade atual. Segundo a estudiosa, os últimos 25 anos foram de um ritmo 

sem precedentes no que refere às “transformações dos meios tecnológicos de produção de 

linguagens e de comunicação” (SANTAELLA, 2012, p. 30). Com o objetivo de compreender 

melhor o processo de expansão dos meios de produção, Santaella (2012) apresenta cinco 

“gerações tecnológicas”, a saber: as tecnologias do reproduzível, as tecnologias da difusão, as 

tecnologias do disponível, as tecnologias do acesso e, finalmente, as tecnologias da 

conectividade permanente. Cada uma dessas gerações está representada pela chegada de 

algum elemento de inovação tecnológica que contribuiu para revolucionar o espaço de 

comunicação (SANTAELLA, 2012). Santaella (2012, p. 30) salienta que 

 

[…]as tecnologias do reproduzível, marcadas pela revolução elétrico-eletrônica; as 

tecnologias da divulgação por esse mesmo elemento revolucionário;as tecnologias 

do disponível, próprias da cultura dos médios;as tecnologias do acesso, 

desenvolvidas a partir da revolução digital;e mais recentemente as tecnologias da 

conectividade permanente, potencializadas pelos dispositivos móveis. 

 

No entanto, precisamos compreender como essas mudanças tecnológicas alteram a 

dinâmica social e as práticas discursivas. Conforme Barbero (2007, p. 69), “hoje a tecnologia 

não remete a uns aparelhos e sim a novas formas de percepção de linguagem, a novas 

sensibilidades e escrituras”.  

A relação dos ouvintes, telespectadores, leitores e internautas com os veículos de 

comunicação reinventam-se a cada momento e ao mesmo tempo em que o papel do 

comunicador social parece fragilizado perante a “intromissão” do cidadão comum no papel de 

emissor. O jornalista e analista de mídia, Jeff Jarvis, defende que hoje “o controle da Internet 

está com as pessoas, é das pessoas” e ainda destaca a mudança do papel do jornalista no 

espaço da web, explicando que “ali, os jornalistas somos meros convidados e, se não 
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agregarmos valor, sobramos”
28

. Acrescenta, ainda, que essa nova realidade torna os 

limitesdifusos entre a prática jornalística e a expressão cidadã, Uranga (2012) expressa: 

 

o espaço da convergência entre os novos modos de produção que permite o 

desenvolvimento digital (a produção doméstica, não profissional), a incorporação 

destes produtos ao espaço público (através das chamadas redes sociais) e a síntese 

de linguagens que se produz com as indústrias culturais, é outra frente de trabalho 

para aqueles que trabalhamos em Comunicação. Porém ao mesmo tempo é um 

desafio político cultural que devemos adicionar à agenda (URANGA, 2012, p. 3). 

 

Convivendo com os tradicionais emissores privilegiados (mídias tradicionais), atores 

em diversos papéis dentro das interações sociais manifestam-se por meio de canais de 

expressão diretos, com os quais podem transmitir conteúdos e influenciar seus seguidores. 

Entre a mídia e o cidadão comum existem diversos estratos de emissores. 

 

4.4 A enunciação na rede: categorizando os emissores  

 

Na (des)conhecida trama complexa das sociedades contemporâneas, têm-se 

multiplicado os lugares dos quais se emitem os discursos. Com o aumento geométrico dos 

canais de enunciação, que se apresentam como convergentes, hipermidiáticos
29

, interativos e 

disponíveis à grande maioria da população do planeta, temos observado que esse 

“empoderamento” do receptor, apropriando-se da voz midiática ao ter a possibilidade de 

utilizar os espaços disponíveis na internet para se expressar, merece uma observação mais 

cuidadosa. Nossa intensão é a de que essa atenção no deslocamento de antigo receptor dos 

modelos tradicionais de comunicação possa se transformar em uma categorização de 

emissores da rede, segundo seu lugar de influência. E nesse sentido fazemos uma proposta de 

classificação: 

 

 Temos assim aquele emissor conhecido por todos: a mídia tradicional, naqual o 

emissor legitima-se no exercício da profissão dentro da Comunicação Social. A TV, o 

                                                           
28

 Disponível em: <http://brasil.elpais.com/m/brasil/2015/03/12/tecnologia/1426185739_204253.html>. 

Acessado em: 9 maio 2015. Jeff Jarvis é professor de jornalismo na City Universityof New York, estudioso da 

Web 2.0. 
29

Santaella (2010) define hipermídia como o produto da confluência de hipertextos com sons, imagens, vídeos, 

animações e programas informáticos, propiciados pela digitalização da informação, isto é, pela tradução em 

sinais digitais binários e a combinação em um mesmo suporte de informações diferentes: escritas, sonoras, 

imagéticas, audiovisuais. A hipermídia possibilita percursos de leitura múltiplos, permitindo o acesso a 

conjuntos de informações codificados em uma determinada linguagem, a partir de outros conjuntos de 

informações codificadas em linguagens diferentes, via hiperlinks, e a criação colaborativa, pela possibilidade que 

o formato digital fornece, de interagir diretamente com cada conjunto de informações e modificá-lo. 
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rádio e o impresso são emissores que migraram para as plataformas online, ou 

melhordizendo, criaram seus espaços virtuais paralelos como novas vias de 

comunicação junto às plataformas tradicionais. Chamaremos esse emissor, que 

representa a continuidade da velha mídia, de Emissor Legitimado. 

 Por outro lado, surge um emissor comunicador independente, que tem sua própria voz 

legitimada a partir de uma carreira no jornalismo ou em outros âmbitos da 

comunicação. Ele tem conquistado essa independência e tem se tornado um Emissor 

influenciador que, de alguma forma, consegue dizer o que muitos querem, mas não 

conseguem, seja por falta de empatia com as palavras ou simplesmente porque sabem 

que suas opiniões não terão grande projeção. Chamaremos esse emissor de Emissor 

Independente.  

 Na rede das redes surge também aquele Emissor com grande poder de influência no 

seu círculo de atuação, seja profissional, acadêmico, sindical ou comunitário. Aquela 

voz que, entre suas relações mais próximas, é tida como referencial quanto à 

representação dos interesses da classe. São enunciadores cujo interesse é mobilizar 

quem está por perto, conscientizar e motivar seus pares para a ação. Denominamos 

essa categoria como Emissor Comunitário, entendendo comunidade aqui no sentido de 

grupo que partilha um interesse comum, interesse esse que sai do campo estritamente 

afetivo. 

 As mídias tradicionaiscomeçaram a sofre críticas desde a década de 1960, quando 

teóricos de resistência, principalmente da América Latina, questionavam a 

verticalidade das soluções expansionistas propostas pelo hemisfério norte. A partir 

desse momento, surgiram com muita força as propostas de uma Comunicação 

participativa, horizontal e dialógica, mediante a qual os pequenos grupos excluídos, 

habitualmente nas sociedades modernas, pudessem transformar a realidade a partir de 

canais de comunicação que lhes oferecessem um lugar para “soltar a sua voz”. Essas 

mídias, já chamadas de alternativas, populares, comunitárias e cidadãs (RODRIGUEZ, 

2001; DOWING, 2010), também estão hoje representadas no território virtual.  São 

mídias de resistência, mídias que pretendem mostrar a realidade a partir de outro lugar, 

algumas surgem em comunidades periféricas ou dentro dos movimentos sociais. Esses 

enunciadores, que se comportam como meios de Comunicação etêm interesse em 

divulgar a realidade a partir de outra perspectiva, serão categorizados nesta proposta 

como Emissores Cidadãos. 
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 Temos, partindo de outro ponto de expressão, aquele cidadão comum que tem círculos 

afetivos, profissionais, pessoais e que utilizam a internet e as redes sociais para se 

comunicar com essas pessoas próximas. Esse Enunciador comunica-se com seus pares 

e a sua influência tem abrangência pequena, seu posicionamento não é de referente. 

Nós chamaremos de Emissor Comum. 

 O Emissor Institucional seria aquele que tem objetivos claros de divulgar a sua 

instituição ou a sua empresa. Pode terinteresses de vender serviços, produtos ou 

simplesmente de consolidar uma imagem institucional. Esse emissor responde a 

estratégias de marketing, de publicidade, e pretende claramente usar o que a internet 

tem a oferecer para se comunicar com seu público alvo. 

 A última categoria que queremos explicitar, considerando o lugar do qual projetam sua 

voz, é a de grupos de poder (não mediáticos) que utilizam os canais, que oferecem as 

novas Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), com objetivos deliberados 

de influenciar comportamentos (evitando deliberadamente falar em manipular), 

utilizando minuciosamente estratégias de comunicação e marketing e apelando à 

transmidialidade como recurso de consolidação da sua comunicação. Nessa categoria, 

encontram-se grupos, altamente articulados, que se apresentam como canais 

democráticos de comunicação, mas que respondem a interesses de influência bem 

nítidos. Esses emissores são comumente as igrejas, partidos políticos e outras 

estruturas com alta politização. Nós chamamos de Emissores Paralelos. 

  

 O pertencimento de um enunciador a uma ou outra das categorias que conceituamos 

define-se de forma posicional, a partir das redes de relações virtuais das quais participa, que 

podem ser múltiplas, o que pode fazer com que um emissor se configure como de uma 

categoria dentro de uma determinada rede e de outra categoria dentro de outra rede.O que nos 

interessa para o propósito desta pesquisa é que todos esses tipos de enunciadoresutilizam de 

forma estratégica, ainda que com capacidadesde repercussão diferentes,os potenciais de 

interação e afetação (sensorial, emocional e cognitiva) das tecnologias digitais de 

comunicação para promover seus objetivos, interesses ou ideias. O “empoderamento” que 

esse fenômeno provocou principalmente nos que se constituíram como emissores comuns, 

comunitários e cidadãos têm favorecido a emergência de uma ambiência cultural digital 

propício para a mobilização social e política. 
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Os dois extremos de emissores que coexistiam na Comunicação Social estavam 

representados, por um lado, pelas mídias tradicionais, poderosas, hegemônicas, com 

conteúdos de fluxo vertical, e, por outro lado, pelas mídias tímidas, chamadas de alternativas, 

que resistiam (como podiam) dentro de pequenos grupos e comunidades, tentando oferecer 

voz às minorias. A voz oficial da Comunicação estava com as mass mídia. Ali surgiam os 

jornalistas com legitimidade de expressão e ali surgiam também os espaços de comunicação 

para que outras esferas de poder se manifestassem. Não em vão, a imprensa tem sido 

posicionada tradicionalmente como o Quarto poder e em tempos mais recentes como 

Segundo poder por alguns estudiosos. A mídia tem tido as ferramentas para tirar presidentes, 

contribuir para definir guerras e acelerar crises políticas. A escolha sobre o que dizer e o que 

calar tem colocado sociedades em torno de pautas predeterminadas, que definem a agenda 

pública. 

A relação dos donos de mídia com poderes econômicos e políticos tem sido duramente 

questionada por representar uma ameaça a uma comunicação democrática que atenda 

principalmente ao direito de informação dos povos, mas não aos interesses de classes 

hegemônicas. Hoje, no Brasil, são inúmeros os casos de políticos que são donos de mídia, 

situação expressamente proibida pela Constituição do país.  A relação do poder político com o 

poder midiático e econômico acaba poluindo o que deveria ser um dos direitos mais 

preservados numa sociedade: o direito à informação.  

As novas tecnologias mudaram o cenário e multiplicaram os emissores ao oferecer 

vias de expressão que sempre foram restritas à mídia. Se o modo de resistência aos grandes 

impérios da mídia eram rádios alternativas, jornais comunitários e mais alguma expressão de 

criatividade cidadã, hoje as possibilidades de falar para muitos são infinitamente maiores. 

Impossível imaginar que, até a década de 90, principalmente com a irrupção da Web 

2.0, mesmo o cidadão que tivesse acesso a algumas ferramentas simples como computador e 

conexão a internet, poderia soltar a voz para o mundo. De todas as formas, ainda que seja real 

que encontrar vias de se expressar na rede não represente grandes dificuldades, isso não 

significa que a assimetria de poderes esteja, nem de longe, próxima de se equilibrar.  

Parecesse que nesta situação de convivência de múltiplos emissores que desafiam o 

monopólio dos médios, acostumados a serem as únicas fontes privilegiadas de expressão, 

existem matizes de posicionamentos. O acesso a canais de expressão, por meio de cidadãos e 

setores da sociedade que não tinham acesso à mídia (só que essa estivesse interessada no que 

tivessem a dizer), apresenta várias leituras.  
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Nos extremos temos de um lado os defensores dessa múltipla abertura de opções, 

como sinônimo de uma Comunicação mais democrática, e do outro lado aqueles que 

questionam a legitimidade de mensagens que surgem “passando por cima” das vozes de quem 

exerce legitimamente a profissão de comunicador. Para esses pesquisadores, esse fenômeno 

constitui quase uma “apropriação indevida” e questionam conceitos como o de jornalismo 

cidadão, que descrevem àquelas pessoas,ao utilizar os canais oferecidos pela rede para 

comunicar fatos, imitam as tarefasdos jornalistas profissionais.  

Salaverría (2016) pertence ao primeiro grupo que, acima de tudo, reivindica a vontade 

de se expressar. Ele manifesta que “qualquer pessoa que tenha curiosidade, paixão pela 

verdade, espírito de serviço público e saiba escrever bem e contar outras historias de maneira 

audiovisual pode atuar como jornalista profissional” (SALAVERRÍA, 2016)
30

. Já o professor 

Marcos Palacio, da Universidade Federal da Bahia, entende que não existe jornalismo 

cidadão, ou seja, jornalismo exercido por quem não é jornalista. O pesquisador não reconhece 

o exercício da profissão jornalística desatrelada da formação acadêmica, argumentando que 

essas práticas não são jornalismo. 

Está bem claro que a virtualidade criou novas regras, ou talvez seja melhor expressar 

que obrigou a rever quase todas as regras conhecidas em matéria de Comunicação. A 

observação atenta do cenário permite prever que talvez o caminho mais fácil esteja em uma 

postura receptiva para as mudanças, especialmente de quem faz parte do exercício da 

profissão de Comunicador Social.  Nessa direção, Levy (1999) faz quase um apelo:  

 

peço apenas que permaneçamos abertos, benevolentes, receptivos em relação à 

novidade. Que tentemos compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser contra 

ou a favor, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o 

ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para a 

vida social e cultural. Apenas dessa forma seremos capazes de desenvolver estas 

novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista (LEVY, 1999, p. 11). 

 

Uma postagem qualquer nas redes sociais pode ser lida imediatamente em qualquer 

parte do mundo onde se tenha acesso à internet.  Os tempos das correspondências escritas à 

mão, que atravessavam oceanos e céus ao encontro do seu destinatário, acabaram. Na procura 

por estabelecer comunicação, as distâncias não se encurtaram, elas literalmente 

desapareceram. Cada nova proposta de rede social e cada novo aplicativo contribui para a 

construção desse cenário que sempre se apresenta como defasado.  

                                                           
30

 Disponível em:<https://www.academia.edu/22951848/Velho_novo_jornalista>. Acesso em: 13 set. 2016. 

https://www.academia.edu/22951848/Velho_novo_jornalista
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Os avanços nas Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) não desafiaram 

“apenas” o tempo e o espaço. Elas acabaram com os limites que definiam as fronteiras entre 

as mídias tradicionais. Falar sobre televisão, rádio ou jornal impresso implicava naturalmente 

destacar as características de cada veículo no vasto cenário mediático. Pensava-se o rádio 

como aquela mídia mais intimista, na qual o tempo é bem mais generoso que na televisão, que 

não exigia de nós uma “dedicação exclusiva” enquanto realizávamos outras tarefas cotidianas.   

O impresso era aquele espaço do “eterno”, ali tudo ficava registrado para sempre, e no qual o 

jornalista dispunha de uma limitação de linhas e colunas para publicar seu trabalho. Os jornais 

representavam a legitimidade das palavras, o que ali era escrito era referência até para as 

outras mídias. E a televisão, com a sua imponência ditada pela linguagem audiovisual, chegou 

para ser a primeira, para reunir a família, os amigos, os vizinhos do bairro. Ela conseguiu 

“passar na frente” das outras mídias e se posicionar como “mídia das mídias”. 

 Era simples, nos cursos de Comunicação Social, bastava pensarmos no que cada 

veículo tinha a nos oferecer. Linguagens diferentes, tempos diferentes, estéticas distintas. 

Radio, TV e jornais poderiam até se complementar, mas cada um tinha seu território 

conquistado. As classificações foram “por água baixo”, é difícil hoje delimitar qualquer coisa, 

é muito difícil delimitar as mídias.  

Com a revolução que as novas TICs trouxeram, tudo parece misturar-se. A internet, 

rede das redes, balança a existência dos jornais impressos, da rádio e da televisão como as 

conhecíamos. A palavra já não é eterna, ela é imediata; ela não perdura, rapidamente é 

substituída por outras tão urgentes quanto às primeiras. O tempo para apuração do que será 

publicado já não parece fazer sentido. Escreve-se, apaga-se e novas informações aparecem 

como se antes nada tivesse sido escrito. Os limites de espaço não existem mais e a notícia se 

estende tanto quanto o leitor quiser estendê-la.  

A televisão é onipresente, ela está nos mais variados dispositivos eletrônicos. Deixou 

de aglomerar pessoas ao seu redor para oferecer espaços individuais, cada um escolhe a sua 

programação, assiste quando quer e ainda não precisa respeitar a grade da emissora. O 

telespectador cria seus próprios conteúdos, assiste aos filmes online ou se integra a redes de 

transmissão ao vivo junto a outros usuários. Os espaços open source
31

, alimentados por 

internautas, abrem portas para alternativas de consumo de informação em todas as formas de 

mídia. TV, jornais, rádio e internet misturam-se, retroalimentam-se, complementam-se e 
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Open Source ou Fonte Aberta são espaços que permitem que os usuários alimentem o conteúdo. Esses usuários 

podem ser jornalistas ou pessoas que têm o interesse de contribuir com a proposta. A dinâmica vai depender da 

política da plataforma.  
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oferecem ao cidadão comum, “consumidor” de mídia, as possibilidades de criar percursos 

transmídiáticos. Nas palavras de Jenkins, estamos na porta de uma nova realidade: 

 

bem-vindo à cultura da convergência, onde os velhos e os novos media colidem, 

onde os media corporativos e alternativos se cruzam, onde o poder do produtor e o 

poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis (JENKINS, 2006, p. 21). 

 

 A partir dessas reflexões, aprofundaremos os conceitos que regem a dinâmica da 

Comunicação atual. 

 

4.5 Convergência, Transmidialidade, Hipermídia 

 

Diante da discussão sobre Convergência midiática, o livro intituladoCultura da 

Convergência, de Henry Jenkins (2008), tem se posicionado como uma das leituras de “ponto 

de partida” para avançar na compreensão do “trânsito” intermidiático. Segundo Jenkins 

(2006),o termo Convergência, vinculado à Comunicação, foi utilizado pela primeira vez por 

Ithiel de Sola Pool, a quem o autor designa como “profeta da convergência” (JENKINS, 2006, 

p.10), graças a sua obra Technologies ofFreedom (1983). No entanto, encontramos em outras 

publicações que o responsável por utilizar pela primeira vez o conceito da Convergência, 

vinculado aos médios de comunicação social, foi Nicholas Negroponte
32

, em 1979. 

Jenkins (2008, 2006, p. 11) esclareceque 

 

com «convergência» me refiro ao fluxo de conteúdo através de múltiples 

plataformas midiáticas, à cooperação entre múltiplas industrias midiáticas e ao 

comportamento migratório das audiências midiáticas, dispostas a ir quase a qualquer 

parte na procura do tipo desejado de experiências de entretenimento. 

 

A convergência midiática refere-se à coexistência de diversas plataformas, nas quais 

traspassam permanentemente fronteiras invisíveis. Se antes era claro que a televisão era a 

mídia das mídias, com a sua proposta audiovisualentrando nos lares da maioria da população 

do planeta, agora, embora sabendo que o trono ainda lhe pertence, não podemos deixar de 

perceber que estamos perante um novo ecossistema da Comunicação (BARBERO, 2002). 

Nesse novo cenário, as mídias tradicionais, representadas pela televisão, o rádio e a mídia 
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 Negroponte tem tido grande reconhecimento mundial por incentivar o projeto OLPC (one laptop per child), 

que desenvolve computadores portáteis a baixo custo com o objetivo de diminuir a brecha digital entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Autor do livro Being digital publicado em 1995 e já traduzido em mais de 

40 línguas.  
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impressa, encontram-se dentro de uma nova realidade. As mídias tradicionais têm precisado 

se adaptar, entre outros aspectos, a forma de se comunicar com seus telespectadores, leitores e 

ouvintes. Ao mesmo tempo, a convivência obrigada com novas plataformas de comunicação 

que surgiram (e continuam surgindo) com a internetcriou novas condições de se comunicar 

com os diferentes públicos.  

Por um lado, atualmente tem se tornado praticamente imprescindível que toda 

proposta de comunicação veiculada às mídias tradicionais tenha a sua “extensão” virtual. Esse 

“braço” na rede pode, por exemplo:(i) significar apenas um canal de divulgação do que se 

passa no suporte tradicional; (ii) pode representar uma versão especialmente desenhada para 

as plataformas online; (iii) simplesmente reproduzir o que foi publicado ou emitido no veículo 

original ou (iv) pode ser também, por meio das redes sociais, um canal de interação com o 

público. Qualquer proposta de veiculação para TV, rádio ou impresso cobra, 

complementarmente, uma presença na rede.  

Concomitantemente, surge hoje uma infinidade de produtos que já nascem fora das 

mídias tradicionais, cujo propósito inicial desconsidera essas plataformas ou, em um sentido 

inverso, utiliza-as para divulgar o que de fato nasceu para ser veiculado na internet. Sites, 

jornais, TV, rádio online, blogs, vídeos avulsos ou canais no Youtube,podcasts, aplicativos, 

TV ondemand e inúmeras outras possibilidades que, junto às redes sociais, abriram novas e 

inovadoras vias de comunicação, desafiaram as hierarquias do fluxo de conteúdos e 

compartilham o cenário da Comunicação hoje. 

 O que caracteriza essa (hiper)modernidade – além das inúmeras opções de transmissão 

de informação com as que contamos os atores sociais, seja na condição de emissores ou 

consumidores de mídia – é a permeabilidade que tudo o traspassa. Essa transposição nos 

canais de comunicação alcança diversos aspectos. Por um lado, fica muito claro, como foi 

abordado antes, que as mídias já não existem nas suas formas puras. As mídias comunicam, 

junto a outras mídias, obtendo as “vantagens” que cada uma pode oferecer. Contudo é 

imprescindível que entendamos que existem também outras múltiplas circunstancias que 

caracterizam a Convergência. Nesse sentido, expressa-se Levy (1999, p. 19) de forma bem 

eloquente:  

 

é o transbordamento caótico das informações, a inundação de dados, as águas 

tumultuosas e os turbilhões da comunicação, a cacofonia e o psitacismo 

ensurdecedor das mídias, a guerra das imagens, as propagandas e as 

contrapropagandas, a confusão dos espíritos. 
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Junto à sensação inevitável de caos que carrega a narrativa transmídia, também impera 

reconhecer que alcança um grau de complexidade muito alto, entre outros fatores, pela 

imersão do consumidor de informação no transcorrer do processo.  

A complexa narrativa vem tanto pela extensão, por meio de diversas plataformas, 

como as já citadas, quanto pela variedade de suportes para o aceso a esses canais. Se antes 

para assistir televisão precisávamos ligar o aparelho especialmente criado para essa mídia, 

hoje podemos assistir TV em diferentes suportes, tais como celulares, tablets, computadores. 

O mesmo acontece com jornais, rádios e navegar na rede. A forma de contar e de ouvir 

histórias, seja ela por meio da ficção ou apenas com o intuito de informar ou influenciar, 

requer uma visão transmidiática.  

Transmídia é a multiplicidade de suportes que se organizam para construir uma 

narrativa que se potencializa na conjunção das diversas vias de expressão.Nas palavras de 

Jenkins (2006, p. 135), “uma história transmidiática se desenrola através de múltiples suportes 

midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo” (p. 

135).Segundo o estudioso, cada meio tem a sua autonomia e, portanto, “na forma ideal de 

narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor” (JENKINS, 2008, p. 135). Para 

Jenkins (2006), a compreensão das possibilidades de cada um permite um contato mais íntimo 

e profundo. A “liberdade de movimento” entre as mídias que a transmidialidade oferece acaba 

atraindo públicos diferentes. 

 

4.6 O receptor emancipado: de leitor a enunciador  

 

O receptor tem hoje a possibilidade de produzir e de veicular conteúdo, seja na 

modalidade de texto, de áudio ou de audiovisual. Cada vez menos comunicadores e 

pesquisadores aderem àideia de que o receptor alguma vez foi completamente passivo. 

Conforme Lévy (1999), o receptor “a menos que esteja morto, nunca é passivo”. O autor 

ainda afirma que “mesmo sentado na frente de uma televisão sem controle remoto, o 

destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas 

maneiras, e sempre de forma diferente de seu vizinho” (LÉVY, 1999, p. 80). 

Em todas as possibilidades de produção, o comunicador está assumindo um novo 

papel que, como foi destacado, gera muitos questionamentos. Referindo-se especificamente à 

área audiovisual, a pesquisadora Sonia Sá (2015, p. 149) expressa que a internet é “uma 

ameaça à credibilidade dos conteúdos jornalísticos audiovisuais devido à produção de 
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conteúdos pelo cidadão, essencialmente na construção de histórias sem a verificação de um 

jornalista profissional” . 

Esse novo destinatário/receptor/leitor tem sido objeto de estudo de vários 

pesquisadores interessados em desvendar o que enxergam como uma nova fonte de poder. 

Wolton (2006) chama a atenção para os riscos de uma sociedade sem mediação, “uma 

sociedade em direto”. Segundo o estudioso, em um mundo de overdose de informação, o 

papel dos mediadores faz-se imprescindível, “hoje em dia nossas sociedades carecem de 

mediação mais do que de midiatização. A midiatização não substitui a mediação humana, 

quer dizer o conjunto de contratos, rituais, e códigos indispensáveis para a comunicação social 

e a vida cotidiana” (WOLTON, 2007, p. 178). 

Uma observação importante, apresentada por Wolton (2006) e compartilhada por 

vários pesquisadores da área, entre eles o professor da Universidade de Buenos Aires, 

Washington Uranga
33

, destaca que esse aumento geométrico de mensagens, meios e suportes 

não tem aumentado a diversidade dos discursos que circulam. A maior dificuldade da 

Comunicação está no “outro”, o receptor, que Wolton (2006) denomina de “caixa preta” e, 

segundo ele, é quem revela a imperfeição da Comunicação. Em tempos de hipermidiatização, 

com todas as consequências que isso pode estar gerando, os destinatários das mensagens são 

os que fazem a diferença. Wolton (2006, p. 14) reforça esse conceito ao manifestar que: 

 

expressar-se não basta para garantir a comunicação, pois deixa de lado a segunda 

condição da comunicação: saber se o outro está ouvindo ou se está interessado no 

que digo.... Daí a lógica: quanto mais as técnicas permitem a expressão, mais a 

questão do feedback, do retorno, torna-se importante. 

 

Kaplún (2005, p. 53), nessa linha de pensamento, expressa que “a assimetria 

emissores/receptores vai se superando e se avançaem direção à construção de isso que alguns 

denominam “emirecs”, emissores ereceptores ao mesmo tempo”. Realidade que Castells 

(2009) chama de “auto-comunicação de massas”, isto é, que a fonte da informação e do 

entretenimento, que antes estava destinada ao dono e ao trabalhador das mídias, sejam elas 

tradicionais e hegemônicas ou alternativas, hoje estão nas mãos das pessoas, desde os lugares 

mais diversos. Santaella (2011) apresenta o leitor atual como “prossumidor”, em uma 

conjunção dos termos produtor e consumidor, já que um dos aspectos mais revolucionários do 
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O professor, jornalista e pesquisador Washington Uranga provocou essa reflexão no encerramento do 

Seminário do Observatório de profissionais da Comunicação, na Universidade da República no Uruguai, no dia 

22 de julho de 2016. 
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novo ecossistema da Comunicação Social é justamente o desencaixe que o consumidor de 

mídia tem sofrido ao lhe serem “oferecidos” canais de expressão. 

Santaella apresentou, em 2004, uma categorização que respondia ao perfil cognitivo 

dos leitores em função das condições ambientais e culturais nas quais estavam inseridos. A 

pesquisadora destaca que “não há porque manter uma visão purista da leitura restrita 

àdecifração de letras” (SANTAELLA, 2011, p. 19). A coexistência de múltiplos símbolos, em 

todas as esferas da vida cotidiana, expõe às pessoas a uma leitura dinâmica e vertiginosa que 

implica decodificações imediatas, defende a pesquisadora. 

Santaella (2011), com uma especial sensibilidade para o lado cognitivo que se 

manifestava predominantemente no leitor no processo de evolução social, distinguia, em um 

primeiro momento, três tipos de leitores: o contemplativo, o movente e o imersivo.  

O leitor contemplativo seria aquele leitor exposto à leitura de livros, mais reflexivo, da 

idade pré-industrial, situada, pela autora, do Renascimento até meados do século XIX. O 

leitor movente surge da exposição aos intensos estímulos visuais das grandes cidades, “das 

misturas de sinais e linguagens de que as metrópoles são feitas”, o leitor que “nasceu também 

com a explosão do jornal e com o universo reprodutivo da fotografia, cinema, e manteve suas 

características básicas quando se deu o advento da revolução eletrônica, era do apogeu da 

televisão.” (SANTAELLA, 2011, p. 20). O leitor imersivo (terceira categoria apresentada pela 

estudiosa em 2004) refere-se a esse momento de contato com as redes computadorizadas, no 

qual o leitor não apenas se limita a compreender os signos que lhe são apresentados, sejam 

eles imagens, textos, vídeos ou fotos. O leitor imersivo, na perspectiva de Santaella(2011), é 

aquele que interfere nos processos de leitura, redesenhando caminhos, alterando ordens, indo 

e voltando de pontos de partida que ele mesmo escolhe. Assim a pesquisadora resume esse 

novo momento cognitivo do leitor:  

 

é um leitor imersivo porque navega em telas e programas deleituras, num universo 

de signos evanescentes, eternamente disponíveis. Cognitivamente em estado de 

prontidão, esse leitor conecta-se entre nós e nexos, seguindo roteiros multilineares, 

multissequenciais e labirínticos que ele próprio ajuda a construir ao interagir com os 

nós que transitam entre textos, imagens, documentação, músicas, vídeo etc 

(SANTAELLA, 2011, p. 20). 

 

A autora apresentou essa categoria há doze anos, deixando claro que nenhuma das 

categorias substitui outra e que os três tipos de leitores descritos até o momento, coexistem. 

Nesses últimos anos, as mudanças no âmbito das TICs têm continuado a ser uma constante: 

novas plataformas, novas ferramentas, novas redes de compartilhamento, novos aplicativos e 
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aparelhos cada vez mais sofisticados. Todas essas inovações tecnológicas permitem ao 

usuário realizar praticamente um gerenciamento no âmbito da comunicação, tanto do que lê, 

no sentido amplo da apropriação cognitiva da diversidade “sígnica” atual, quanto do que 

expressa por meio dos canais disponíveis.  

As transformações posteriores à classificação de Santaella (2011)geraram as condições 

favoráveis para o desenvolvimento de novas habilidades cognitivas por parte do leitor, em 

resposta aos estímulos e aos códigos de interação cada vez mais complexos na sociedade 

hiper-midiatizada.  Nessas circunstâncias, a pesquisadora detectou uma nova categoria: o 

leitor ubíquo.  

A ubiquidade é um conceito que está sendo apropriado por vários pesquisadores 

contemporâneos da Comunicação, na tentativa de achar um adjetivo que permita representar o 

leitor “que navega pelas arquiteturas líquidas informacionais do ciberespaço” (SANTAELLA, 

2011, p. 19) 

 

4.7 Redes Sociais: A construção discursiva através do Facebook e do Twitter 

 

As transformações profundas que as TICs têm experimentado não afetam apenas 

questões de velocidade de transmissão de dados ou de abertura de novos canais de expressão, 

elas “introduzem mudançasqualitativas nas formas sócio-produtivas e da comunicação” 

(QUINTAR, 2007, p. 72). Na realidade das tecnologias atuais de informação e comunicação 

encontram-se como meras protagonistas as mídias sociais, que,nas palavras de Recuero (2011, 

p.14), 

compreende um fenômeno complexo, que abarca o conjunto de novas tecnologias de 

comunicação mais participativas, mais rápidas e mais populares e as apropriações 

sociais que foram e que são geradas em torno dessas ferramentas.  

 

A emergência de novas questões – como a inter-relação difusa entre as esferas pública 

e o privada, o surgimento de novas práticas sociais decorrentes desse “álter ego” virtual, 

formas alternativas de se estabelecer relações individuais e coletivas, construções identitárias 

a partir de redes de relacionamento, e, ao mesmo tempo, inovadoras formas de dominação – 

redesenham o cenário dos modelos tradicionais das estruturas sociais e geram instabilidade 

nos modos já conhecidos de interação social. Segundo Recuero (2011), destacada 

pesquisadora na área das transformações geradas pelas novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, a verdadeira mudança com a chegada das mídias sociais “está na 
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horizontalização do processo de constituição damídia que, ao contrário da chamada mídia de 

massa,distribuiu o poder de distribuição da mensagem” (RECUERO, 2011,p.15).  

As redes sociais iniciaram novas formas de apropriação, circulação e organização da 

informação, “redes sociais tornaram‐se a novamídia, em cima da qual informação circula, é 

filtrada erepassada; conectada à conversação, onde é debatida,discutida e, assim, gera a 

possibilidade de novas formasde organização social baseadas em interesses dascoletividades” 

(RECUERO, 2011,p.16).  

As novas tecnologias têm oferecido, além de novos canais de comunicação, a 

portabilidade e a mobilidade de acesso à informação e ao entretenimento. Smartphones, que 

tudo disponibilizam, acompanham-nos 24 horas por dia, dando acesso ilimitado às mídias (às 

velhas e às novas) e às redes sociais, outorgando a possibilidade de acesso à informação em 

tempo real e contribuindo para a consolidação do usuário como ele mesmo produtor de 

conteúdo ao ter em suas mãos um aparelho que lhe permite registrar e divulgar eventos a 

qualquer hora. Nunca as mídias estiveram tão onipresentes no lugar dos fatos. Se antes era 

preciso enviar alguém para fazer a cobertura de qualquer acontecimento, hoje todos os que 

estão por perto se transformam potencialmente em produtores e divulgadores de informação. 

Como tem sido apresentado, nesta investigação nos ocuparemos de duas redes sociais: 

o Twitter e o Facebook, que foram as apostas fortes do movimento Vem pra rua nos trinta 

dias prévios à votação pelo impeachment na câmara de deputados, com o intuito de mobilizar 

as pessoas e pressionar os legisladores na votação.  

 

4.7.1 O Twitter 

 

O Twitter é um microblog, um espaço de comunicação onde o usuário pode se 

expressar em até 140 caracteres
34

, entrar em comunicação direta com outros usuários, 

compartilhar links de várias plataformas diferentes, retuitar postagens de outros, manter uma 

rede de seguidores e seguir outros tuiteiros do seu interesse. Por meio do Twitter também é 

possível transmitir vídeos ao vivo.  

Essa ferramenta, alternativa aos meios de comunicação tradicionais, tem permitido que 

pessoas “inacessíveis”, como artistas, políticos e outros atores sociais de influencia, estejam 

de forma quase permanente se posicionando sobre diversos assuntos do acontecer cotidiano. 

                                                           
34

 Em 2015 a rede social do passarinho permitiu que no caso de mensagens diretas entre usuários possam se usar 

mais de 140 caracteres com o objetivo de que o Twitter possa concorrer com outras plataformas de troca de 

mensagens como Whatsapp. 
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Além de ser um espaço de expressão que permite que os seguidores enviem mensagens para 

esses “detentores privilegiados dos discursos”, por de alguns recursos próprios da ferramenta.  

A rede social Twitter não supera em quantidade outras plataformas, como Facebook 

ou Whatsapp, mas ela tem se destacado em alguns sentidos. O Twitter tem sido uma efetiva 

ferramenta de articulação de movimentos sociais em várias partes do mundo e continua a ser o 

caminho “oficial” de comunicação, em comparação a outras mídias sociais, dos detentores do 

poder na sociedade. As contas pessoais de figuras públicas costumam também ser o canal de 

comunicação para posicionamentos “oficiais”.  

O Twitter foi fundado em 2006, nos Estados Unidos, por Jack Dorsey, Evan Williams 

e Biz Stone, como um projeto paralelo da Odeo (primeiro projeto de grupo com uma proposta 

de podcasting que não trouxe os resultados esperados). “A ideia surgiu de Dorsey durante 

uma reunião de discussão de ideias (brainstorming) em que ele falava sobre um serviço de 

troca de status, como um SMS”
35

. O Twitter rapidamente se espalhou para fora do solo 

americano. O Brasil é o terceiro “maior tuitador” do mundo, depois dos Estados Unidos e da 

Inglaterra, e o português a segunda língua mais falada na rede.
36

 

A “rede do passarinho” investe em mudanças que ajudam a ferramenta a oferecer 

melhores serviços aos seus usuários. Em 2014, ficou disponível a consulta de estatísticas para 

todos os tuiteiros interessados, essa possibilidade só estava habilitada para algumas contas 

verificadas e para alguns anunciantes. As estatísticas contêm dados sobre atividade de um 

perfil e de seus seguidores, além de informações importantes sobrerelevância e alcance das 

postagens. O uso das hashtags facilita a medição dos assuntos mais comentados, além da 

realização de medições qualitativas e quantitativas sobre os discursos que giram em torno dos 

temas que ganham interesse coletivo. 

 

4.7.2 Facebook: rede das redes 

 

O Facebook é atualmente a rede social mais popular do planeta, só no Brasil, como 

mencionamos, 83% dos usuários de internet usam essa rede social
37

, representando 

                                                           
35

 Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-twitter.htm>. Acessado em: 3 

jul. 2015.  
36

 Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-twitter.htm>. Acessado em: 3 

jul. 2014. 
37

 Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf>.  Acessado em: 15 nov. 2016. 

http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-twitter.htm
http://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-twitter.htm
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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111.000.000 (cento e onze milhões) de brasileiros
38

. A rede surgiu em 2004, nos Estados 

Unidos, como uma rede interna da universidade de Harvard, com o objetivo de colocar as 

fotos dos estudantes e socializar entre eles. Criada por Marc Zuckerberg, rapidamente se 

estendeu a outras universidades e pouco tempo depois foi liberada a criação de contas para o 

público geral. O crescimento tem sido exponencial e os lucros bilionários. A equipe de 

Zuckenberg não para de inovar e criar aplicativos e ferramentas que mantenham os usuários 

cada vez mais tempo navegando. Os usuários de facebook criam seu perfil pessoal e, a partir 

dele, podem compartilhar informações nos mais diversos formatos, assim como visitar outros 

perfis e interagir neles. O Facebook tem demonstrado também ser uma excelente ferramenta 

de marketing, utilizada por empresas e instituições das mais diversas índoles. No caso do 

grupo Vem pra rua, tem sido uma das apostas mais fortes, permanecendo sempre atualizada e 

com uma comunicação estrategicamente planejada. Sobre as estratégicas discursivas nos 

estenderemos no capítulo de análise (cf. capítulo V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Fonte: Owloo, ferramenta de análise e estatística de redes sociais. Disponível em: 

<https://www.owloo.com/facebook-stats/countries/brazil#_=_>. Acessado em: 10 nov. 2016. 
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5 ACONSTRUÇÃO DE SENTIDO NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DO 

MOVIMENTO VEMPRARUA: uma análise discursiva crítica 

 

O objetivo principal deste capítulo é analisar criticamente as estratégias de 

comunicação evidenciadas nas mídias e nas redes virtuais, utilizadas pelo movimento Vem 

pra rua, com o intuito de confirmar a correspondência ou não entre os conceitos de 

movimento popular – segundo a seção Sobre nós do site oficial, o movimento é descrito como 

espontâneo e suprapartidário – e a realidade discursivamente construída nos outros canais de 

expressão. Na análise discursiva, pretendemos investigar as estratégias de comunicação 

utilizadas peloVem pra rua, segundo os novos códigos de narrativa transmídia, dentro do 

cenário de Convergência (JENKINS, 2008), recorrendo à Multimodalidade como caminho de 

construção de sentidos. Por meio da Representação dos Atores Sociais (VAN LEEUWEN, 

1997, 2008), da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2004), do Sistema da 

Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) e dos pressupostos da Análise Crítica do Discurso 

(FAIRCLOUGH, 2003), especificamente situado no campo da ASCD na sua proposta 

transdisciplinar, procuraremos encontrar as marcas linguísticas que contribuirão (ou não) para 

responder nossas questões de pesquisas expostas no capítulo introdutório (cf. capítulo I). 

No capítulo metodológico (cf. capítulo 2) foi apresentado que esta pesquisa se ocupa 

das manifestações discursivas nos canais virtuais Twitter (principalmente) e Facebook, do 

movimento Vem pra rua, no período compreendido entre o dia 17 de março de 2016 e 17 de 

abril de 2016, últimos 30 dias antes da votação a favor do impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff na câmara de deputados brasileira. Esses 30 dias que antecederam à votação foram 

de intensa troca de manifestações nas mídias e redes sociais, uma vez que a decisão da câmara 

iria representar o início do processo de derrubada da presidenta. Ainda que, para acontecer de 

fato, o impeachment passaria por outros momentos, como a votação favorável no Senado e o 

juízo político propriamente dito (realizado durante o período em que se manteria o 

afastamento da presidenta), sem dúvida, a demonstração da vontade política na câmara 

permitiu antecipar um resultado favorável à saída de Dilma, que, na época, já se percebia 

como muito difícil de reverter.  

O movimento Vem pra rua, notadamente interessado na derrubada da presidenta da 

República, foi um dos principais articuladores de resistência a toda tentativa governamental 

de não aprovar a votação do impeachment. O Vem pra rua define-se como um movimento 

social de formação espontânea, por meio do qual “brasileiros de todas as regiões do país, de 
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todas as classes sociais e de todas as idades passaram a se mobilizar, desde o final de 2014, 

contra a grave situação econômica, política e social pela qual passamos”
39

. 

A popularização da expressão Vem pra rua surgiu bem longe de interesses políticos. 

Em junho de 2013, a empresa Fiat (fábrica e concessionária de veículos) criou um jingle 

como parte de uma campanha publicitária, no contexto da Copa das Confederações, realizada 

no Brasil na época. O jingle foi interpretado pelo cantor Falcão, vocalista da banda o Rappa, 

e, apesar de ser de cunho comercial, em nenhum momento mencionava a marca, o apelo era 

deixar o lar e ir pra as ruas. A letra da música diz assim: 

 

Vem vamos pra rua 

Pode vir que a festa é sua 

Que o Brasil vai tá gigante  

Grande como nunca se viu 

 

Vem vamos com a gente 

Vem torcer, bola pra frente 

Sai de casa, vem pra rua 

Pra maior arquibancada do Brasil 

 

Ooooh 

Vem pra rua 

Porque a rua é a maior arquibancada do 

Brasil 

 

Se essa rua fosse minha 

Eu mandava ladrilhar 

Tudo em verde e amarelo 

Só pra ver o Brasil inteiro passar 

 

Ooooh 

Vem pra rua 

 Ooooh 

 Vem pra rua 

Porque a rua é a maior arquibancada do                         

Brasil 

 

 Vem pra rua! 

 Vem pra rua! 

 Vem pra rua! 

 Vem pra rua! 

 

 Vem vamos pra rua 

 Pode vir que a festa é sua 

 Que o Brasil vai tá gigante 

 Grande como nunca se viu 

 

Vem vamos com a gente 

Vem torcer, bola pra frente 

Sai de casa, vem pra rua 

Pra maior arquibancada do Brasil 

 

 Ooooh 

 Vem pra rua 

                                                           
39 Disponível em: <http://www.vemprarua.net/sobre-nos>. Acessado em: 28 abr. 2016. 

 

 

 

http://www.vemprarua.net/sobre-nos
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Porque a rua é a maior arquibancada 

doBrasil 

 

Porque a rua é a maior arquibancada do 

Brasil 

 

Embora a letra contenha escolhas léxicas vinculadas ao futebol, protagonista do 

momento no país, envolve um chamado à mobilização: Vem pra rua porque a rua é a maior 

arquibancada do Brasil. Nesse contexto futebolístico, surgem por quase todo o país 

mobilizações políticas, apartidárias, que tiveram como origem a cidade de São Paulo, com 

pessoas indo às ruas reclamando contra o aumento no preço das passagens. Essas primeiras 

idas às ruas representaram o estopim para que muitas cidades brasileiras tomassem os espaços 

públicos com diferentes exigências. O movimento não tinha líderes definidos, nem uma 

proclama reivindicatória única.  

O denominador comum a todas as manifestações era a desconformidade com a 

corrupção do poder público. As reclamações pareciam estar dirigidas a toda a classe política 

brasileira, representada em cada estado e cidade pelos políticos em exercício. O jingle da Fiat 

começou a se ouvir fazendo parte das mobilizações e a expressão Vem pra rua deixou de 

pertencer à campanha da empresa de carros para se transformar quase em um chamado oficial 

dos manifestantes. A pressão social foi tão importante que o governo federal rapidamente 

tomou algumas medidas para atender a algumas das demandas, entre elas surgiu o projeto 

Mais Médico, como uma das respostas do Executivo às exigências dos manifestantes.  

A Copa das Confederações passou, as manifestações populares se acalmaram, mas 

ficou no ar aquela sensação de vulnerabilidade do poder político perante a força que 

demonstraram ao se organizar de forma espontânea, a partir de convocatórias por redes 

sociais. Após esse momento de convocação popular veio então uma “estranha calma”. Um 

ano depois, a Copa do Mundo levantou novamente a poeira da insatisfação com muitas 

suspeitas de corrupção e desvio de dinheiro nas obras realizadas para o evento. A própria 

derrota do Brasil no campo esportivo contribuiu para uma insatisfação coletiva que não 

encontrou no futebol da seleção brasileira o consolo necessário para desviar a atenção das 

dificuldades. 

Assim, após o final de Copa de 2014, um grupo de empresários começou a organizar 

de forma articulada um movimento social que tinha como bandeira principal a luta contra a 

corrupção no Brasil. O primeiro passo foi a apropriação dessa expressão,que se fez tão 

popular em junho de 2013: Vem pra rua. E assim, em conversas empreendedoras dentro de 

escritórios elegantes, nascia um dos movimentos que defenderiam mais veementemente, em 

um futuro não muito distante, o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff.  
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Em uma linha do tempo, o movimento começaopondo-se à corrupção em termos 

gerais e apoiando causas nobres, como organizações que trabalhavam em defesa das crianças 

ou dos animais de rua. Os próprios líderes do movimento “faziam questão” de se distanciar de 

partidos políticos e de não se posicionar sobre alguns temas mais definitivos, como o próprio 

o apoio ao impeachment. Com o passar dos meses, o movimento começou a direcionar seu 

confronto ao PT, como sinônimo dos maiores problemas de corrupção do país, e pouco tempo 

depois (começo de 2014) já definiram publicamente seu apoio ao impeachment da então 

presidenta Dilma Rousseff. 

Embora tendo acompanhado o posicionamento do Vem pra rua nas mídias sociais 

desde as primeiras manifestações no final de 2014, é nos 30 dias antes da votação do 

impeachment que parecem condensar-se todas as intencionalidades narrativas. O Vem pra rua 

teve no começo um posicionamento discursivo mais moderado, que foi se radicalizando em 

função dos acontecimentos políticos e das demandas da opinião pública. O apoio ao 

impeachment não fazia parte do posicionamento oficial durante os primeiros meses das 

manifestações, porém, a medida que o discurso a favor do impeachment foi ganhando força 

na opinião publica e respaldo político no congresso, o Vem pra rua foi definindo a sua 

posição. Nesse percurso discursivo, encontramos um primeiro momento mais “light”, 

politicamente correto e adequado, atacando todo ato de desonestidade e corrupção, e inclusive 

apoiando campanhas solidárias para juntar brinquedos ou alimentos para várias causas sociais. 

Entendemos que o período escolhido para a análise, o de pré-votação do impeachment, foi o 

momento do Vem pra rua mostrar claramente “a que veio”.  

A pesquisa considerou para a constituição do corpus de análise o site oficial do 

movimento Vemprarua (www.vemprarua.net), publicações no Twitter da conta oficial 

(@vemprarua_br) e de seguidores que usaram a hashtag #vemprarua, e, por fim, a página de 

Facebook (www.facebook.com/VemPraRuaBrasil.org).  

A página do site oficial será utilizada apenas como ponto de partida, quanto à 

apresentação do movimento, como primeiro e mais abrangente momento de autoafirmação 

identitária. Partiremos do site, da seção Sobre nós, e logo percorreremos a ampliação 

discursiva que acontece nas redes sociais apresentadas como canais oficiais (Twitter e 

Facebook), assim como, no caso do Twitter, consideraremos, como foi mencionado, também 

publicações de seguidores do grupo. Como foi descrito de forma detalhada no capítulo 

metodológico, no Twitter teremos ao todo 40 postagens, divididas em quatro categorias 

discursivas. No Facebook, teremos 14, divididas também em quatro agrupamentos. É 

http://www.vemprarua.net/
http://www.facebook.com/VemPraRuaBrasil.org
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importante lembrar que cada um dos espaços virtuais tem as suas estratégias narrativas, que 

contam com linguagem, ferramentas e possibilidades de interação próprias.  

Para representar as publicações, decidimos mostrar a imagem tal qual aparece na rede 

social. Para tanto, fizemos captura de tela, recortamos e mantivemos da forma que aparece 

tanto nas contas do Twitter quanto do Facebook. Entendemos que dessa forma fica mais bem 

representada a mídia social, suas ferramentas e suas possibilidades de comunicação, além de 

manter uma fidelidade maior com a comunicação proposta pelo usuário das redes 

principalmente por se tratar em vários casos de textos multimodais, hipermidiáticos e 

convergentes. 

 

5.1 Sobre nós: apresentação oficial no site 

 

Ao abrir o site do Vem pra rua nos encontramos com essa imagem
40

 de portada: 

 

Figura 8: Página oficial do movimento Vem pra rua na rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

Captura de tela obtida da home page do site. Disponível em: <http://www.vemprarua.net/sobre-nos>.Acessado 

em: 20 fev. 2015. 

http://www.vemprarua.net/sobre-nos
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Texto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No site oficial do movimento Vem pra rua, na seção Sobre nós, encontramos um texto 

escrito no qual o movimento se apresenta. O texto começa definindo o movimento como 

“suprapartidário, democrático e plural”. Essas primeiras escolhas léxico-gramaticais são de 

forte conteúdo ideológico e revelam claramente um desejo de construir uma identidade.  O 

Vem pra rua quer, já no início, bloquear qualquer iniciativa de vinculação do movimento com 

partidos políticos, além de destacar o seu caráter “democrático e plural”. No decorrer do texto 

é possível ver a alternância entre a terceira pessoa do singular, “O Vem pra rua é...”, e a 

primeira pessoa do plural, “nós cidadãos brasileiros...”. Essa alternância parece responder a 

uma escolha de mostrar objetividade na descrição (terceira pessoa do singular), porém sem 

deixar de engajar o leitor em um plano de afetividade, mediante o uso do “nós”.  

O texto avalia em três direções: avalia o próprio movimento (referindo-se a ele em 

terceira pessoa, como foi destacado), avalia o povo brasileiro (no qual o produtor textual se 

inclui) e avalia a política brasileira. Para entender melhor as escolhas léxico-gramaticais que 

revelam a intencionalidade discursiva do texto, começamos nos apoiando noSistema da 

Avaliatividade da LSF. O sistema da Atitude auxilia-nos, em um primeiro momento, com 

seus subsistemas de Apreciação, Afeto e Julgamento.  

O subsistema de Apreciaçãoaplica-se principalmente às escolhas léxico-gramaticais 

destinadas ao próprio Vem pra Rua (“é um movimento suprapartidário, democrático e 

plural”), assim como as escolhas destinadas à política brasileira (sequestrada por gente 

incompetente). OAfeto (“nossas riquezas e energias como Nação”), encontramos esse 

subsistema materializado com prioridade no povo brasileiro e o Julgamento aparece 

Sobre nós 

O Vem Pra Rua é um movimento suprapartidário, democrático e plural que surgiu da 

organização espontânea da sociedade civil para lutar por um Brasil melhor. Brasileiros de 

todas as regiões do país, de todas as classes sociais e de todas as idades passaram a se 

mobilizar, desde o final de 2014, contra a grave situação econômica, política e social pela qual 

passamos. Preocupados com os rumos que tomava a política brasileira, sequestrada que estava 

e está por gente incompetente, despreparada e sem compromissos com o país, alarmados com 

os casos de corrupção de proporção cada vez mais gigantesca, que consomem nossas riquezas 

e energias como Nação, e indignados com o agravamento da crise econômica – com suas 

consequências sociais –, nós, cidadãos brasileiros, não podemos deixar que a política seja feita 

apenas nos gabinetes: já era hora de a política tomar as ruas! Foi por isso que o Vem Pra Rua 

levou, juntamente com outros movimentos da sociedade civil, mais de 2 milhões de pessoas às 

ruas de todo o Brasil em 4 grandes manifestações contra a corrupção e o desgoverno que 

ameaçam nossa sociedade. 
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destacado quando as referências são aos políticos que “fazem a política” (“gente 

incompetente, despreparada e sem compromissos com o país”). 

Para uma melhor visualização dessa análise, elaboramos o quadro a seguir: 

 

Quadro 10: Correspondência entre os subsistemas da Avaliatividade (Atitude) e os atores avaliados no texto 

Subsistema  Destinatário da 

avaliação 

Escolhas léxico-

gramaticais 

Apreciação Vem pra rua “Suprapartidário, 

democrático, plural” 

Afeto Povo brasileiro “Nossas riquezas e 

energias como Nação; 

organização espontânea 

da sociedade civil para 

lutar por um Brasil 

melhor” 

Apreciação Política Brasileira “sequestrada por...” 

Julgamento Políticos  “Gente incompetente, 

despreparada e sem 

compromissos, 

corrupção, desgoverno” 

 

.  Os outros subsistemas da Atitude, o engajamento e a gradação estão também 

representados nesse texto de apresentação. O engajamento no texto analisado é 

heteroglóssico, o que, como foi descrito no Capítulo de Estudos Críticos do Discurso, 

representa uma apertura dialógica. Essa heteroglossia dá-se em duas frentes, a saber: (i) por 

expansão dialógica, principalmente nos momentos de se referir ao povo brasileiro(“brasileiros 

[...] passaram a se mobilizar, desde o final de 2014, contra a grave situação econômica 

[...]”); e (ii) por contração dialógica, ao se tratar das escolhas feitas para representar a política 

brasileira(“não podemos deixar que a política seja feita apenas nos gabinetes: já era hora de 

a política tomar as ruas”). As escolhas de engajamento respondem também a estratégias 

ideológicas bem planejadas, o movimento para ser forte precisa de seguidores, de pessoas nas 

ruas “vestindo a camisa”, logo a empatia discursiva com o “povo brasileiro” é necessária para 
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se obteros resultados pretendidos. Ademais o posicionamento heteroglóssico por contração 

dialógica, destinado à política, inclui o povo: “não podemos deixar”. Na intencionalidade de 

identificar o povo brasileiro com o movimento Vem pra rua está uma das posturas discursivas 

mais fortes: o movimento, o povo e contra o povo (honesto) o governo (corrupto). 

A gradação tem um papel diferenciado nesse texto, os produtores textuais fizeram 

várias escolhas com a intenção de dar intensidade às avaliações. Assim, dependendo dos 

atores representados, temos adjetivos e advérbios que reforçam o afeto e o julgamento. No 

caso das escolhas léxico-gramaticais que se dirigem ao povo brasileiro, encontramos a 

gradação em vários momentos do texto: “Brasileiros de todas as regiões do país, de todas as 

classes sociais e de todas as idades” (intensificação de força, não são algumas regiões, 

classes sociais ou cidades que estão representados nas mobilizações, são todas!). Quando o 

interesse é intensificar o julgamento da política brasileira, a gradação adquire um papel 

destacado no texto: “grave situação econômica, política e social”, “casos de corrupção de 

proporção cada vez mais gigantesca” ou “feita apenas nos gabinetes”. O Vem pra rua 

também recebe dele mesmo palavras que ajudam a intensificar o tamanho da sua 

convocatória: “mais de 2 milhões de pessoas às ruas de todo o Brasil em 4 grandes 

manifestações contra a corrupção”. 

Como foi dito no capítulo teórico dedicado a Estudos do Discurso (cf. capítulo III), 

segundo Fairclough (2003), a análise crítica tem a opção de focar nos produtores do texto, no 

texto propriamente dito ou no momento da recepção. No caso específico desse texto de 

apresentação observa-se um olhar especial para a produção. O site não tem o nível de 

interatividade que têm as redes sociais, ele é utilizado como um espaço unidirecional,no qual 

são colocadas as informações que o grupo considere relevantes, e seguindo uma linha de 

comunicação que responda aos seus interesses, porém a página representa um ponto de acesso 

a redes sociais que complementam a estratégia midiática de convergência. 

O texto que estamos analisando parte de um link da página principal, que tem uma 

forte aposta visual e que antecipa o que será a estratégia de construção de sentidos do 

movimento Vem pra rua. As cores verde e amarelo dominando todo o espaço, a multidão de 

brasileiros vestindo a camisa da seleção, as bandeiras do Brasil e, no meio da imagem, a logo 

do movimento representada por um megafone. É possível também ver na imagem cartazes 

com a silhueta do rosto da então presidenta Dilma e o sinal vermelho de bloqueio em cima. O 

texto tem seu ponto de partida nessa imagem, que apela ao patriotismo, ao incentivo do 

nacionalismo e à apropriação dos símbolos que representam o Brasil como pátria.  
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Considerando a análise feita a partir da Avaliatividade, percebemos que o escrito está 

em harmonia com a apresentação visual. Temos assim o primeiro espaço multimodal de 

comunicação do Vem pra rua: o próprio site. A página também está funcionando segundo os 

códigos de Transmidialidade, Hipermidialidade e Convergência,uma vez que apresenta suas 

redes sociais e oferece links para se direcionar a suas contas. Os leitores que entrem no site 

poderão construir um percurso de leitura próprio indo de uma seção a outra, olhando fotos, 

assistindo vídeos ou se “trasladando” às redes sociais para utilizar outras ferramentas 

disponíveis. Santaella (2011) classifica esse tipo de leitor como “ubíquo”, destacando essa 

capacidade de transitar pelo cyberespaço fluidamente. 

Se olharmos para o texto a partir dos modos de representação dos atores sociais que 

Van Leeuwen (1997, 2008) propõe, encontramos em primeiro lugar um discurso que inclui 

alguns autores sociais e exclui outros. Inclui-se o Vem pra rua, o povo brasileiro e a política 

brasileira (dando status de ator), mas se excluem partidos políticos específicos ou nomes de 

políticos. Contudo, trata-se de uma exclusão por encobrimento, visto que existem marcas 

claras de responsabilidade de alguns atos que dão “pistas” sobre quem são os responsáveis: 

“sequestrada que estava e está por gente incompetente, despreparada e sem compromissos 

com o país”. Está claro que os responsáveis são aqueles que têm o poder político, portanto o 

principal destinatário dessas acusações é o governo e o partido político que o exerce e, 

seguindo a lógica, a presidenta do Brasil.  

Para conseguirmos relacionar essas marcas de exclusão (VAN LEEUWEN, 1997, 

2008), no qual o ator excluído aparece apenas por referências, em segundo plano, precisamos 

conhecer o contexto no qual está inserido esse texto. Nesse caso, em particular, referimo-nos 

ao nível de contextos “sociopolíticos e históricos em que as práticas discursivas institucionais 

se encaixam” (MAGALHÃES, 2009, p. 26). O movimento Vem pra rua foi um dos mais 

firmes defensores do impeachment e, como será visto neste capítulo, utilizou recursos de 

linguagem frontais e violentos especialmente contra o PT, o ex-presidente Lula e a então 

presidenta Dilma.No entanto,no texto de apresentação que estamos analisando, o grupo não 

manifesta esses posicionamentos. Para entendermos as referências “ocultas” nas quais estão 

imersos os atores sociais, necessitamos do contexto sócio-político, como ferramenta de 

auxílio no processo de compreensão do discurso.  

Os atores sociais são, dependendo do caso, ativados e/ou passivados. O povo brasileiro 

é intermitentemente passivado e ativado, em uma linha quase cronológica. Temos um 

momento de passivação (ator social sendo afetado): “Preocupados com os rumos que tomava 

a política brasileira”, “alarmados com os casos de corrupção”, “indignados com o 
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agravamento da crise econômica”; e um momento de reação que conduz à ativação do ator: 

“nós, cidadãos brasileiros, não podemos deixar que a política seja feita apenas nos 

gabinetes”, “Brasileiros [...] passaram a se mobilizar” (ainda que esse último trecho seja 

colocado no texto antes da passivação, ele aparece como consequência da preocupação, 

alarma e indignação dos brasileiros).  

Esse movimento discursivo, de primeiro passivar e depois ativar, constitui uma 

provocação aos seguidores. Provocar “o povo” é o que permitirá atingir os objetivos de 

derrubar o governo, a pressão popular representa a principal arma do movimento para obter 

seus propósitos. 

Finalmente, o terceiro ator social, que nós identificamos como a política brasileira, é 

passivada em um primeiro momento e,assim como ocorre com o povo brasileiro, logo é 

ativada, em um movimento que aparece como submetida à ação de outros e logo após 

reagindo a esses efeitos: “sequestrada que estava e está por gente incompetente 

[...]”(passivação); “[...] política seja feita apenas nos gabinetes” (passivação); “já era hora 

de a política tomar as ruas” (reação-ativação).  

O movimento Vem pra rua é ativado em duas ocasiões em que aparece representado: 

“O Vem Pra Rua é um movimento...”, “o Vem Pra Rua levou...”. A ativação é associada à 

ação de mobilizar os cidadãos brasileiros em prol de combater a corrupção e os males da 

política brasileira. Estamos frente a uma ativação de forte conteúdo ideológico, em que um 

grupo atribui a simesmo a responsabilidade de mudar o país. Devemos destacar, no entanto, 

que o Vem pra rua também aparece passivado no texto: “O vem pra rua surgiu da 

organização espontânea da sociedade” (ele é resultado da ação de outros). Temos, portanto, 

como no caso dos atores sociais povo brasileiro e política brasileira, um movimento 

discursivo de passivação-ativação. Diferente dos casos da ativação/passivação dos atores 

povo brasileiro e política brasileira, em que os efeitos de uma ação alheia levam à reação, no 

caso do ator Vem pra rua, em ummomento do texto o movimento é apresentado como 

resultado de uma mobilização espontânea, e em outro ele é responsável pela mobilização das 

pessoas. Entendemos que discursivamente existe um confronto de conteúdo ideológico, visto 

que, enquanto no ato de “surgir da mobilização espontânea”, temos uma mudança provocada 

de “baixo pra cima” (SACO, 2006), no caso de “levar o povo as ruas”, situamo-nosem um 

cenário verticalista, “de cima pra baixo” (SACO, 2006), no qual um poder mais forte e 

hegemônico controla a ação de milhões.    

Como está é uma pesquisa desenvolvida a partir da Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do discurso (ASCD), o que mais nos preocupouno texto foi aintenção 
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revelada de criar uma “simbiose” entre os atores movimento Vem pra rua, povo brasileiro e 

política brasileira. Existem trechos do texto nos quais se alternam os sujeitos de forma tão 

confusa que ao final da leitura não conseguimos ter clareza de a quem são atribuídas algumas 

responsabilidades. Por exemplo, no trecho
: “

Brasileiros de todas as regiões do país, de todas 

as classes sociais e de todas as idades passaram a se mobilizar, desde o final de 2014, contra 

a grave situação econômica, política e social pela qual passamos”, a oração começa se 

referindo aos brasileiros em terceira pessoa do plural (eles), como uma entidade separada, que 

espontaneamente se mobilizou, e conclui com a inclusão do produtor textual, por meio da 

conjugação do verbo (passamos) na primeira pessoa do plural “nós”. Em outro trecho do texto 

lê-se: “nós, cidadãos brasileiros, não podemos deixar que a política seja feita apenas nos 

gabinetes: já era hora de a política tomar as ruas!”, aqui o texto começa se referindo aos 

cidadãos brasileiros com a inclusão do escritor do texto (nós, cidadãos brasileiros) e finaliza 

“já era hora da política tomar as ruas”. Em um primeiro momento os cidadãos precisam agir, 

mas em um segundo momento quem “toma as ruas” é a política. 

O texto, mesmo curto, tem uma intenção de construção de sentido que coloca o Vem 

pra rua, o povo brasileiro e a política brasileira em um jogo de “idas e vindas” que 

aproximam, incluem e distanciam, segundo seja o interesse discursivo, mas que 

principalmente confundem o leitor, que conclui a leitura entendendo que o Vem pra rua e o 

povo brasileiro são a mesma coisa. Essa simbiose revela um discurso perigoso de 

direcionamento hegemônico de um grupo que já na sua formação entende que representa todo 

o povo brasileiro. Além disso, em uma coerência discursiva, com uma estratégia 

multisemiótica de comunicação, o Vem pra rua,na foto de capa, como mencionamos no 

começo, converte-se em dono dos símbolos que até agora pertenceram aos brasileiros (cores 

verde e amarelo, bandeira, camisa, hino).  

O texto da seção Sobre nós é apenas um fragmento do site oficial do movimento, 

todavia ele é a carta de apresentação do grupo e forma parte de uma “rede” interdiscursiva e 

intertextual com as outras seções do site e com todas as outras mídias que compõem a 

estratégia de Comunicação do Vem pra rua. 

 

5.2 A rede do passarinho: poucas palavras e hipermídia 

  

O Twitter, apesar de ter nascido como uma iniciativa de se comunicar em 140 

caracteres, hoje é uma das plataformas principais de hipermidialidade e transmidialidade, 

constituindo-se como ponte para “linkar” outras plataformas. Além do texto resumido, a rede 
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do passarinho abre espaço para vídeos, fotos, áudios, mídias online e outras redes sociais. A 

possibilidade do “retuíte” permite trazer a voz de outros usuários da rede. O Twitter, portanto, 

é um cenário mediático no qual se constatam a hipermidialidade, a transmidialidade e a 

convergência, assim como o fortalecimento de uma comunicação multimodal que compreende 

bem mais do que o texto escrito. Apesar das atuais possibilidades da rede, o Twitter continua 

representando aquele canal no qual flui o discurso mais imediato. Como foi mencionado, as 

postagens na rede do passarinho, junto às publicações no Facebook e um pequeno recorte na 

apresentação no site do Vem pra rua, no período delimitado para a pesquisa, formam o nosso 

corpus. Mencionamos novamente que particularmente na análise que propomos para as 

publicações noTwitter, além de considerar publicações em que o enunciador é a própria conta 

do movimento, consideraremos também postagens de seguidores. A figura
41

 a seguir 

apresenta a página do Vem pra rua no Twitter: 

 

Figura 9: Página do Vem pra rua no Twitter 

 

 

No caso da nossa pesquisa, abordaremos principalmente as postagens no Twitter a 

partir de três lugares de produção textual:  

 

1) postagens de usuários com as hashtags #vemprarua e #vempraruabrasil; 

2) postagens direcionadas a @vemprarua_br; e 

3) postagens na conta oficial @vemprarua. 

 

Para desenvolver melhor a análise, focalizaremos as categorias discursivas, isto é, 

apesar de que consideraremos o lugar de qual partem as mensagens, no entendimento que nos 

                                                           
41

_Captura de tela da página oficial do Twitter do Vem pra rua. Disponível em: 

<https://twitter.com/VemPraRua_br>.Acessado em: 9 nov. 2016. 

https://twitter.com/VemPraRua_br
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três casos existe (na quase totalidade das postagens) uma identificação ideológica comum, 

agruparemos as publicações segundo o tema principal. No acompanhamento minucioso que 

temos realizado das postagens no Twitter, surgem discursivamente categorias muito claras, a 

saber: (i) combate à corrupção; (ii) ataque ao Partido dos Trabalhadores; (iii) motivação à 

mobilização; e (iv) pró-impeachment. Portanto, para representar as diferentes 

intencionalidades no processo de construção de sentidos, escolhemos 10 postagens em cada 

categoria. 

 

5.2.1 Combate à corrupção 

 

O combate à corrupção foi a principal reivindicação do movimento Vem pra rua desde 

o período da sua formação, em outubro de 2014, tendo esse argumento como “guarda-chuva” 

para todas as ações de mobilização empreendidas. O Vem pra rua tem sido permanentemente 

questionado por aqueles que defendiam o governo e particularmente pelo Partido dos 

Trabalhadores, acusado de que sua luta anticorrupção é desequilibrada e atinge 

principalmente políticos petistas, deixando de lado ou suavizando denuncias contra políticos 

de oposição.  

Para a análise, nesta categoria, escolhemos 10 postagens que não provêm da conta 

oficial do movimento, mas sim dos seus seguidores. Entendemos que o combate à corrupção, 

por ter sido o principal argumento que o Vem pra rua utilizou para motivar à mobilização, 

constitui-se interessante “ouvir” a voz dos usuários. A seguir, apresentamos as 10 postagens 

selecionadas:  
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As postagens que apelam pelo combate à corrupção sem personalizar os responsáveis, 

constituem, nessa fase da comunicação virtual usando a hashtag #vemprarua, o número 

menor de publicações. Nesse grupo fica em evidência, em alguns casos, a grande categoria de 

Van Leeuwen (1997, 2008) da exclusão, uma vez que não aparecem claramente mencionados 

os responsáveis desses casos de omissão: “que haja democracia, que finde a corrupção. E que 

acabe o ódio”;“Domingo vai ter churrasco[...]Acabou a mamata”; e “Não precisamos passar 

essa vergonha mundial”.  

No contexto das postagens com a hashtag #vemprarua, entendemos que a revolta está 

associada ao partido que governava o país, porém a preferência nessa categoria discursiva é a 

de priorizar os fatos negativos de ação ou omissão, no lugar de identificar diretamente os 

responsáveis. Em três das postagens acima, tem-se uma identificação difusa ao nomear o 

congresso, os três poderes e esses políticos: “a verdade é que estamos perdidos povo 

brasileiro, os três poderes não valem um”;“com um bando de ladrão existente no congresso 

[...]”; e“esses políticos não nos representam”. 

No caso desses “tuítes”, seguindo a categorização de atores sociais, proposta por Van 

Leeuwen (1997, 2008), situam-se dentro da grande categoria de inclusão,visto que existem 

atores concretos que são responsabilizados pelas ações: “um bando de ladrão existente no 

congresso”; “os três poderes não valem um”; e “esses políticos”. Nessas três postagens, que 

atuam como representativas de muitas outras que ficaram registradas online, os atores 

mencionados são ativados,fato que, no olhar de Van Leeuwen (1997, 2008), corresponde à 

representação na qual se outorga discursivamente a responsabilidade a determinados atores, 

nesse casoo congresso, os três poderes e esses políticos que formam o estado. Na mesma 

postagem,o “tuiteiro” ativa e passivao povo brasileiro. Em um primeiro momento, o povo 

brasileiro é passivado: “na verdade que estamos perdidos povo brasileiro” e “não nos 

representam”.O usuário coloca o povo como destinatário da ineficiência dos três 

poderes(“não valem um”),porém,em um segundo momento o povo brasileiro é ativado ao ser 

colocado como quem pode mudar a realidade: “só o povo pode mudar esse cenário”. 

Em vários “tuítes”, incluídos esses últimos aos quai fazemos referência, é possível 

também visualizar que os atores sociais são representados por assimilação, ou seja, não 

individualizados e sim em forma de coletivo como “congresso”, “três poderes”, “povo 

brasileiro”, “famílias”, “aposentados”, “população”, “políticos”. 

No agrupamento acima, no qual a unidade temática é o combate à corrupção, o 

Sistema da Avaliatividade da Linguística Sistêmico-Funcional auxilia-nos com a 

compreensão das escolhas léxico-gramaticais ao realizar avaliações. Nesse conjunto de 
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postagens, o subsistema da Atitude tem uma marca forte ao priorizar a expressão das 

emoções nos textos. Várias publicações apostam no afeto: “triste isso vivido por uma 

imensidão de famílias, aposentados sem salário, população sem hospital”, “estamos perdidos 

povo brasileiro” e “que acabe o ódio”. Já destacamos que escolhemos, nessa categoria, textos 

elaborados pelos seguidores do Twitter do Vem pra rua, e não da conta oficial do movimento, 

por entendermos que as reclamações contra a corrupção foram de fato o terreno propício para 

o movimento aparecer. Ouvir a voz dos “tuiteiros” de forma exclusiva em uma das unidades 

temáticas constitui uma escolha que consideramos importante. 

Ainda no subsistema da Atitude, temos alguns dos posts que emitem um julgamento: 

“esses políticos não nos representam”, “vai faltar cadeia”, “bando de ladrão existente no 

congresso”; e outros que se encaixam na categoria definida por Martin e White (2005) como 

de apreciação: “temos um pais rico por natureza” e “as máscaras estão caindo”. Embora 

esses posts não tenham nomeação,está claro, pelo contexto político, que os acusados são 

aqueles que apoiam o governo. O julgamento de corruptos foi um dos principais argumentos 

do movimento para conseguir o apoio popular, o Vem pra rua adotou um posicionamento de 

se auto afirmar como o caminho da honestidade e da transparência política. Esses “tuítes” são 

de seguidores do movimento, que, ao usar a hashtag #vemprarua, contribuem para legitimar 

as ações do grupo. O uso dessa expressão chave (hashtag) constitui também uma 

demonstração de poder, já que o Twitter realiza as medições sobre os assuntos mais 

comentados, aos quais chega por meio da captura dessas palavras. Ainda que estas 

apreciações tenham sido feitas no nível de seguidores, e não da conta oficial, elas obedecem a 

direcionamentos pré-estabelecidos do Vem pra rua, ao apoiarem a convocatória virtual do uso 

do #vemprarua e reforçar a linha ideológica de postagens da conta oficial.  

Normalmente, quando nos deparamos com textos com forte carga emocional, a 

Atitude vem acompanhada da Gradação, categoria que dá intensidade às avaliações feitas a 

partir das emoções, assim temos nas postagens os textos que falam: “o fim da era das trevas”, 

“o dia será histórico”, “imensidão de famílias”, “passar por essa vergonha mundial”, “os três 

poderes não valem um, aliásnão valem meio” e “com um bando de ladrão”. A gradação, 

dando “grau” às palavras, permite revestir a situação de uma gravidade maior (nesse caso) e, 

portanto, sugerindo indiretamente uma urgência na resolução dos problemas, nesse contexto 

específico, com a possibilidade mais imediata que é o apoio ao impeachment. 

O terceiro subsistema da Atitude, o Engajamento, refere-se à apertura ou não da 

vontade dialógica do escritor/falante.Nesse caso está em uma postura monoglóssica, já que se 

manifesta um posicionamento fechado ao intercâmbio de diálogo.Vemos essa categoria 
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claramente representada nos textos: “esses políticos não nos representam”, “só digo uma 

coisa, vai faltar cadeia”, “acabou a mamata” e “só o povo pode mudar esse cenário”.  

No campo discursivo, essas publicações são feitas em torno de dois contextos, um 

mais imediato, o pedido de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, e um contexto 

mais amplo que se refere a um cenário de denúncias de corrupção, que mancham a classe 

política brasileira historicamente. A importância do contexto no processo de análise 

discursivo é destacado em todas as ciências que nos auxiliam na abordagem crítica. A própria 

Linguística Sistêmico-Funcional postula que a construção de significados não pode ser 

desprendida dos contextos sociais e culturais. No caso que nos ocupa, conseguimos ver que 

essas postagens estão imersas em um momento social muito particular do Brasil, 

caracterizado por uma classe política que tem perdido a confiança da população, com um 

cenário no qual as práticas de corrupção têm se tornado permanentes e com chegadas ao 

poder, resultado de acordos ideologicamente insustentáveis. Esse contexto social 

(político/econômico) junto a um contexto cultural no qual são raros os casos (se compararmos 

a outras culturas) nos quais a população sai em cheio às ruas para cobrar dos políticos o 

exercício eficiente de suas obrigações, entendemos que o surgimento de um movimento que 

resolva a questão da “preguiça” cidadã, definindo datas de mobilizações, ações e proclamas, 

habilitando mídias sociais como canais de participação e incentivando o sentimento patriota 

da população, favorece a participação virtual de cidadãos.  

 Nos textos, encontramos um posicionamento dos “tuiteiros” contra a classe política, 

um ato de confronto ao poder estabelecido: “esses políticos não nos representam”, “vai faltar 

cadeia”, “bando de ladrão existente no congresso”, “acabou a mamata”; ao mesmo tempo 

em que, em outro momento, o povo brasileiro é “empoderado” para mudar essa situação: 

“temos que voltar para as ruas, não podemos deixar nosso pais assim”, “o Brasil precisa de 

limpar seu nome”, “só o povo pode mudar este cenário”. O discurso como prática social não 

se impõe apenas como via de abuso de poder (VAN DIJK, 2008) mas também como via de 

emancipação, ainda que nesse caso o posicionamento de emancipação promovido pelo Vem 

pra rua possa ser uma estratégia quase de marketing para atingir objetivos.  

Embora esse grupo de postagens não esteja no site oficial do Vem pra rua, elas estão 

em função do movimento tanto pelo uso da hashtag #vemprarua quanto pelo intercâmbio no 

Twitter ao encaminhar as postagens para o @vemprarua.A referência, de fato, é o movimento. 

Martin e White (2005) expressam que existe a preocupação tanto pela forma como os 

produtores textuais “se entusiasmam e abominam, aplaudem e criticam”quanto “com a forma 
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como eles posicionam os seus leitores/ouvintes a fazerem o mesmo”  (MARTIN; WHITE, 

2005, p. 1, tradução nossa)
42

. 

  

5.2.2 Ataque ao PT 

 

O Vem pra rua, no decorrer do tempo que vai da sua formação em 2014 ao período 

pré-impeachment em março-abril de 2016,foi aumentando o ataque direto ao partido do 

governo e às principais figuras que o representam: Lula e Dilma. Os apoiadores do 

movimento têm acompanhado esse posicionamento e é nessa categoria que se encontram os 

juízos de valor mais radicais e agressivos. As 10 postagens que escolhemos para analisar 

incluem tanto publicações da conta oficial do movimento quanto de seguidores.O 

posicionamento do Vem pra rua, nas suas contas oficiais de redes sociais, nesse caso 

especificamente no Twitter, começa a “tomar partido”. Ainda sendo sua apresentação no site 

um espaço no qual o suprapartidismo é uma das características centrais escolhidas pelo 

movimento para se auto definir, entendemos que o discurso radicalizado anti Partido dos 

Trabalhadores contradiz essa definição.  

O Partido dos Trabalhadores era o partido do governo e vários dos seus dirigentes já 

estavam presos por casos de corrupção, porém outros líderes políticos de outros partidos têm 

sido acusados de corrupção no percurso desse trabalho e não se encontram manifestações 

discursivas do movimento Vem pra rua contra os partidos aos quais esses políticos pertencem. 

Sobre isso e não em todos os casos, encontram-se manifestações contra as figuras específicas 

que representam as irregularidades, como o caso do ex-deputado Eduardo Cunha. A posição 

adotada pelo movimento Vem pra rua, de forte conteúdo discursivo contra o Partido dos 

Trabalhadores, representa em si mesmo um posicionamento ideológico contrário à esquerda. 

Em tempos de crise política, com forte divisão pela detenção do poder, estar contra a esquerda 

no Brasil é estar a favor dos partidos de direita e mais ainda do principal partido opositor ao 

PT, o PSDB.  O contexto, tão destacado nos estudos discursivos que entendem a linguagem 

na sua condição de momento da prática social, permite ampliar a compreensão semântica e 

verificar que a intencionalidade por trás do combate à corrupção é, na verdade, de derrubar a 

esquerda, atacando frontalmente ao seu principal representante no Brasil: o PT. 

 

 

                                                           
42

 Trecho da citação apresentada na página 75 desta dissertação. 
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Nesse grupo de postagens, fica claramente estabelecidoo ataque ao Partido dos 

Trabalhadores e, principalmente, as suas principais figuras: a presidenta Dilma e o ex-

presidente Lula. Segundo a categorização de Van Leeuwen(1997, 2008), nos “tuítes” acima os 

atores sociais representados situam-se dentro da grande categoria de inclusão, nos nomes do 

governo, PT, esquerda, Dilma e Lula: “Lula, o bêbado, machista que chama mulher valente 

de grelo duro”, “Dilma caindo feito um meteoro na entrada da terra”,“Lula falou, ameaçou, 

ameaçou, mas morreu na praia”.  

Os atores representados na maioria das postagens desse grupo 

sãoativados,individualizados e estão claramente sendo nomeados. A ativação os coloca 

como responsáveis absolutos e, reforçado pela individualização (não são incluídos nem 

“suavizados” dentro de outros grupos) e pela nomeação, são claramente identificados. Todas 

as escolhas têm a intencionalidade clara tanto de responsabilizar o governo (PT) pelos 

problemas do país quanto de exaltar uma imagem do partido vinculada à 

corrupção.Desacreditar o PT é um dos pilares estratégicos na comunicação do Vem pra rua, 

nesse sentido o movimento também começou bem tímido quanto a seu posicionamento, mas 

gradativamente foi se manifestando até alcançar uma comunicaçãoaltamente agressiva e 

direta.  

O sistema da Avaliatividade da LSF e a Teoria Multimodal constituem-se com 

ferramentasde grande utilidade na hora de analisar as marcas da linguagem na comunicação 

virtual. A partir dessas duas linhas de análise, compreendemos melhor o percurso da 

construção de sentidos na utilização das redes sociais.  

Nessa temática de postagens, o subsistema da Atitude, dentro do Sistema da 

Avaliatividade, delineia-se de forma mais palpável para nos aproximarmos do processo de 

construção de sentidos dos enunciadores. Os “tuítes” que tem como objetivoprincipal atacar o 

PT e suas figuras manifestam constantemente julgamentos, emoções e apreciações.  

O julgamento, principalmente orientado ao Partido dos Trabalhadores, é o eixo 

central dessas publicações: “a esquerda hipócrita, idiotizada pelo partidismo”, “Start fucker 

(estrela fodido)”, “lula, o bêbado, machistaque chama mulher valente de grelo duro”, 

“governo usa contrainformação, desinformação e falsa informação”, “eu votei nos ladrões do 

PT”.O discurso declaradamente antipetista tem várias leituras no âmbito ideológico, por um 

lado a intencionalidade do movimento de naturalizar a ideologia nacionalista, a partir do 
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confronto com a esquerda, e por outro criar os canais de acesso ao poder por parte dos 

partidos de direita. 

As emoções estão latentes em todas as postagens, porém muito claramente 

representada na figura na qual aparece o cartaz em frente ao Planalto com duas setas: uma 

“entrando”: “bem vindos patriotas” e outra “saindo”: “tchau queridos”. Essas setas mostram 

uma alusão interdiscursiva a uma das hashtags mais representativas do pedido de saída da 

presidenta: #tchauquerida. A comunicação do Vem pra ruatem, como mencionamos 

anteriormente, tem promovido, de forma contínua, o apelo ao patriotismo. Considerando o 

contexto sociopolítico e o histórico do Vem pra rua de apropriação permanente dos símbolos 

pátrios – como as cores verde e amarelo, a bandeira do Brasil e a camisa da seleção –, essa 

seta, que indica o caminho do Planalto aos patriotas, adquire uma semiose ainda mais 

contundente sobre a naturalização do nacionalismo como pertencente àqueles que se opõem a 

esquerda no governo. 

Nesse conjunto de “tuítes” encontramos marcas claras do subsistema de gradação, 

proposto por Martin e White (2005), dentro do sistema da Avaliatividade. A gradação 

registra a intenção de “grau ou intensidade” dada pelo enunciador às manifestações movidas 

pelo julgamento. Na agrupação de “tuítes” apresentada anteriormente, temos alguns 

momentos claros de intensificação: “Dilma caindo feito um meteoro”, “a nossa bandeira 

jamais será vermelha”, “mais de 5 mil pessoas pedem a saída de Dilma”, “PT o rei do golpe”.  

Ao dar intensidade aos textos o escritor/falante oferece uma perspectiva mais 

definitiva ao leitor. Em “Dilma caindo feito um meteoro” está se sustentando uma queda da 

ideologia imperante, a esquerda, de forma vertiginosa e irreversível. Da mesma forma, a 

exaltação numérica da quantidade de pessoas que pedem a saída da presidenta traz uma ideia 

de maioria oposta à continuidade da linha ideológica da presidenta.  A menção à bandeira 

vermelha é muito significativa, porque o movimento tem se apropriar dos símbolos pátrios do 

Brasil, isolando o vermelho como a cor do anti patriotismo e da corrupção. O jamais 

reivindica a identificação do patriotismo às cores da bandeira brasileira. O argumento de 

“golpe” tem sido usado por aqueles que defendem a continuidade do governo Dilma. Nesse 

texto a interdiscursividade apela pela desconstruçãodo principal argumento da esquerda, que 

se sustenta no argumento do golpe institucional ao se tirar uma presidenta eleita 

democraticamente. Em várias ocasiões o Vem pra rua usa o termo “golpe” tentando debilitar 

o discurso petista. 

Colocamos em destaque um dos “tuítes” do grupo acima, que ocupa nossa análise no 

momento, porque entendemos que merece mais detalhamento na análise: 
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Essa postagem é um exemplo claro de comunicação multimodal,uma vez que é 

possível constatar várias escolhas que o enunciador fez no processo de construção de sentido. 

O Twitter inicialmente era utilizado como texto escrito de até 140 caracteres, hoje, ainda 

mantendo a proposta de comunicação rápida e efetiva em poucas palavras, permite a 

materialização de outras possibilidades, como o caso da postagem destacada. Nessa 

publicação, temos primeiro a transmidialidade, ao trazer uma publicação de outro dos 

movimentos fortes contra o governo, o Movimento Brasil Livre, que tem tido um alinhamento 

ideológico com o Vem pra rua. O usuário, usando a hashtag #vempraruabrasil, traz uma foto 

do MBL. Na composição desse “tuíte”, podemos identificar várias escolhas do enunciador: 

 

 a intertextualidade ao se referir ao “golpe”, que foi o argumento mais forte daqueles 

que defendiam a permanência de Dilma na presidência de República; 

 a colocação do título “PT, o rei do golpe”, no modo manchete, com destaque em 

amarelo (uma das cores da bandeira brasileira), e a colocação da palavra “golpe” entre 

aspas, dando um tom sarcástico ao uso do termo;  

 a identificação do PT com suas figuras principais Lula e Dilma, em uma foto que 

transmite cumplicidade e “equipe”, porém em preto e branco e no modo de plano de 

fundo, permitindo o destaque às palavras; 

 a composição tem a intenção de derrubar o principal argumento daqueles que 

apoiavam a permanência de Dilma no governo (“é golpe”), destacando que o pedido 
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de impeachment já foi uma prática utilizada pelo PT no passado. Para isso, o 

enunciador, que no caso é o Movimento Brasil Livre, apela para o recurso de destacar 

a quantidade de vezes que o partido apelou a esse caminho. Aqui claramente vemos o 

que Martin e White (2005) categorizam como gradação no texto,fez 50 PEDIDOS,o 

que determina a intencionalidade de dar intensidade ao número. A escolha do ‘negrito’ 

e em ‘maiúscula’, bem como a frase complementária “nada menos do que1 a cada 3 

meses”, isso tudo em um destaque de cores e posição dentro da imagem. 

 

Essa imagem foi veiculada em várias plataformas virtuais, como Instagram, Facebook 

e Twitter. Cada uma dessas mídias sociais convergem me um objetivo só, cada uma 

acrescenta segundo as suas particularidades, mas ao mesmo tempo está em convergência com 

as outras.   

A imagem que descrevemos tem um apelo ideológico forte ao mostrar as duas figuras 

representativas do PT, de mãos dadas, unidas, sorrindo em uma expressão clara de triunfo, 

porém embaixo a frase “PT, O REI DO GOLPE” destacada na cor amarela. A composição 

mostra a intencionalidade semântica de destruir essa imagem triunfalista e colocar as duas 

figuras como os verdadeiros golpistas, apelando para derrubar o principal argumento petista 

sobre o impeachment. Cada vez que o movimento apela para o golpe o faz no sentido de 

ironizar e debilitar o argumento dos governistas, nem um movimento de interdiscursividade 

permanente. 

 

5.2.3 Motivação a mobilização 

 

Essa categoria de postagens (mobilizadores) tem algumas características particulares 

devido à intenção clara de fortalecer a união do grupo e de promover a mobilização apostando 

no emocional dos seguidores. As escolhas léxico-gramaticais de teor nacionalista são uma 

constante tanto por parte dos usuários da rede do passarinho quanto pela conta oficial do Vem 

pra rua.  O componente ideológico, baseado na apropriação de símbolos identitários do “ser 

brasileiro”, representados principalmente pelas cores verde amarelo, caracteriza todo o 

percurso discursivo desses textos.  A convocatória para “ir às ruas” provém tanto das contas 

oficiais do movimento (Twitter, Facebook, Instagram, site, Whatsapp, etc) quanto dos seus 

seguidores. O recorte, como os anteriores, inclui 10 postagens, apresentadas a seguir: 
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Se observarmos os “tuítes” acima a partir da Representação dos Atores Sociais de Van 

Leeuwen (1997, 2008), vemos que, nessa categoria que chamamos de mobilizadores, 

situamo-nos nos dois grandes campos: o dainclusão e o da exclusão. Esse fato decorre de, por 

um lado, existir uma referênciaàqueles que estão se mobilizando por meio das redes e que 

formam o grande grupo dos que têm a intenção de tirar a presidenta do cargo mediante juízo 

político: “Vamos lotar as ruas”, “Vamos pra as ruas no domingo, juntos somos muitos”, 

“Vamos fortalecer o movimento em prol do impeachment”;e, por outro lado, também temos 

aquelas publicações impessoais, que não mencionam atores sociais: “Amanhã é o grande 

dia”, “Amanhã é dia de libertar o Brasil”, “Não é todo dia que se faz história”. 

Algumas das postagens inclusivasenvolvem o próprio enunciador na ação (“Vamos 

fortalecer o movimento em prol do impeachment”) e, em outros casos, o enunciador atua 

como incentivador (“Divulguem em todas as mídias”).Os atores sociais representados nessas 

publicações são as próprias pessoas que integram o movimento, o grupo é ativadona própria 

convocação, é uma ativação visando o futuro: “vamos lotar as ruas”, “Vamos fortalecer o 

movimento em prol do impeachment”, “vamos colorir o Brasil de verde amarelo”. 

O contexto ainda sugere que o “nós” que se engaja nos convites se refere a todos 

aqueles que estão a favor da saída da presidenta, a forma de representar os atores é 

indeterminada. Segundo as categorias propostas por Van Leeuwen(1997, 2008), estamos 

perante uma personalização, porque sabemos que os atores representados são os que estão 

alinhados ideologicamente com o Vem pra rua, porém se trata de atores sociais anônimos, o 

que o pesquisador qualifica como indeterminação. Entretanto temos também presente a 

impersonalização, categoria que, em oposição à personalização, permite a representação dos 

atores por meio de uma abstração, destacando uma qualidade do grupo. Um claro exemplo é a 

postagem que convoca os patriotas: “Patriotas de todo Brasil amanhã compareçam às 

manifestações”. A exaltação do patriotismo e o uso dos símbolos nacionalistas, como a 

bandeira e as cores dela, em todas as representações, constitui uma aposta de comunicação 

forte e apelativa nas estratégias escolhidas pelo Vem pra rua.  

O apelo patriota é muito significativo porque além de convocar os “patriotas” está 

excluindo desse rótulo a todos aqueles que não apoiam o impeachment, ou seja, quem é contra 

o movimento não é patriota, não veste a camisa verde amarela, não levanta a bandeira 

brasileira. Esse posicionamento de apropriação simbólica, constatada discursivamente perante 

uma estratégia multisemiótica de construção de sentidos, minuciosamente planejada (cf. seção 

5.1), constitui um caso de abuso de poder.  
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A possibilidade de articulação midiática, só possível como resultado de importantes 

investimentos em recursos humanos qualificados na administração de redes sociais, permitiu 

essa apropriação de símbolos que pertencem por direito ao povo brasileiro em seu conjunto e 

não a um setor comprometido com uma linha ideológica que não é compartida por todos. A 

insistência, por todas as vias possíveis, de identificação dos símbolos do Brasil com o 

movimento de luta a favor da saída do PT do governo demonstra uma tentativa de naturalizar 

uma ideologia de combate à esquerda como representativa dos valores simbólicos que fazem a 

identidade patriótica do brasileiro. A Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, 

mediante as ciências que a definem, junto à LSF e à Representação dos Atores Sociais, 

pretende demonstrar a intenção clara do movimento de convencer os interlocutores, por meio 

de todas as vias de expressão possíveis, de que ser patriota é não ser de esquerda. 

O discurso dirigido aos leitores/seguidores, utilizando alternadamente a segunda 

pessoa do plural (“patriotas compareçam”, “continuem convidando”) e a primeira do plural 

(“vamos colorir de verde amarelo”, “vamos continuar orando juntos pela nação”), usado para 

incentivar os interlocutores à ação, deixa as marcas da coletivização, do agrupamento por 

assimilação, segundo os parâmetros de Van Leeuwen (1997, 2008). Os enunciadores que se 

dirigem aos seguidores do Vem pra rua, na sua condição de movimento em prol de um 

objetivo, são muitos, mas são um só: “vistam verde e amarelo o dia todo e estejam 

preparados para a manifestação”. Novamente aqui aparecem as marcas das cores do Brasil, 

apelando àquele patriotismo que o Vem pra ruaexalta em todos os seus canais de expressão.  

Esses “tuítes”, como foi apresentado, têm como principal intenção motivar o grupo à 

mobilização. Encontramos escolhas enunciativas que apelam, para conseguir os objetivos 

previstos, mobilizando as emoções dos integrantes do grupo. Essa intencionalidade 

materializa-se por meio de escolhas linguísticas que se traduzem no afeto, subsistema da 

Atitudeda GSF: “Patriotas de todo Brasil amanhã compareçam às manifestações”, “Vamos 

pra as ruas no domingo, juntos somos muitos”, “Vamos continuar orando juntos pela 

nação”.O afeto é aquela categoria que se refere às marcas das emoções nos textos.Para 

reforçar a intensidade da convocatória, os “tuiteiros” enfatizam suas postagens com escolhas 

apelativas, que se enquadram no subsistema que Martin e White (2005) categorizam como 

gradação:“Incrível, ultrapassamos um milhão de convidados”, “Não é todo dia que se faz 

história. O dia 13 de março foi histórico porque foi a maior manifestação política”. Nesse 

conjunto de postagens, caracterizados sem dúvida pelo apelo emocional, a interligação entre 

os três subsistemas da Avaliatividade –Atitude, Engajamento e Gradação– potencializa-se 

para lograr os efeitos de sentido desejados. O engajamento, entendido, resumidamente, 
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segundo Martin e White (2005), como o posicionamento aberto ou não para o diálogo nos 

textos, manifesta-se aqui como heteroglóssico por expansão dialógica, isto quer dizer que 

demonstra adesão a outras vozes (MARTIN; WHITE, 2005). Nessas postagens em análise a 

proposta de diálogo está dirigida aos “pares”, àqueles que seguem a mesma linha de ação e 

pensamento. Tanto a aposta léxico-gramatical, baseada na afetividade, quando a intensidade 

dada a essas escolhas e o interesse de plasmar discursivamente a união entre 

falantes/escritores e leitores demonstram a intencionalidade de representar a força do grupo 

como alternativa ideológica viável àquela representada pelo setor de governo que se pretende 

tirar do poder. 

 

5.2.4 Pró-impeachment 

 

Segundo Magalhães (2009, p. 23), o discurso é ao mesmo tempo “estrutura e 

processo”, portanto, a partir dessa perspectiva podemos afirmar que o período escolhido para 

análise pode ser abordado em vários níveis de contexto. Em primeiro lugar, no contexto 

também chamado de situacional, o qual representa aquela instância de descrição imediata da 

linguagem; temos também outro nível de contexto,o qual considera a intertextualidade e a 

interdiscursividade como elementos de análise; e, finalmente, “os contextos sociopolíticos e 

históricos em que as práticas discursivas institucionais se encaixam” (MAGALHÃES, 2009, 

p. 26). 

Seguindo essa ideia, a qual entende o discurso na sua concepção dinâmica, 

contemplando a linguagem no seu contexto de uso, vemos que as escolhas de construção 

semiótica do Vem pra ruaconcretizam-se na sua plenitude no momento do pedido de 

impeachment, por meio de todos os canais de expressão que o movimento tem a sua 

disposição. A ideia que fica ao acompanhar o percurso discursivo do grupo é a de que, desde 

o primeiro dia em que o discurso do Vem pra rua ocupou espaços de divulgação pública e 

massiva, a intenção era derrubar o governo petista. Nem antes, nem depois, a comunicação do 

movimento apelou tão abertamente a todas as estratégias disponíveis quanto neste momento 

pré-votação do impeachment na câmara dos deputados brasileira. O impeachment era o 

objetivo e para isso surgiram recursos financeiros constatados em campanhas de contratação 

de mídias, produção de merchandising, recursos humanos de mídias sociais e consultores 

profissionais em estratégias de Comunicação corporativa. Sem necessidade de encontrar 

provas ou dados concretos, todos os recursos estavam visíveis ao observar a articulação 

midiática do movimento. Mídias sociais em convergência e transmídia, investimento em 
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mídias tradicionais, camisas com estampas padronizadas, líderes do movimento divulgando 

reuniões em Brasília, assessores jurídicos elaborando materiais de divulgação, entre muitas 

outras ações, confirmavam a olho nu que a espontaneidade e a improvisação estavam 

distantes desse movimento auto definido como “surgido das ruas”. 

Nesta categoria de “tuítes”, a última dessa rede, concentramos textos que apostam toda 

sua força discursiva no sucesso na votação a favor do impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff. São 10 postagens, como nas outras categorias, incluindo a voz oficial e as vozes dos 

“tuiteiros” alinhados ideologicamente com o movimento. 
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Nas postagens que têm como objetivo principal a defesa do impeachment, 

encontramos duas fortes apostas discursivas:  

 

1) As ameaças aos que não apoiam o juízo político: “se formos todos as ruas meter medo 

nos que votam contra.”, “faltar na votação do impeachment só se o atestado 

apresentado for de óbito”, “os covardes não serão esquecidos”, “para nós não haverá 

diferença no tratamento entre os AUSENTES e os que votarem CONTRA. Todos se 

arrependerão”, “Vamos dar o #FORADILMAPTCORJA”; 

 

2)  A exaltação da união do grupo para atingir o objetivo: “quase 7 milhões de pessoas 

nas ruas numa única voz”, “estaremos todos na rua pelo impeachment”, “um coro 

único na frente do Planalto”, “Brasília em peso na esplanada neste domingo”. 

 

Nas duas subcategorias do agrupamento de “tuítes” acima, a representação dos atores 

sociais de Van Leeuwen (1997, 2008) permite-nos compreender melhor como os diferentes 

atores estão plasmados nos textos. Dentro do grande grupo da inclusão, aparecem 

manifestadas algumas subcategorias dessa classificação. Para dar mais força e peso ao grupo, 

o “tuiteiro” representa os manifestantes como “Brasília em peso”, o que Van Leeuwen (1997, 

2008) entende como coletivização, dentro da especificação. O coletivo, nesse caso, dá a ideia 

de uma cidade inteira apoiando a saída de Dilma. Brasília tem uma conotação mais 

significativa ainda porque representa não apenas as pessoas que estão na rua manifestandomas 

também os políticos no congresso que em definitiva serão os responsáveis pela votação.  

Personalizando os atores, mas de forma indeterminada, manifestam-se vários 

usuários do Twitter: “estaremos todos”, “se formos todos” e “todos se arrependerão”. 

Considerando o contexto, é possível saber quem seriam esses “todos”, porém, nas postagens 

aparecem indeterminados. Dentro também da subcategoria da personalização, Van Leeuwen 

(1997, 2008) apresenta outro modo de representar grupos por diferenciação, dentro de uma 

categorização que, nesse caso em particular, corresponde a sua função (funcionalização): 

“senhores deputados”. Destacar o “senhores deputados”, mais ainda em um discurso dirigido 

diretamente a eles, tem grande relevância nessa representação porque são eles o responsáveis 

para aprovação do juízo político, o primeiro passo para o que viria depois, o afastamento 

definitivo da presidenta. 

Em outros momentos, como no texto 34 (apresentado de forma imagética), o 

enunciador, que nesse texto é a conta oficial do movimento, impersonaliza por meio de uma 
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qualidade um grupo de interlocutores: “os covardes não serão esquecidos”. Essa estratégias é 

o que Van Leeuwen (1997, 2008) entende como impersonalização por abstração. Em outros 

momentos do texto, os interlocutores são generalizados: “os ausentes” e “os que votaram 

contra”. 

O sistema da Avaliatividade da LSF leva em consideração o tipo de relação que se 

estabelecem entre falante/escritor e ouvinte/leitor, que não necessariamente “estão pautadas 

somente em um discurso harmonioso e simétrico, mas em contradições situadas sócio-

historicamente, que orientam e instauram os eventos discursivos” (BRAIT, 1997/2001, p. 98).  

No caso que nos ocupa, claramente se revela uma trama discursiva complexa e 

altamente polêmica, na qual a subcategoria do Engajamento, do subsistema da Atitude, 

cobra um papel de protagonista, quanto às marcas linguísticas tanto no campo léxico-

gramatical quanto no semântico- discursivo. 

Conforme Vian (2011), os textos, se considerados no contexto, são todos 

heteroglóssicos, porque eles sempre são antecedidos por outros discursos, mas, no caso 

concreto do texto, o engajamento pode ter marcas heteroglóssicas ou monoglóssicas: “é 

possível fazer asserções categóricas que não permitem o questionamento ou que não dão 

margem à dialogia” (VIAN JR., 2011, p.35). Essa situação é entendida por Martin e White 

(2005) como monoglóssica. Assim, é possível encontrar em todas as postagens, tanto da 

conta oficial do Vem pra rua quanto nas dos seguidores, esses sinais de “ponto final”, sem 

margem de abertura dialógica. 

Nos textos desse agrupamento, encontramos essa postura monoglóssica em vários 

momentos, fundamentalmente naquelas postagens “ameaçadoras”: “os covardes não serão 

esquecidos, os deputados que faltarem no dia da votação do impeachment serão tratados da 

mesma forma que os que votarem contra”, “faltar na votação do impeachment só se o 

atestado apresentado for de óbito”, “golpe é essa mulher continuar no poder”.Os textos não 

dão lugar a outras vozes, nem estabelecem um possível canal de diálogo, o interlocutor é o 

deputado que não está ainda posicionado quanto à votação e o tom de ameaça é determinante. 

Nos textos que apelam para reforçar o grupo como promotor das mudanças 

pretendidas, encontramos a categoria do afeto, do subsistema da Atitude, com uma forte 

marca linguística: “um coro único”, “uma única voz”, “milhões de brasileiros que amam o 

pais”.  A avaliação, ainda que não seja a categoria que predomina nessas postagens, 

apresenta-se de forma negativa: “covardes”, “#FORADILMAPTCORJA”.  

As quatro categorias destacadas nas postagens do Twitter, tanto da conta oficial do 

Vem pra rua quanto nas contas de seguidores e apoiadores do movimento, constituem uma 
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constatação no nível semântico discursivo de que um forte setor da população brasileira 

estava em busca de um encaixamento para suas insatisfações. É também possível destacar 

uma linha discursiva homogênea entre o Vem pra rua e seus seguidores, do tipo: o movimento 

propõe e as pessoas reforçam, isso fica bastante explícito na aposta dos líderes do movimento 

ao pressionar deputados por meio de ameaças e de agressões verbais. A cúpula do movimento 

propôs várias ações para levar os seguidores nessa linha: o muro da vergonha, o mapa do 

impeachment, além de um discurso direto e violento.  

Podemos resumir o processo discursivo manifestado nas postagens no Twitter, no 

período entre o dia 17 de março e o dia 17 de abril de 2016, da seguinte forma: 

 

Figura 10: Representação do processo discursivo manifestado no twitter pelo movimento Vem pra rua 

 

O gráfico mostra um processo discursivo que tem a finalidade de tirar a então 

presidenta do cargo, o objetivo central do Vem pra rua. O período representado foi durante os 

30 dias antes da votação na Câmara. Reforçar um posicionamento discursivo contra a 

corrupção e colocar como público alvo o Partido dos Trabalhadores permitiu construir os 

pilares de sustentação para chamar o povo para as ruas. 

 

5.3 O livro de rosto e a construção de sentido 

 

Atualmente, o Facebook é a maior rede social do mundo, seus pontos fortes são 

principalmente o espaço de expressão multimodal e as redes de relacionamento que facilita. 

Tratando-se de instituições, empresas ou organizações, o “face” permite aos usuários criar 

uma página, no qual no lugar dos “amigos” habituais para as contas pessoais, acumulam-se 

“seguidores”. Habitualmente os seguidores são perfis pessoais ou outras páginas institucionais 

que, por afinidade com a proposta, seguem as informações publicadas na página, “curtem” as 

postagens, colocam comentários e intercambiam opiniões com outros usuários. A página 

oficial do Vem pra ruano Facebook tem atualmente mais de um milhão e quatrocentos mil 

seguidores. No caso do Facebook, o nosso interesse são as postagens “oficiais” do movimento 

para o qual selecionamos 20 publicações no período escolhido, representativas 

discursivamente, como recorte de análise. 

` 
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Figura 11: Página do Vem pra rua no Facebook
43

 

 

 

A página oficial da rede social Facebook do movimento Vem pra rua tem sido um dos 

canais estratégicos da comunicação do movimento. No caso de instituições, empresas, 

organizações, pessoas públicas e outros, o Facebook exige que se abra uma fanpage. Essa 

modalidade tem características particulares, porque, diferente da página pessoal, no lugar dos 

“amigos”, tem-se “seguidores”, que são as pessoas que curtem a página. A partir do momento 

que curtem, ficam recebendo as novidades que são publicadas. Os seguidores não conseguem 

publicar na timeline da fanpage, mas conseguem escrever comentários embaixo dos posts. O 

Facebook trata essa modalidade de forma comercial, portanto oferece também algumas 

opções pagas para ampliar a linha de contatos e divulgar a página. O Vem pra rua conta com 

essa página desde seu surgimento em 2014. Durante todo esse tempo, a página tem sido útil 

para consolidar a identidade do movimento tanto visual como propriamente identitária.   

Todas as publicações feitas no Facebook estão em convergência (JENKINS, 2008) 

com as outras mídias virtuais do Vem pra rua. Essa convergência está orientada tanto em 

nível de conteúdo quanto em nível de estratégica comunicativa. É claramente perceptível que, 

por trás da Comunicação do movimento, existe uma equipe de Comunicação e Marketing que 

cuida minuciosamente de cada conteúdo veiculado. Isso é constatado pela coerência entre 

todas as mídias, abordando os mesmos assuntos, a partir da mesma abordagem e com os 

mesmos objetivos. Muitas vezes uma foto, um vídeo ou um texto é compartilhado no 

Facebook, no Twitter e no Instagram ao mesmo tempo. Cada uma das mídias tem suas 

                                                           
43

 Apresentação visual da página oficial do movimento Vem pra rua no Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/VemPraRuaBrasil.org>. Acessado em: 09 out. 2016. 
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particularidades, apostar em a uma divulgação multimídia permite abranger públicos 

diferentes e “formas de chegar” distintas.  

No período escolhido para a nossa análise, percebemos que a aposta do Facebook teve 

um investimento importante em torno do imagético, porém esse recurso sempre tem se 

apresentado como complemento do texto escrito e vice-versa. Ao observarmos o nosso 

corpus, vemos que o texto escrito é o eixo da comunicação, do “que se diz”. As imagens, no 

caso destas postagens e da maioria das que se veiculam no Facebook do movimento, 

constituem-se em modos de dar mais força aos textos, mas elas por si só não conseguem 

construir o sentido completo. Por esse motivo, focaremos na multimodalidade como caminho 

de construção de semiose, contando com o apoio da representação dos atores sociais de Van 

Leeuwen (1997, 2008), do sistema da Avaliatividade da Linguística Sistêmico-Funcional e 

da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso. 

Nas postagens escolhidas como representativas da Comunicação do Vem pra rua no 

Facebook, durante o período compreendido entre 17 de março e 17 de abril de 2016 (últimos 

30 dias antes da votação favorável ao impeachment na câmara de deputados), identificamos 

quatro categorias discursivas visíveis: 

 

a) Exaltação do patriotismo: textos 1,2,3 e 4; 

b) Crítica ao PT: textos 5,6,7 e 8; 

c) Impeachment e pressão a indecisos: textos 9,10,11 e 12; 

d) Lideranças: textos 13, 14, 15 e 16. 

 

 

5.3.1 Exaltação do patriotismo 

 

O Vem pra rua tem como denominador comum, em toda sua comunicação, o apelo 

forte e declarado por patriotismo. Essa exaltação manifesta-se tanto no imagético quanto no 

escrito. A presença de símbolos que apelam para identidade coletiva do brasileiro, a partir do 

seu “sentir patriótico”, é indiscutível. Nas convocatórias às manifestações presenciais se pede 

que as pessoas vistam a camisa da seleção brasileira ou vistam roupas verde e amarelo e 

levem bandeiras do Brasil. A estratégia tem sido opor o “verde amarelo” ao “vermelho”, 

símbolo do PT e do governo. As cores, nesse confronto ideológico, têm tido um papel 

importante na construção de significados. O Vem pra rua e seus seguidores apresentam uma 



140 

 

“apropriação” dos símbolos pátrios, ao ponto que usar as cores do Brasil ou até a expressão 

popular “vem pra rua” já constituem parte da construção identitária do movimento. 

 

Texto 1 

 

Texto 2 

 

Texto 3 

 

Texto 4 

 

 

Os textos 1 e 4 transformam a parte escrita dos textos em parte importante da dinâmica 

da semiose, apostando na combinação de cores, nos tamanhos da letra e na alternância entre 

maiúscula e minúscula para atingir a construção de sentido desejada.As escolhas resultam em 

uma composição multimodal que tem o propósito de apelar por valores essenciais na cultura 

ocidental: a Democracia e a Justiça. Junto às letras, em contraste com o fundo amarelo, 

aparece um coração, recortado do círculo da bandeira nacional, simbolicamente representa o 

centro de tudo e o amor à pátria– mas é um recorte no círculo da bandeira nacional. O amor, 
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que do lado de palavras tão fortes quanto Democracia e Justiça, resultam em um apelo 

nacionalista contundente. Por trás desses apelos sempre está a mensagem subliminar de que 

“nós defendemos os valores patrióticos do Brasil”; seguindo uma construção ideológica de 

que, se o Vem pra rua defende o Brasil, aqueles que o movimento pretende tirar do poder 

estão atentando contra os valores proclamados. 

As escolhas imagéticas do produtor desses dois textos (1 e 4), no nível 

Representacionaldo significado, de acordo com Cope e Kalantzis (2009), estão baseadas em 

ícones (coração recortado do círculo da bandeira) e não em imagens naturalistas. A aposta nos 

contrastes, aproveitando as cores da bandeira brasileira, é o que permite a obtenção da atenção 

do leitor, resultado pretendido na construção de sentidos. Quanto à dimensão Social, abordada 

pela Gramática da Multimodalidade (COPE; KALANTZIS, 2009), no nível visual é 

representada mediante a escolha de elementos que abordam um estágio de abstração 

simbólica, que transporta o leitor a um contexto de resgate dos valores patrióticos.   

O produtor do texto organiza, no nível Organizacional, os elementos que compõem a 

imagem, no caso destes dois textos (1 e 4), de acordo com a estratégia de leitura ocidental, ou 

seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim, por exemplo, no texto 1 temos o 

coração como primeiro momento de leitura (acima e a esquerda),  destacando como prioritário 

o afeto, seguido das palavras Democracia e Justiça. A organização dos elementos que 

compõem uma imagem contribui para a construção de sentidos pretendida pelo produtor do 

texto. No caso dos textos 1 e 4 o autor destaca o amor à pátria (nacionalismo), por meio do 

coração, tanto pela posição (esquerda, acima) quanto pelo contraste, usando a cor azul sobre 

amarelo. Esses elementos derivam também na dimensão Ideológica, destacada pelos autores 

da Gramática da Multimodalidade.   

Os criadores do texto elaboram a nível imagético uma ressignificação dos símbolos 

pátrios. Cope e Kalantzis (2009), na dimensão Ideológica, incluem as transformações que os 

produtores dos textos realizam, a partir de outras imagens, para criar significado. Nesse caso, 

tomando como ponto de partida a bandeira brasileira, os criadores de significado constroem 

uma nova composição baseada em elementos reais, mas, a partir da transformação, associam 

o movimento Vem pra rua ao sentir patriótico e esse vinculado é em oposição ao governo. 

Na composição, a representação do ator social estaria na convocatória “Vamos pra rua 

acompanhar o impeachment”(texto 1), que não faz parte da composição imagética 

propriamente dita. Dentro da imagem (texto 1), a inclusão do ator social está no Vem pra rua, 

que tem o duplo sentido: legitimar a convocatória e incentivar à mobilização.  Notexto 4 a 

inclusão dos atores sociais também está em segundo plano,Você mudando o Brasil, fazendo 
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parte da imagem, mas com um tamanho de letra pequeníssimo diante do tamanho das outras 

palavras. Nessa frase o enunciador ativa os atores sociais convocados e os representa como 

protagonistas da mudança.  

Ao utilizar o sistema da Avaliatividade da LSF como ferramenta de análise, 

percebemos que podemos analisar os textos 1 e 4 a partir do subsistema de engajamento, o 

qual se refere ao modo como a voz no texto se posiciona em relação às outras vozes, ou seja, 

“permitindo caracterizar o modo de adesão ou não do falante/escritor em relação às 

proposições no texto” (NININ; BARBARA, 2013). O Engajamento pode ser heteroglóssico 

ou monoglóssico, em função de dar abertura a outros posicionamentos no texto. No caso dos 

textos que estamos observando, estamos perante um posicionamento monoglóssico, visto que 

as afirmações, “Democracia sempre, Justiça Já”, são asseverações fechadas que não dão 

nenhuma abertura a posicionamentos divergentes. 

No texto 2, a protagonista absoluta é a bandeira do Brasil, destacada claramente com a 

intençãode exaltar o lado patriótico do brasileiro. As cores predominantes na parte escrita 

também são o verde e o amarelo. O “convite”, feito de modo imperativo, “coloque uma 

bandeira no carro ou na janela da sua casa”, é uma demonstração da apropriação que o 

movimento Vem pra rua tem feito dos símbolos nacionais. Nesse caso, uma apropriação do 

maior símbolo nacionalista: a bandeira. A construção semiótica mostra que o uso da bandeira 

já será suficiente para marcar ideologia, que, nesse caso, é aquela que está a favor do pedido 

do impeachment da presidenta. Esse texto permite também perceber uma postura 

heteroglóssica, no subsistema de Engajamento (MARTIN; WHITE, 2005): “Mostre que 

você não está à venda”. Essa frase é claramente uma provocação a um interlocutor e está 

dentro do Engajamento heteroglóssico, na subcategoria de contração dialógica, que é 

quando, ainda considerando o interlocutor na fala, constrói-se o diálogo. 

O texto 3 diferencia-se da proposta dos outros que compõem esse grupo, uma vez que 

não encontramos nele a exaltação a símbolos pátrios ou a composições imagéticas usando 

somente “as cores do Brasil”. Nesse texto, o Vem pra rua faz merchandising, promovendo a 

venda de camisas com diferentes frases:“Eu não quero viver em outro pais, eu quero viver em 

outro Brasil”,“Mais coxinhas menos pizzas”,“Meu partido é o Brasil”e“VemPraRua.net”. 

Além do simbolismo ideológico de “vestir a camisa” do Vem pra rua, as frases 

escritas estão inseridas na intertextualidade e no contexto sócio-político mais amplo que 

enfrenta a esquerda e a direita no Brasil. Os militantes de direita, que protagonizam as 

manifestações, são chamados de coxinhas pelos petistas, aludindo a um perfil de classe média 

acomodada que desconhece os problemas da maioria do povo brasileiro. Esse “mais 
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coxinhas...” tem como referência os textos anteriores usados de forma agressiva pelos 

militantes petistas. Muitos brasileiros de classe média e altatêm manifestado, em diversos 

espaços mediáticos, a sua vontade de morar fora do Brasil, caso o PT ganhasse novamente, 

portanto a frase de uma das camisas que reivindica o “eu quero morar em outro Brasil” tem 

uma referência interdiscursiva.O grupo novamente apela pelo conceito defendido no seu site 

de suprapartidismo, ao colocar nas camisas o “meu partido é o Brasil”, porém em uma 

intertextualidade com as outras frases das outras camisas, fica claro que o suprapartidismo 

dilui-se ao acusar indiretamente o PT de corrupção, “mais coxinhas e menos pizzas”.  

Apesar de a proposta do texto parecer ser diferente das outras, entendemos que ainda 

pertence à categoria de Exaltação ao patriotismo, propondo o “quer vestir nossa camisa” 

com o sentido de seguir a ideologia do movimento. As camisas também têm um design que 

cuida da combinação das cores, utilizando as cores verde, amarela e azul, tanto na cor da 

malha quanto na estampa. As frases “Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em 

outro Brasil” e “Meu partido é o Brasil” têm um conteúdo fortemente patriótico, apelando 

para o nome do país, por meio de expressões fortes de possessão. Percebemos um ator social 

(VAN LEEUWEN, 1998, 2007) ativado na escolha da primeira pessoa, “Eu quero...”, e no 

uso do pronome possessivo, “Meu partido é”.  Essas marcas linguísticas também nos situam 

no campo do afeto, da Avaliatividade, apelando ao lado emocional dos manifestantes tanto 

no convite para “vestir a camisa” quanto na composição das frases, que fortalecem o vínculo 

com o país.  

 

5.3.2 Críticas ao PT 

 

Este grupo de postagens do Facebook nos dá uma perspectiva da comunicação 

multimodal adotada pelo movimento Vem pra rua.Apresentamos quatro exemplos que 

combinam fotografia, charge, meme e uma composição textual escrita com estética imagética. 

A multimodalidade coloca a atenção não apenas para o que é dito mas também para o como se 

diz. Nesse agrupamento de textos, vemos claramente que o Vem pra rua tem estratégias de 

comunicação que apontam para a utilização das linguagens mais efetivas para transmitir a 

mensagem e atingir os objetivos traçados.  
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Texto 5 

 

Texto 6 

 

Texto 7 

 

 

Texto 8 

 

 

Os quatro textos têm em comum escolhas léxico-gramaticais anti petistas, feitas de 

forma frontal e sem nenhuma tentativa de modalização. Analisando a criação dos textos, 

encontramos que na dimensão Representacionaldo significado (COPE; KALANTZIS, 2009) 

para exemplos visuais, nesta categoria discursiva que nomeamos como de Críticas ao PT, os 
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produtores textuais escolheram Lula, Dilma e a estrela do PT para representar o Partido dos 

Trabalhadores. No texto 4, Dilma é representada de forma naturalista, por meio de uma foto, 

porém essa representação é feita mediante uma imagem que a mostra inclinada para frente, 

com olhar perdido (dimensão Social do significado), em sinal de derrota. A trajetória do seu 

olhar não permite uma interação entre Dilma e o leitor. Essa escolha imagética dos produtores 

é complementada com a aposta monocromática que pinta tudo na cor amarela, em reforço à 

expressão “Amarelou”.  

Os autores da Gramática da Multimodalidade entendem que a escolha feita pelos 

produtores textuais, quanto a quem vai ser o principal representante do significado, vai de 

mãos dadas com o como ele é representado. Assim temos no texto 2, o Lula, representando o 

PT (que nesse conjunto de posts é o alvo de ataques do movimento), a partir da condição de 

presidiário e, para atingir maior atenção do leitor, isso é reforçado mediante uma figura 

representada por um bonequinho inflável caracterizado de forma ridícula e com olhos de 

assombro. A construção de sentido adquire uma força maior pelo contraste gerado ao colocar 

o boneco de Lula em um contexto real, em uma foto naturalista na qual tem a Casa Branca e 

muitas pessoas interagindo no fundo e o ex-presidente do lado de fora de toda a atividade, 

quase escondido. A organização dos elementos na imagem (dimensão Organizacional) foca a 

coesão dos elementos nas flores vermelhas (referência simbólica ao PT), que separam o Lula 

da Casa Branca. Na foto, a relevância dos elementos é dada pelos planos e não pela posição 

(acima/abaixo), a imagem mostra em um primeiro plano o bonequinho do ex-presidente, 

porém o foco principal da imagem está nos crisântemos vermelhos.  

Segundo a dimensão Social da GM, importa saber os papéis que são atribuídos aos 

participantes na comunicação visual do significado, assim temos nessas imagens os principais 

líderes do PT em papéis de derrota (Dilma, texto 4) ou de ridículo (Dilma no texto 3 e Lula no 

texto 2). O produtor das imagens utiliza-se de recursos como a condição de presidiário de 

Lula, a solidão de Dilma em uma mesa sem aliados ou a postura “covarde” da então 

presidenta, para comprometer os participantes (dimensão Social da GM) com os processos de 

corrupção que supostamente levam ao pedido de impeachment. No primeiro texto, no qual o 

PT é representado pela estrela vermelha, percebe-se a estrela perdendo a cor, marcando um 

forte apelo nas dimensões Contextuale Ideológica, visto que o desenho da estrela, junto à 

frase “Desbandada Petista”, “mostra” quem é o produtor do texto. Não apenas um produtor 

neutro, interessado no futuro do país, e sim um criador altamente comprometido com um 

causa que, entre suas prioridades, encontra-se a de “acabar” com o partido do governo. Em 
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todas as escolhas, o produtor dos textos declara a sua intencionalidade na produção de 

sentido. 

No texto 5, a composição imagética apresenta-se no sentido de dar mais força e valor 

ao texto, utilizando as cores e o tamanho da letra para consolidar a intencionalidade de ativar 

(MARTIN; WHITE, 2005) os políticos do PT (prefeitos), na sua condição de atores sociais: 

“deixaram a legenda”. O texto é apresentado com estrutura de notíciado jornalismo 

sensacionalista, com uma manchete dramática, utilizando a cor vermelha, que além de ser 

uma cor de uso comum nesse tipo de notícia, por ser a cor do sangue, é também a cor da 

bandeira do PT. “Debandada” é uma clara escolha linguística dentro do subsistema de 

gradação da Avaliatividade, mediante o qual está se transmitindo o grau de uma escolha 

léxica. Nesse caso, a frase “Desbandada Petista” transmite a ideia de que não está ficando 

ninguém nas filas do partido de governo, não é apenas uma deserção, é uma escolha léxica 

que transmite uma saída em massa. O texto introdutório, que não faz parte da composição, 

mas que apresenta a imagem, também é altamente apelativo: “Nem os petistas acreditam mais 

que a legenda vai sobreviver”. A estrela vermelha perdendo a cor, como plano de fundo, e, 

em seguida, a ativação do termo “prefeitos”, deixando a legenda, são as apostas narrativas 

contundentes que o movimento faz contra o PT.  

No mesmo sentido de abandonar as filas do governo, temos o texto 7 que mostra 

Dilma, dessa vez por meio de uma charge, sozinha em uma reunião com os aliados políticos. 

A charge é considerada, por alguns autores (PORTILLO, 2002), como um gênero de opinião 

que se constitui em si mesmo como jornalístico, portanto o autor fala de charge jornalística 

para se referir a um textocrítico que tem como estratégia de comunicação o humor. Dilma é 

também a protagonista do texto 8, no qual existe um retroalimentação entre a escrita e a 

imagem, para construir o sentido de uma presidenta abatida e sem respaldo político. A 

expressão popular “AMARELOU!” ativa Dilma como uma covarde que não quer enfrentar a 

rejeição ao seu governo. Ela é ativada tanto no texto introdutório, “Para evitar panelaço, 

Dilma cancela pronunciamento que faria hoje...”, quanto nas escolhas léxico-gramaticais 

dentro do texto: “Amarelou” e “... suspendeu o pronunciamento...”. 

Nos quatro textos, as composições contam com o logotipo do movimento Vem pra rua 

“oficializando” a voz por trás das publicações. Em três dos textos (5, 6 e 8), antes do post são 

publicadas palavras introdutórias que dão uma contextualização prévia à publicação. A 

intencionalidade do produtor textual é ser claro na proposta discursiva, evitando assim que o 

meme possa ser mal interpretado, ou interpretado de forma incompleta, se o interlocutor não 

tem as informações contextuais necessárias para uma compreensão apurada. Ao mesmo 
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tempo contrapesa o sentido irônico das figuras para mostrar a gravidade dos fatos e reforça a 

denúncia de corrupção dirigida ao PT. Os constantes ataques discursivos que ligam o Partido 

dos Trabalhadores a casos de corrupção é uma ferramenta poderosa de naturalização 

ideológica que culpa a esquerda por todos os males da política brasileira. 

 O texto 6é uma composição em forma de meme, com uma foto real da Casa Branca, 

na qual se vê várias pessoas em alguma atividade na frente e o primeiro plano corresponde 

aos jardins do lugar. Simulando a figura de um gnomo, foi feita uma montagem com um 

bonequinho inflável de Lula vestindo roupa de presidiário. Além do texto introdutório “vejam 

só quem apareceu nos jardins da casa branca”, toda a composição visual encerra uma 

construção de sentido clara no sentido de denunciar o principal líder do Partido dos 

Trabalhadores como corrupto. A colocação do boneco nos jardins da Casa Branca também 

desvela uma intencionalidade na construção de sentido:Lula na frente da Casa Branca, sede 

do governo dos Estados Unidos,ao qual duramente criticou, durante seus anos de militância 

sindical e política, agora no papel ridículo da figura de um gnomo de jardim e com roupa de 

presidiário, levando a desconstruir um dos seus discursos mais fortemente ideológicos que 

questionavam a honestidade do governo americano. Quem é agora o verdadeiro desonesto? O 

contexto sociopolítico se apresenta como importantíssimo para uma adequada apropriação da 

construção semiótica do escritor/falante, nesse caso sendo a voz oficial do movimento. 

Os memes, como foram apresentados no capítulo teórico, são composições que adotam 

diversas formas, mas que normalmente resgatam personagens e fatos da realidade que são 

representados e replicados em determinado contexto. Conforme Inocencio (2014, p. 355): 

 

um atributo central dos memes de internet é a produção de diferentes versões a partir 

de um objeto inicial, versões essas que são criadas pelos usuários e articuladas como 

paródias, remixes ou mashups. Estruturadas com interfaces cognitivas flexíveis, 

plásticas e adaptáveis, algumas plataformas multimidiáticas como redes sociais 

específicas contribuem para o processo criativo pautado na instantaneidade e 

característico da cultura participativa, revelando novas possibilidades de produção 

de sentido e memória coletiva na rede. 

 

Essa categoria temática de crítica frontal ao PT, que define grande parte da estratégia 

de comunicação do Vem pra rua, em todos os seus canais de Comunicação, é o agrupamento 

discursivo no qual mais aparece a multimodalidade.A intencionalidade por trás da construção 

de sentidos apela a todos os recursos que atualmente circulam na rede, que permitam debilitar 

a imagem do partido de governo, possibilitando novas formas de produção de sentido e 

memória coletiva na rede. 
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5.3.3 Pró-impeachment 

 

O Vem pra rua formou-se em outubro de 2014, mas só em abril de 2015 adotou uma 

postura discursiva clara a favor do impeachment. Essa “demora” em aderir publicamente “à 

causa” foi questionada por aqueles que pretendiam do movimento uma atitude mais definida, 

o porquê de oVem pra rua “tomar seu tempo” para se decidir a agir não está muito claro. Em 

princípio, parece ter sido mais uma estratégia de pisar sobre território seguro para não arriscar 

perder o apoio das pessoas.  

 

Texto 9 

 

Texto 10 

 

Texto 11 

 

 

Texto 12 
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No grupo de textos que se enquadra na categoria Impeachment(textos 9, 10, 11 e 12), a 

estratégia discursiva principal tem sido pressionar os deputados com posicionamento indeciso 

ou contrário ao afastamento da presidenta. A pressão, segundo se desprende das 

manifestações em todas as mídias oficiais do Vem pra rua, tem se realizado em várias frentes. 

O movimento criou uma ferramenta chamada Mapa do impeachment, umaseção no site oficial 

que atualizava permanentemente as informações sobre os deputados que apoiavam ou não o 

juízo político da presidenta Dilma. Além desses dados, oferecia aos usuários a possibilidade 

de se comunicar com cada um dos legisladores,por meio de links, com o intuito principal de 

pressionar aqueles que ainda estavam indecisos.Os textos que tratam diretamente do 

impeachment e de incidir na decisão dos deputados são no Facebook, na sua maioria baseados 

em fotos e dados.  

Seguindo a proposta da Gramática da Multimodalidade(COPE; KALANTZIS, 2009), 

analisamos que os textos da agrupação temática que estamos abordandotêm como recurso 

principal, na dimensão do significado Representação(quem e como são representados), 

imagens naturalistas, ou seja, resultado de fotografias reais, que não sofreram modificações. 

Assim temos os textos 9, 10 e 12. No caso do texto 9, a fotografia é de um dos deputados que 

até a data da postagem não tinha tomado posicionamento com respeito à votação do 

impeachment. Ele é incluído na foto porque se trata de um deputado que não está se 

manifestando publicamente a favor do impeachment. Está representado na sua função de 

deputado, vestido de terno, com um microfone e em posição de estar discursando.  

Fazendo uma leitura da dimensão Social do significado (COPE; KALANTZIS, 2009), 

observamos queo deputadonão está olhando para o leitor e sim na direção de uma suposta 

plateia, que sugere ser a própria câmara de deputados. O seu olhar dirigido a outros referentes, 

e não ao leitor, coloca esse deputado em posição de pouco engajamento com quem observa a 

foto. O olhar na “direção de ninguém” em particular e ele voltado de perfil contribuem para 

uma representação de distanciamento em relação ao leitor, não surge da imagem 

envolvimento ou afetividade. A intenção dos produtoresrepresenta o deputado como alguém 

de quem se deve desconfiar. Os produtores ainda colocam o deputado com fundo escuro, sem 

referências, apenas o protagonista. No texto 10 temos, além da representação naturalista de 

um recorte de uma manifestação, no qual aparecem os ativistas com as suas bandeiras e 

vestindo a camisa da seleção brasileira,um boneco gigante do super-homem, na parte de atrás 

da imagem, com as roupas características do personagem, mas nas cores azul, verde e 
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amarelo. As diversas dimensões do significado, apresentadas por Cope e Kalantzis (2009), 

estão engajadas na composição multisemiótica dos significados. 

A dimensão organizacional propõe um super-homem na retaguarda, no texto 10, a 

modo de guarda costas dos manifestantes, junto a ele o “muro da vergonha” com os 

legisladores indecisos, um foco de luz no meio e os patriotas levantando a bandeira brasileira. 

A inclusão do super-homem reforça na imagem a dimensão ideológica, considerando os 

valores defendidos por um super-herói integrante da “Liga da Justiça”, que entra em ação para 

proteger a sociedade do crime organizado. A colocação dos deputados indecisos à esquerda 

do super-homem consolida a vinculação dos legisladores ao “mundo do crime”. Os textos 

desse agrupamento mantêm, na dimensão contextual, a referência aos valores patrióticos e à 

associação do movimento à luta contra a corrupção mediante a defesa do impeachment da 

presidenta. 

Os textos têm um discurso direto aos seguidores, pedindo que exerçam pressão direta 

sobre aqueles indecisos. O texto 9 está dirigido a um dos deputados que, segundo o Vem pra 

rua, pode estar considerando “mudar de lado”. Seguindo a representação dos atores sociais de 

Van Leeuwen (1997, 2008), nesse post os atores representados estão sendo incluídos, o 

deputado tem sido ativado nas escolhas narrativas: “o senhor está posicionado no grupo...”, 

“Julio Delgado é deputado...”. Ademais está clara a representação por personalização, mais 

claramente por nomeação,visto que ele é identificado com nome e sobrenome. O tom geral da 

postagem é de ameaça, no qual ocorre a ativação de “menos a mais”: “estamos de olho” passa 

para “o povo brasileiro está de olho”. Temos o que Van Leeuwen (1997, 2008) denomina 

dentro da categoria sociológica de Especificação, como a assimilação por coletivização, que 

se refere a substantivos que denotam grupos de pessoas (povo brasileiro). Nos textos 10 e 11, 

temos também a representação por coletivização, por meio do “povo do Ceará” e “povo 

cearense”.A presença de “povo do Ceará” e “povo cearense” tem um grande peso ideológico 

ao incluir o nordeste na luta anti Dilma. O nordeste é a região do país onde o PT tem tido 

historicamente mais votos e acabou sendo decisivo no trunfo da presidenta. A simbologia de 

ter “o povo do Ceará”apoiando o impeachment pretende debilitar o pilar do apoio ao governo. 

Os nordestinos, habitualmente, reclamam de preconceitos provenientes do sul e sudeste e isso 

tem se traduzido em um confronto de ideias. O desenvolvimento econômico também tem 

mostrado historicamente grandes diferenças (ainda que nos últimos anos tenha diminuído) 

entre as duas regiões e muitos nordestinos emigram para o sul na busca por melhores 

condições de vida, muitas vezes ocupando vagas que estão destinadas àqueles que não 

requerem graus avançados de educação.  
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Todo esse contexto social e político que tem tido repercussão em políticas concretas 

do governo federal faz com que a inclusão do povo nordestino na luta anti Dilma represente 

uma aposta discursiva muito bem planejada por parte do grupo estudado. Isso do lado do fato 

de que o próprio Lula é nordestino. 

Outras das “ferramentas” que o Vem pra rua desenvolveu nesse período pré-

impeachment foi o chamado “muro da vergonha”.O muro da vergonha não era outra coisa 

senão a exposição pública em locais estratégicos dos deputados que ainda não tinham tomado 

posicionamento claro quanto à votação. Esse momento de exposição se deu de várias 

maneiras e em muitos lugares do país. Um dos canais escolhidos para deixar em evidência os 

deputados “traiçoeiros” foi a contratação de outdoors com a foto dos legisladores, como 

aparece nos textos 10 e 12. A duvidosa (segundo os opositores) fonte de recursos do 

movimento é um dos questionamentos mais frequentes que o Vem pra ruatem enfrentado. 

Eles defendem que a sua principal fonte de recursos provém de doações voluntárias dos 

seguidores, mas algumas investigações jornalísticas descobriram que grandes empresas estão 

por trás do financiamento dos custos do movimento
44

. 

Nas convocatórias do Vem pra rua é muito mais frequente ver que o escritor/falante 

apela ao se dirigir diretamente aos interlocutores, a voz oficial do movimento se dirige aos 

seguidores na forma de: “Entendam”, “vejam” ou “Parabéns povo”; em um posicionamento 

vindo de cima, de quem é portador da verdade. Esse tom discursivo, no qual muitas vezes fica 

difícil identificar se o tom nos leva mais para um convite ou para uma ordem direta, é uma das 

marcas nos textos do movimento.  

No caso das postagens que priorizam o apoio ao impeachment, normalmente, os 

interlocutores são os seguidores do Vem pra rua ou os deputados envolvidos na votação, 

prioritariamente aqueles que não definiram seu voto. Se observarmos o texto 12, único do 

grupo que não tem foto, o grupo compõe uma imagem onde o central é o texto, 

acompanhando toda a estratégia de comunicação do movimento, usando as cores verde e 

amarelo para destacar as partes mais importantes do texto. Nessa publicação se inclui e ativao 

destinatário da comunicação (apoiadores): “quem está ganhando é você”; porém se exclui na 

primeira parte do texto os atores que são os destinatários finais de toda a ação. Na escolha 

léxico-gramatical de “quando seus adversários estão mais desesperados do que vc”, por meio 

do adjetivo “adversários”, manifesta-se o que Van Leeuwen (1997, 2008) entende como 

                                                           
44

 Uma das reportagens sobre esse fato está disponível em: 

<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/quem-financia-os-meninos-do-golpe.html>. Acessado em: 20 

set. 2016. 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/quem-financia-os-meninos-do-golpe.html
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exclusão parcial, ou seja, não aparece no texto a quem se estão referindo, mas o termo 

“adversários” é a marca que nos dá a entender quem é o ator social excluído.  

A utilização permanente das cores verde e amarela para todas as formas de 

comunicação do grupo, o uso da bandeira do Brasil, as escolhas léxicas frequentes, como “o 

povo brasileiro”,ea convocatória a vestir a camisa da seleção em cada manifestação, entre 

várias outras estratégias discursivaspresentes em maior ou menor grau em todas as categorias 

narrativas que apresentamos, conduzem a identificar discursivamente as marcas de uma 

exaltação nacionalista exacerbada que aparenta ter o propósito de deixar fora do “ser 

brasileiro” qualquer proposta que não se encaixe nessa linha ideológica. 

 

5.3.4 Lideranças 

 

Ainda que discursivamente a presença das lideranças seja reduzida nas redes sociais, 

em relação à quantidade de postagens, se comparamos às outras categorias temáticas, 

entendemos que é importante a sua presença nas análises, por se tratar de lideranças que não 

surgiram espontaneamente das mobilizações do grupo e por se tratar de líderes sem nenhuma 

trajetória política conhecida anteriormente. Ao mesmo tempo, é muito interessante ver como 

essas lideranças são “consolidadas” em um contexto de estratégia de mídia,no qual procura a 

legitimação do grupo como “salvador” da pátria. 

 

Texto 13 

 

Texto 14 
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Nesta categoria colocamos apenas duas postagens porque o perfil das publicações que 

envolvem a presença dos líderes do movimento Vem pra rua são muito similares. Ainda que 

não se trate de uma das categorias narrativas que pela quantidade seriam necessariamente 

representativas em uma análise, entendemos que o caso dos líderes do Vem pra rua tem 

algumas particularidades que os diferença de outros movimentos sociais: 

 

 as lideranças do Vem pra rua não surgiram de ativismo em setores sociais, como 

sindicatos, associações ou movimentos populares
45

; 

 trata-se de pessoas que não tinham aparecido previamente vinculadas ao ativismo 

político nos últimos anos no Brasil; 

 o movimento surge como uma idéia, e mais tarde como um “empreendimento” da 

mente de dois empresários. 

 

Os dois textos, que são basicamente fotos com uma legenda, foram divulgados em 

todas as redes sociais do movimento simultaneamente, respondendo a uma estratégica 

transmidiática e convergente de comunicação. São textos multimodais que incluem foto, 

vídeo e texto escrito, fazem parte de uma proposta hipermidiática, porque a partir do Twitter 

ou do Facebook é possível ir ao link do vídeo.  

Os líderes se apresentam com as características habituais que normalmente vemos em 

políticos brasileiros: paletó, gravata e cenários institucionais. No caso das fotos que formam 

parte das composições, eles estão em Brasília, logo após reuniões com legisladores. O acesso 

livre a deputados e senadores por parte do movimento é também uma característica 

diferenciada do Vem pra rua, já que não é habitual ver líderes de movimentos populares tendo 

canais abertos disponíveis com os referentes políticos. 

Essas imagens representam as muitas imagens nas quais aparecem os líderes do Vem 

pra rua. Essa liderança não é encontrada representada em palanques, discursos com os 

seguidores ou em carros de destaque levando a frente nas mobilizações. A maioria das vezes 

que os líderes aparecem, fazem representados assim (dimensão representacional, COPE; 

KALANTZIS, 2009), em fotos naturalistas, reais, vestidos formalmente, com terno e gravata, 

em uma atitude de engajamento com os leitores, olhando frontalmente para a câmera, em 

posição de olhar nos olhos dos seguidores. No texto 13, Rogério Chequer está inclusive 

                                                           
45

 Entrevista concedida pelo líder do movimento Vem pra rua à revista Isto é, em março de 2015. Disponível em: 

<http://istoe.com.br/409231_OS+MOVIMENTOS+DE+RUA+VIERAM+PARA+FICAR+/>. Acessado 20 set. 

2016. 

http://istoe.com.br/409231_OS+MOVIMENTOS+DE+RUA+VIERAM+PARA+FICAR+/
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fazendo um gesto de cumplicidade com os apoiadores do movimento, levantando o dedo 

polegar.  A escolha de construção de significado por parte do movimento tem apostado em 

representar os líderes “a modo” de políticos, em um contexto institucional (dimensão 

contextual), apoiados pelo peso da referência ao congresso e pelos elementos de legitimidade, 

por meio das instituições e das leis. Habitualmente não encontramos os líderes em situações 

de interatividade com os seguidores (dimensão social), encontramos os líderes em lugares de 

“negociação”, de hierarquia na toma de decisões que já nascem verticalmente (dimensão 

ideológica). Habitualmente a organização das fotos aposta no destaque de Rogério Chequer, 

colocando-o como líder mais importante do grupo. A dimensão ideológica vem representada 

também pelo distanciamento identitário de lideranças populares, como a de Lula. Fotos 

evidentemente registradas por fotógrafos profissionais, enquadramentos cuidadosos e cada 

publicação fazendo parte de uma estratégia midiática que envolve todas as mídias do Vem pra 

rua e que em convergência contribuem para consolidar os valores identitários do grupo. 

No texto13leem-se as palavras: 

 

 

 

 

 

 

O texto está escrito segundo oformato de uma notícia, com uma redação caracterizada 

pelo pouco uso de adjetivos e que transmite uma informação nova. Respondendo aos códigos 

atuais de divulgação de uma notícia (transmissão imediata e transmidiática), a redação 

começa dizendo “Neste momento”, mostrando a velocidadecom que o público fica 

conhecendo os fatos.  

O texto sugere que teve “a entrega de exemplares a todos os congressistas...”, mas exclui 

os atores sociais responsáveis por dito ato. A resposta vem de uma forma multimodal a partir 

da imagem é ao mesmo tempo um link para o vídeo. Ainda na tentativa de respeitar uma 

redação objetiva, aparecem marcas claras de avaliação no texto. A voz do enunciador, que 

representa o movimento Vem pra rua, em forma de notícia, faz algumas escolhas léxico-

gramaticais que entram na categoria de apreciação de Martin e White (2005): “16 artigos dos 

mais renomados juristas”. Além da apreciação em “renomados”, que dá um juízo de valor 

Neste momento, acontece em Brasília a entrega de exemplares a todos os congressistas do 

Livro do Impeachment. O documento foi preparado por juristas e contém a íntegra do 

pedido de impeachment o que será votado na Câmara neste domingo, além do pedido da 

OAB e 16 artigos dos mais renomados juristas brasileiros, esclarecendo os principais pontos 

polêmicos sobre o impeachment. 

Para ver o vídeo, clique no link abaixo. 
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aos juristas, aumentando o respaldo das suas opiniões técnicas, temos também uma 

manifestação de intensidade: “mais renomados”. Ademais tanto o subsistema dagradação 

está presente nessas escolhas quanto o foco (valor a coisas não quantificáveis). De fato, no 

começo do texto, ao se referir ao documento, diz: “preparado por juristas”. Nesse trecho, 

ainda que não apareçam adjetivos nem advérbios a modo de julgamento, apreciação ou 

afeto, a escolha por explicar que o documento foi escrito por juristas dá uma legitimidade 

que. No campo do engajamento, podemos catalogar como monoglóssico, uma vez que fecha 

qualquer possível questionamento sobre o documento (ele foi preparado por pessoas idôneas).  

No texto 14 lemos: 

 

 

 

 

 

Nesse segundo texto, temos os dois autodenominados líderes do movimento, emitindo 

uma mensagem de “boas novas”, uma apreciação positiva para os passos que têm sido dados 

em prol do objetivo.  

Habitualmente os textos que se referem às lideranças do movimento Vêm pra rua têm 

essa composição de texto escrito com formato de notícia. As lideranças do movimento têm a 

característica, como foi evidenciado, de ter surgido antes das mobilizações, a partir daideia de 

dois amigos que decidiram empreender um grupo para canalizar as insatisfações dos 

“brasileiros”. Assim foi declarado mais de uma vez por Rogério Chequer, que viveu muitos 

anos nos Estados Unidos trabalhando em meios corporativos e, ao voltar, depois de algum 

tempo, “fundou” o movimento Vem pra rua.  

Não é objetivo deste trabalho indagar esse questionamento, mas muito provavelmente 

a grande maioria que acompanha, nas manifestações e no mundo virtual, as iniciativas do 

movimento não saibam quem são os líderes. Uma leitura de emoção (afeto) é encontrada no 

trecho: “ainda há muito trabalho a fazer no Mapa do impeachment”, demonstrando uma 

grande dedicação à tarefa. No “muito trabalho”, aparece a gradação do esforço que ainda 

deve ser feito para conseguir destituir a presidenta Dilma.   

Como em praticamente toda a estratégia midiática do movimento, estamos perante 

uma proposta hipermidiática, em que o usuário do Facebook pode “clicar” no vídeo e 

continuar sua “leitura” do texto. Como forma de fechamento dessas categorias de análise 

Gustavo Gesteira e Rogerio Chequer, líderes do Vem Pra Rua, estiveram em Brasília nesta 

semana e gravaram este vídeo hoje de manhã. As notícias são boas, mas ainda há muito 

trabalho a fazer no Mapa do impeachment. 

www.mapa.vemprarua.net 
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dentro da redesocial Facebook, apresentamos este esquema representativo da dinâmica 

discursiva: 

 

Figura 12: Categorias temáticas na rede social Facebook 

 

 

Com o intuito de fecharmos a análise de forma organizada e clara, desenvolvemos um 

quadro que inclui as mídias analisadas, as unidades temáticas identificadas ao longo do 

percurso de análise e as teorias aplicadas para a materialização da análise discursiva crítica,a 

partirda perspectiva da Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso.  
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Quadro 11: Mídias sociais, categorias temáticas e as bases teóricas 

MÍDIA 

 

CATEGORIA REPRESENTA

ÇÃO ATORES 

SOCIAIS 

AVALIATIVI

DADE 

MULTIMODALID

ADETRANSMIDIA

LIDAD/HIPERMID

IALIDADE 

Site Apresentação Inclusão e 

exclusão em 

segundo plano: 

ativaçãoe 

passivação 

 

Apreciação, 

afeto, 

julgamento, 

engajamento 

heteroglóssico, 

gradação 

 

Multimodalidade 

Hipermídia 

Twitter Combate à 

corrupção 

Inclusão, 

exclusão, 

passivação, 

ativação, 

assimilação,  

 

Apreciação, 

afeto, 

julgamento, 

engajamento 

heteroglóssico, 

gradação 

Transmidialidade, 

Hipermidialidade, 

Multimodalidade, 

Convergência 

Twitter Ataque ao PT Individualização

, nomeação 

julgamento, 

afeto, gradação 

Transmidialidade, 

Hipermidialidade, 

Multimodalidade, 

Convergência 

Twitter Motivação à 

mobilização 

Ativação, 

passivação, 

assimilação, 

inclusão 

Afeto, 

gradação, 

engajamento 

Transmidialidade, 

Hipermidialidade, 

Multimodalidade, 

Convergência 

Twitter Pró-

impeachment 

Ativação, 

inclusão 

Gradação, 

Julgamento, 

engajamento 

Transmidialidade, 

Hipermidialidade, 

Multimodalidade, 

Convergência 

Facebook Exaltação ao 

Patriotismo 

Assimilação, 

inclusão 

Afeto, 

gradação, 

engajamento 

Transmidialidade, 

Hipermidialidade, 

Multimodalidade, 

Convergência 

Facebook Crítica ao PT 

 

Inclusão, 

ativação, 

Julgamento, 

engajamento, 

gradação 

Transmidialidade, 

Hipermidialidade, 

Multimodalidade, 

Convergência 

Facebook Pró-

Impeachment 

Inclusão, 

ativação, 

assimilação 

Julgamento, 

gradação, 

engajamento 

heteroglóssico 

por contração 

dialógica. 

Transmidialidade, 

Hipermidialidade, 

Multimodalidade, 

Convergência 

Facebook Lideranças Inclusão 

Ativação 

Gradação, 

engajamento 

Transmidialidade, 

Hipermidialidade, 

Multimodalidade,  
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A análise crítica desenvolvida durante o percurso deste capítulo ofereceu-nos 

elementos para compreender que levantar a bandeira de um movimento social que leva 

milhões de pessoas às ruas não necessariamente representa uma mudança social advinda da 

mobilização espontânea da sociedade. A mudança social aconteceu de forma concreta ao se 

derrubar uma presidenta eleita pelo voto popular, a pressão social também aconteceu por meio 

de manifestações pelo Brasil todo e de uma intensa mobilização virtual, porém nada disso 

significa que a mudança foi ascendente (SACO, 2006). 

 O olhar crítico também nos permitiu compreender que o poder midiático continua 

sendo determinante nos processos de construção política das sociedades, porém agora com o 

acréscimo das redes sociais. As mídias virtuais permitem maiores canais de expressão que se 

encontram disponíveis a todos os usuários da internet, mas também representam mais uma 

fonte de influência para aqueles que têm recursos políticos e econômicos para articular 

grandes campanhas midiáticas. É inegável, frente à análise realizada, que a luta do Vem pra 

rua tinha um objetivo muito específico, ou, em palavras mais diretas, diríamos que tinha um 

alvo a atingir: o Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira.  

A linguagem é poderosa, ela naturaliza ideologias, legitima o abuso de poder, 

convence as massas, ela é ideológica. A palavra não é neutra e o que parece ser um 

levantamento popular espontâneo é, realmente, uma articulação minuciosamente planejada 

com objetivos políticos definidos. Nas considerações finais desta tese responderemos, 

baseados nas constatações da investigação, as questões de pesquisa apresentadas no capítulo 

introdutório (cf. Capítulo I). 

 

5.4 Perspectivas Discursivo-Social: ampliando uma análise crítica  

 

Temos percorrido, durante este capítulo analítico, as categorias temáticas propostas em 

cada uma das redes sociais estudadas. Para tanto, utilizamos, como apoio para as análises 

críticas, ferramentas que têm nos oferecido a possibilidade de compreender de forma mais 

consistente os recursos discursivos usados pelos produtores dos textos com a finalidade de 

atingir seus objetivos. A Linguística Sistêmico-Funcional, por meio do Sistema da 

Avaliatividade, assim como a Representação dos Atores Sociais nos textos e a Gramática da 

Multimodalidade, foram a sustentação material que nos permitiu ir além da estrutura da língua 

e adentrarmos nas intencionalidades dos escritores/falantes na hora de compor sentido. Assim, 

por meio das análises organizadas por unidades temáticas e redes sociais, entendemos 
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importante fecharmos este capítulo com uma análise global, a partir do discursivo social, 

seguindo a proposta dialógica transdisciplinar da Abordagem Sociológica e Comunicacional 

do Discurso.  

A ASCD, como foi mencionado em vários momentos desta tese, é uma corrente que 

pretende contribuir com os estudos da Análise Crítica do Discurso no Brasil, a partir de uma 

leitura aprofundada de algumas temáticas particulares, tais como as mudanças sociais 

contemporâneas , a questão identitária coletiva e dos sujeitos (BAJOIT, 2008) e o poder nas 

diversas dimensões, finalidades e modos de ação nas relações sociais. No caso de nosso 

trabalho, essas três temáticas têm sido abordadas em campos de interesses específicos.  

Quanto às mudanças sociais contemporâneas, como pesquisadores no campo 

discursivo, temos nos interessado pelas transformações que as novas Tecnologias de 

Comunicação e Informação (TICs) têm propiciado no âmbito das mobilizações sociais. No 

que se refere à questão identitária, focamos na dicotomia discursiva entre a apresentação do 

Vem pra rua no site e as manifestações do grupo nas redes sociais oficiais. No caso do Poder 

(BAJOIT, 1999, 2008), interessouo tipo de poder exercido pelo movimento, as finalidades 

que pretendiam ser atingidas e os modos de ação escolhidos para alcançá-las. Todos os 

aspectos, claro, a partir da análise crítica dos textos que compõem o corpus deste trabalho. 

As profundas mudanças das novas TICs – que romperam com os conceitos 

tradicionais de tempo e espaço, gerando um cenário completamente novo de articulação e 

interação dos diversos movimentos sociais –transformaram-seem terreno fértil para o 

surgimento de um produtor textual que conta com canais de expressão que lhe permitem em 

poucos segundos transmitir informação para milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, esses 

canais oferecem a possibilidade de estar interconectados com outras mídias que os fortalecem 

(convergência) e de veicular diversos formatos de construção de sentido, tais como textos 

escritos, vídeos, sons, fotos, em todas as combinações possíveis. Essas possibilidades estão 

abertas a todos os tipos de emissores que identificamos na rede e que apresentamos como 

proposta na nossa categorização, no capítulo IV desta tese, relembrando, as emissores são: 

tradicional, cidadão, independente, comunitário, comum, institucional e paralelo
46

. 

O Vem pra rua tem se posicionado na rede como aquele emissor com alto nível de 

articulação, com estratégias midiáticas bem planejadas e com objetivos ideológicos definidos. 

Portanto, pertence, de acordo à categorização proposta por esta tese, ao grupo dos 

classificados como Emissores Paralelos. Esse Emissor Paralelo inclui, como foi explicado no 
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Conferir página 91 desta tese. 
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capítulo IV, partidos políticos e igrejas. O Vem pra rua, mesmo sendo um movimento social, 

tem tido particularidades no seu posicionamento discursivo virtual e no seu modo de 

organização a nível institucional que o fazem pertencer a essa categoria. Um dos aspectos que 

tem gerado fortes questionamentos, e que o destacam perante outros movimentos sociais, tem 

a ver com os recursos financeiros que têm sido disponibilizados em prol da articulação e dos 

modos de ação para alcançar as finalidades propostas na luta pelo Poder (BAJOIT, 1999). 

Nesse sentido, o movimento tem recebido fortes críticas dos simpatizantes do então governo 

brasileiro e de algumas mídias.  

As mobilizações promovidas pelo grupo utilizaram recursos materiais fartos, visto que 

desde a estratégia de comunicação (mídias sociais em convergência, atualização de 

conteúdos) e marketing (identidade visual, merchandising, estratégia discursiva), até 

investimentos feitos nos próprios eventos presenciais, não poderiam ter sido feitos sem 

quantidades significativas de dinheiro. No site do jornal Folha de São Paulo foi publicada 

uma matéria assinada pelo jornalista Graciliano Rocha, com a seguinte observação das 

atividades do movimento Vem pra rua no ato convocado para o dia 12 de abril de 2015: 

 

a estrutura do Vem Pra Rua é similar a de uma campanha eleitoral. Neste domingo, 

havia dois caminhões de som (um na avenida Paulista, outro na rua Pamplona), 

jingles, um exército de camisetas amarelas com o logotipo do grupo e uma 

organização profissional de comunicação e segurança. Duas assessoras de imprensa 

filtram pedidos de entrevistas a Chequer e ele, o rosto mais conhecido do 

movimento, circula protegido por dois guarda-costas. 
47

 

 

O Vem pra rua materializa nas suas práticas discursivas, como foi apresentado na 

descrição do jornalista, outras práticas sociais que Fairclough (2003) chama de “ordem do 

discurso”, ou seja, esse nível no qual a linguagem entra em “parceria” com certas práticas 

sociais. Segundo Pardo (2012), temos o nível micro discursivo (manifestações do Vem pra 

rua nas suas redes sociais) e o nível macro discursivo, no qual essas práticas discursivas 

dialogam com outras práticas sociais. No caso do movimento Vem pra rua, tanto o nível 

micro quanto macro discursivo remete-nos a um discurso imbuído ideológicamente, que surge 

de um emissor que tem consciência da força que a linguagem tem como ferramenta de 

manipulação (VAN DIJK, 2008).  

 Esse Emissor Paralelo dialoga virtualmente com outros emissores. No recorte que 

apresentamos como corpus, incluímos os seguidores do movimento em algumas das 
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 Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1615721-com-estrutura-de-campanha-vem-pra-

rua-se-recicla-com-fora-dilma-e-periferia.shtml>. Acessado em: 13 mai. 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1615721-com-estrutura-de-campanha-vem-pra-rua-se-recicla-com-fora-dilma-e-periferia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1615721-com-estrutura-de-campanha-vem-pra-rua-se-recicla-com-fora-dilma-e-periferia.shtml
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categorias temáticas. Aqueles que se identificam usando a hashtag #vemprarua ou 

encaminhando mensagens no Twitter à conta oficial do movimento @vemprarua, esses 

também são emissores com voz na rede. Seguindo a proposta Fairclough (2003), que destaca 

os três momentos “chave” da análise textual (produção do texto, texto propriamente dito e 

recepção do texto), temos como vincular, no caso do Vem pra rua, o momento da produção 

textual a partir de um escritor/falante “privilegiado”, centralizador de recursos que lhe 

permitem utilizar o poder midiático em seu benefício como via de legitimação de práticas 

discursivas com alto conteúdo ideológico. Esse produtor textual “emite” textos que serão 

recebidos por leitores ubíquos (SANTAELLA, 2012), capazes de se apropriar do sentido 

construído multisemióticamente. Esses leitores pós-modernos (seguidores do movimento) 

também são emissores que interatuam entre eles, com outros do seu círculo de referência e 

com as contas oficias do Vem pra rua. Dentro desses seguidores, temos representadas várias 

categorias, podemos, então, encontrar os emissores comum, comunitário ou independente, 

dependendo do lugar no qual estejam se expressando. 

Para a Análise Crítica do Discurso, são as estratégias discursivas que nos permite 

conhecer os pontos de vista, atitudes e valores do falante (MARTIN ROJO, 2004). Hoje esse 

“enunciador” (MARTIN ROJO, 2004), que nós colocamos como “emissor”, encontra no 

espaço virtual um território amplo e complexo, no qual se expressar. Assim, esse 

escritor/falante constrói uma representação dele mesmo, dos acontecimentos e das relações 

sociais (MARTIN ROJO, 2004). O Vem pra rua tem se apresentado, na sua página oficial, 

como: “movimento[...] democrático e plural que surgiu da organização espontânea da 

sociedade civil [...]”. Contudo tem construído uma representação de si mesmo no momento da 

enunciação/interação (MARTIN ROJO, 2004) e no posicionamento discursivo nas redes 

sociais que não condiz com a descrição inicial do grupo. A exemplo de como o movimento se 

articula nas redes sociais, destacamos esta postagem na página oficial do Vem pra rua no 

Facebook,  no dia 15 de abril de 2016.  
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Esse tipo de convocatória, na qual o líder do movimento aparece sozinho (ou 

acompanhado de algum outro mentor do Vem pra rua), de terno e gravata e localizado no 

Congresso brasileiro, é das mais frequentes no percurso discursivo do movimento. 

Habitualmente se alternam essas maneiras de convocar com aquelas nas quais se apela 

utilizando os símbolos patrióticos do país. Aqui o líder “conta como será”, “convida” e sugere 

mudanças, “vai ter impeachment” “vai ter justiça”. Esse tipo de mudança remete à 

classificação das mudanças sociais, na qual Saco (2006), a partir da Sociologia Aplicada à 

Mudança Social, explica que a transformação é considerada “descendente” quando vem de 

uma fonte de poder centralizada e verticalista, ou seja, “de cima para baixo”, como está 

discursivamente representado nessa postagem e em muitas outras relacionadas a 

convocatórias do grupo. Essa forma de comunicar confronta também os princípios da 

Comunicação para a Mudança Social, na qual se postula que os grupos interessados em 

transformações que os afetem devem gerar e construir seus próprios caminhos de 

comunicação. Os movimentos, então, escolherão canais, conteúdos e formas de sensibilizar e 

mobilizar seguidores de forma representativa e legítima (GUMUCIO-DAGRON, 2007). A 

Comunicação do Vem pra rua é centralizada e verticalista, pois provem de um centro de 

decisões que estabelece os códigos de construção de sentido que serão úteis para a obtenção 

das finalidades pretendidas. 

As publicações que partem tanto do site quanto das redes sociais oficiais do 

movimento mostram – como temos constatado a partir da LSF, da Representação dos Atores 

Sociais e da Gramática da Multimodalidade – que tanto as avaliações presentes nos textos 
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quanto as formas de representar os atores envolvidos nos textos, e os códigos semióticos 

destacados para construir sentidos multimodais, têm servido a um propósito ideológico claro 

que está baseado, por um lado, na destruição da imagem do PT como alternativa política e, 

por outro lado, no fortalecimento do Vem pra rua como “salvador da pátria”. Um emissor 

paralelo tem poder econômico e de influência ideológica, podemos relacioná-lo a duas 

dimensões de Poder dentro da proposta de Bajoit de Poder e Relações Sociais (2008), 

retextualizada por Pedrosa (2012), a saber: o Poder Influência e o Poder Hegemonia. O Vem 

pra rua tem algumas características dessas duas dimensões: do Poder Influência ao se tratar 

de um grupo instalado e forte que estabelece a negociação com os outros grupos mediante a 

coerção; e do Poder Hegemônia, como coletividade forte que impõe seus interesses políticos 

sobre outras agrupações (COSTA JÚNIOR, 2016).A seguir apresentamos um breve quadro, 

no qual situamos o movimento Vem pra rua segundo as Formas de Estruturação do Poder e 

Modos de Ação de Bajoit (1999, 2008): 

 

Quadro 12: O Vem pra rua e o Poder 

Formas de Estruturação do 

Poder e Modos de Ação 

(BAJOIT, 1999, 2008) 

Movimento Vem pra rua 

Modos de Divisão Social Vem pra rua se posiciona como 

opositor ao governo Dilma e ao 

Partido dos Trabalhadores 

Modos de Controle Social Recursos financeiros, apóio 

político 

Modo de alcançar a finalidade Estratégia de comunicação 

altamente planejada e agressiva. 

Posicionamento discursivo 

patriótico (exaltação do 

nacionalismo e apropriação dos 

símbolos pátrios) 

Modos de ação Mobilizações presenciais. 

Mobilização virtual. Divulgação 

em mídia tradicional. Presença dos 

líderes na mídia. Publicações. 

Fonte: desenvolvido pela autora com base em Bajoit (1999, 2008) 
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A luta do Vem pra rua é contra o poder, o poder estabelecido no governo, o poder do 

PT, e, no período no qual nos concentramos, essa luta tem um objetivo específico que é a 

tirada do PT do poder. Assim, seguindo a proposta de Bajoit (1999, 2008), quanto aos tipos de 

poder nas relações sociais, identificamos no primeiro nível o do Modo de Divisão Social
48

, o 

Vem pra rua assumindo o papel de adversário político do PT. Esse papel materializa-se 

discursivamente em todos os canais virtuais do movimento, assim como nas entrevistas 

concedidas pelos seus líderes na mídia e em todas as mobilizações presenciais. Embora esse 

discurso contra o PT tenha sido claramente identificado durante todo o percurso de análise por 

unidade temática, destacamos aqui um dos posts no qual o posicionamento de oposição ao 

governo está declaradamente exposto: “Quando seu adversário está mais...”.  

 

 

A apresentação de abertura do Vem pra rua no site oficial, no qual se declara como 

movimento “suprapartidário” (segundo qualquer dicionário de português: acima de partidos), 

cai em contradição com as manifestações nas redes sociais em que a motivação principal da 

luta é a oposição ao PT em todas as frentes possíveis. Se o PT é “seu adversário”, isso deriva 

de um posicionamento ideológico que claramente exclui o movimento do posicionamento 

“suprapartidário”. Desvendar ideologias naturalizadas é, segundo Wodak (2003) e vários 

teóricos da Análise Crítica do Discurso, um dos comprometimentos dos analistas. Não temos 

como negar, com o embasamento teórico de diversas teorias que nos ajudam no micro e 

macro discursivos, que o Vem pra rua tem como sustentação uma ideologia que pretende 
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legitimar por meio do uso da mídia virtual. O interesse na mídia como via de naturalização de 

práticas discursivas é também um grande foco de preocupação dos analistas críticos. 

Resumimos, no quadro seguinte, as perspectivas sócio-discursivas expostas nesta última parte 

da análise: 

 

Quadro 13: O Vem pra rua na perspectiva sócio-discursiva 

ACD (FAIRCLOUGH, 2003; WODAK, 

2003; MARTIN ROJO, 2005) 

 

Ideologia naturalizada nas práticas discursivas com a 

legitimação das mídias sociais. 

 

Categorias de Emissores na rede (CAP. IV 

desta tese pela autora) 

Emissor Paralelo (ainda que podendo exercer outros 

papéis simultâneos) 

Leitores (seguidores) (SANTAELLA, 2012) 
Leitor ubíquo (ainda que em coexistência com os 

“outros leitores”) 

Sociologia Aplicada a Mudança Social 

(SACO, 2006) 
Mudança Descendente  

Sociologia para a Mudança Social (BAJOIT, 

1999, 2006) 
Poder Hegemônico e Influenciador 

Comunicação (GUMUCIO DAGRON, 2007) 
Vertical e centralizadora (contraria à proposta da 

Comunicação para a Mudança Social) 

  

 Os níveis micro e macro discursivos, assim como a análise da materialidade linguística 

e a ordem do discurso, não devem, nem podem, ser dissociados da análise crítica do discurso. 

As escolhas linguísticas para avaliar, representar atores ou construir sentido, caminham em 

um contexto de situação e de cultura e se vinculam dialeticamente a outras práticas sociais. 

Compreender e desvendar práticas discursivas que pretendem disfarçar interesses ideológicos 

baixo rótulos de democracia, patriotismo e pluralismo, levou-nos a procurar no diálogo 

inerente à transdisciplinariedade os caminhos para atingir nossos objetivos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação trabalhou na desconstrução parcial das conclusões de nossa 

dissertação de mestrado, na qual focamos nas redes sociais como via de “empoderamento” 

cidadão
49

. Enquanto na etapa acadêmica anterior (mestrado) encontramos nas redes sociais 

promessas de democratização da comunicação, neste momento de nossa produção nos 

questionamos sobre outros fins perseguidos por grupos que utilizam as mídias sociais como 

meio de convocatória cidadã. O papel “salvador” dos novos canais de comunicação foi 

questionado a partir da análise discursiva das redes sociais do grupo Vem pra rua, um dos 

principais organizadores e articuladores de todas as mobilizações em prol do impeachment da 

então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. 

Entendemos que nossa pesquisa tem sido pertinente em função do tema abordado, o 

qual consideramos de grande importância no marco das circunstâncias políticas que o Brasil 

tem vivido nesse último tempo. A votação a favor do impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff repercutiu no mundo inteiro devido às dúvidas sobre a legitimidade do processo. 

Grande parte desses questionamentos esteve amparada no fato de que muitos dos legisladores 

apoiadores da saída da então presidenta estavam com suspeitas ou com denúncias de 

corrupção em andamento. O próprio deputado que presidiu a sessão de votação do 

impeachment na câmara, Eduardo Cunha, tem sido um dos políticos brasileiros com mais 

acusações de corrupção da historia do país, e hoje, de fato, encontra-se afastado do cargo e 

preso por corrupção.   

A instabilidade política e social que o afastamento da presidenta Dilma tem 

ocasionado no país representa um momento histórico de grande gravidade na política 

brasileira. Estudar e observar o discurso daqueles que “trabalharam” para convencer os 

brasileiros a se mobilizarem a favor do impeachmentconstitui-se em um aporte para as 

Ciências Humanas e Sociais, enquanto contribuição por meio de um olhar crítico que 

evidencia a força que o discurso tem como reprodutor e legitimador de ideologias. Nesse 

sentido, a inovação em matéria de Tecnologias da Comunicação e Informação ao serviço de 

movimentos com interesses políticos tem gerado um novo cenário de luta no país. 

Como analistas críticos do discurso, (pre)ocupou-nos um discurso “socialmente 

relevante e imbricado em conflitos sociais” (MARTÍN ROJO, 2004, p. 206) e,ainda de acordo 

com Martín Rojo (2004), a partir da desconfiança natural que nos move como analistas 
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críticos, pretendemos contribuir para despertar a consciência crítica dos seguidores/leitores 

das redes sociais do movimento Vem pra rua. Os discursos socialmente relevantes, 

principalmente quando estes discursos escondem práticas hegemônicas naturalizadas e abuso 

de poder, são os que interessam aos analistas críticos do discurso (VAN DIJK, 2010; 

PARDO, 2012). Foi essa perspectiva que nos motivou a investigar o discurso multimodal 

reproduzido nas redes virtuais, por um movimento social que contribuiu para destituir uma 

presidenta, com estratégias de articulação e de convocatória que não coincidiam com o 

discurso de apresentação do grupo no seu site na rede. A preocupação, especialmente em 

tempos de Globalização, pela utilização da mídia como espaço de reprodução de ideologias 

dominantes, tem ocupado especialmente os analistas críticos do discurso e, nesse sentido, 

levou-nos a observar as novas TICs como canais mediáticos inovadores em matéria de 

(re)produção de conteúdos e mobilização de grupos.  Durante o percurso desta investigação 

prestamos atenção aos três momentos destacados por Fairclough (2003) na análise textual: o 

momento da produção textual, o texto propriamente dito e as circunstâncias de recepção. Esta 

pesquisa não deixou de observar as três instâncias propostas pelo estudioso, mas teve um 

interesse especial na intencionalidade ideológica no momento da produção textual.  

 Assim, a análise crítica discursiva desenvolvida nesta tese tem se interessado por 

contribuir para desvendar possíveis situações de abuso de poder e/ou naturalização de práticas 

ideológicas que pudessem esconder intenções de consolidação hegemônica. O movimento que 

investigamos utiliza um nome “convidativo”, que transmite a ideia de chamar o povo para as 

ruas de forma espontânea, quando na realidade estamos perante um empreendimento de forte 

conteúdo ideológico e que tem se articulado e se organizado minuciosamente na procura de 

atingir seus objetivos políticos.  

Uma parte importante dessa articulação (e do sucesso das convocatórias) esteve focada 

em uma estratégia de mídia detalhadamente calculada e executada. Para detectar essa 

articulação precisamos desenvolver um olhar crítico cuidadoso, sustentado em teorias e 

metodologias apropriadas, que fossem capazes de nos oferecer elementos que nos ajudassem a 

responder as questões de pesquisa apresentadas no capítulo introdutório (cf. capítulo I). 

O discurso de apresentação do movimento Vem pra rua na sua página oficial e as 

práticas discursivas do movimento nas redes sociais mostraram-se, mediante a análise 

transdisciplinar proposta pela ASCD, a incongruência entre um e outro momento de 

expressão, bem como desvelaram como os novos canais de comunicação representantes das 

novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) apresentam um potencial de 

consolidação de hegemonias e de naturalização de práticas de alto conteúdo ideológico. Para 
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entendermos melhor essas afirmações, responderemos de forma individualizada as questões 

de pesquisa apresentadas no capítulo introdutório deste trabalho: 

 

1) Que mudanças têm experimentado os movimentos sociais quanto à participação política 

de produtores/distribuidores e destinatários das mensagens nos tempos das novas 

Tecnologias de Comunicação e Informação? 

 

Os movimentos sociais existem desde bem antes da chegada das inovações em 

Tecnologia da Informação e Comunicação. Como vimos na Introdução deste trabalho, 

dependendo do contexto histórico/político, a plataforma de reivindicações vai adaptando seu 

foco (SCHERER-WARREN, 2014). Ao mesmo tempo, os mecanismos de articulação e as 

estratégias discursivas têm se adaptado ao contexto sociocultural no qual esses movimentos 

estão imersos. De acordo com as formas de estruturação do Poder e as formas de ação 

apresentadas por Bajoit (1999; 2008), para atingir as finalidades pretendidas, o Vem pra rua 

adaptou-se a um contexto midiático de convergência e hipermidialidade, de produção de 

sentidos multimodal (COPE; KALANTZIS, 2009) e de leitores ubíquos (SANTAELLA, 

2011), para definir modos de ação que permitissem que um grupo que já nascia poderoso 

conseguisse alcançar as finalidades de claro teor político. Em tempos nos quais a metade dos 

brasileiros usa internet todos os dias, cifra especialmente forte nas camadas mais jovens da 

sociedade, é impensável imaginar que as facilidades que a rede das redes oferece, em matéria 

de comunicação, não serviriam para fortalecer os mecanismos de articulação dos movimentos 

sociais no Brasil.  

As novas TICs têm mudado radicalmente a forma de interação dos atores envolvidos 

nos movimentos, as estratégicas de articulação, a maneira de convocar para os eventos 

presenciais e a utilização dos canais de divulgação e expressão dos grupos. 

Estamos perante um novo momento de mobilização, um momento que não pode 

deixar de lado as facilidades que as redes sociais oferecem ao conectar instantaneamente os 

membros dos movimentos sociais, facilitando o trânsito de informação e, principalmente, 

outorgando novos canais de expressão aos atores envolvidos. Durante o percurso desta 

investigação fomos mostrando como as novas características das mídias atuais (convergência, 

hipermidialidade e transmidialidade) reforçam os recursos multisemióticos que as redes 

sociais oferecem. Dessa maneira, qualquer movimento social, além de usufruir das vantagens 

que o tempo e o espaço das TICs disponibilizam, tem também a possibilidade de apelar a uma 
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construção de sentido multisemiótica que, mediante o uso das diversas ferramentas 

disponíveis, consegue explorar além do texto escrito, muitos outros modos disponíveis.  

De todas as formas, convém destacar que os recursos materiais com os quais conta um 

movimento com as características do Vem pra rua fazem a total diferença na hora da 

articulação midiática. O desenvolvimento de estratégias de marketing, o investimento em 

divulgação em canais tradicionais, a contratação de profissionais especializados em diversas 

áreas da Comunicação, entre inúmeras ações coordenadas e minuciosamente planejadas, 

alinham-se de forma a atingir o objetivo de comunicação do movimento. 

A inovação tecnológica, destacada no campo da Comunicação, tem trazido mudanças 

drásticas a todos os tipos de movimentos sociais que atualmente coexistem na sociedade 

brasileira, nos campos de: produção de conteúdo, distribuição de informação, modos de 

interação com seus seguidores, canais de convocatória para eventos virtuais e presenciais, 

espaços de mobilização paralelos, mecanismos de fortalecimento identitário e maneiras de 

motivar ao grupo. 

 

2) A quem dão poder as redes sociais? 

 

Diferente da nossa afirmação taxativa na dissertação do mestrado, de que as mídias 

sociais seriam uma via de comunicação alternativa às mídias tradicionais, entendemos nessa 

instancia da investigação que, ainda que possam se constituir em vozes divergentes, as mídias 

sociais também se apresentam como braços poderosos de fortalecimento de discursos 

hegemônicos. Ficou constatado discursivamente que as mídias sociais representam mais um 

braço de consolidação do poder de grupos que dispõem de recursos e estratégias centralizadas 

e verticalmente articuladas.  

As redes sociais foram usadas para consolidar um processo de construção identitária 

que apostou na exaltação do nacionalismo como via de sensibilização dos brasileiros 

insatisfeitos. O movimento Vem pra rua desenvolveu um site na internet, como apresentação 

institucional e orgânica do movimento, com links para todas as suas redes sociais oficiais, as 

quais eram alimentadas permanentemente em função de estratégias de Comunicação 

minuciosamente planejadas. Manter uma articulação midiática desse porte, com informações 

que surgem de uma “central das informações”, no qual cada manifestação, cada momento 

presencial, cada reunião política e cada comunicação oficial de suas lideranças é fruto de 

estratégias planejadas minuciosamente, representa uma constatação de que as mídias sociais 

são também um canal de fortalecimento hegemônico.  



170 

 

 

3) Que estratégias discursivas utiliza o Vem pra rua para atingir seus objetivos? 

 

O Vem pra rua, como foi apresentado no capítulo IV deste trabalho, constitui-se como 

movimento organizado, se levarmos em conta a tipologia apresentada por Scherer Warren 

(2014). Lembrando que a autora entende como movimento organizado aqueles grupos que 

“têm uma relativa permanência temporal e no mundo tendem a se estruturar sob a forma de 

redes de militância que operam como uma estratégia para a construção de significados 

políticos ou culturais em comum, tendo em vista conquistar e mobilizar cidadãos e produzir 

transformações sociais” (SHERER-WARREN, 2014, p. 15). A autora também destaca que 

esses movimentos sociais se utilizam de manifestações e outros tipos de convocatórias para 

defender suas reivindicações e se expressar na esfera pública (SHERER-WARREN, 2014). 

Partindo dessa categorização, apenas para lembramos do tipo de movimento social que 

estamos estudando, temos demonstrado durante este trabalho que o Vem pra rua tem apelado 

a uma estratégia discursiva altamente planejada e articulada. Isso foi constatado mediante os 

recursos discursivos que estão presentes em todos os agrupamentos de textos que 

apresentamos no capítulo de análise (cf. capítulo V). O Vem pra rua desenvolveu como 

estratégia discursiva principal a apropriação dos símbolos que representam o Brasil enquanto 

pátria e enquanto nação independente e soberana. Estamos nos referindo principalmente à 

apropriação da bandeira brasileira e, por meio dela, das suas cores como elementos 

identitários do movimento.  

O Vem pra rua se preocupou na sua comunicação de opor “as cores do Brasil” 

(principalmente o amarelo) à cor vermelha que representa historicamente o Partido dos 

Trabalhadores. Essa apropriação do maior símbolo da nação brasileira, sua bandeira, foi tão 

bem articulada que ver uma casa com a bandeira do Brasil na sua varanda, um carro com as 

suas bandeirinhas nas janelas ou qualquer cidadão brasileiro portando a bandeira significou, 

durante todo esse tempo, o apoio ao movimento e, portanto, já a partir do final de 2015, o 

apoio ao impeachment da presidenta Dilma.  

A apropriação da bandeira do Brasil e de suas cores para toda a comunicação do 

movimento é grave, pois deixa a todos aqueles que não acompanham o Vem pra rua (e/ou os 

outros movimentos na mesma linha ideológica) fora de uma atitude patriótica. Essa aposta 

discursiva, que se apropria dos símbolos do Brasil, foi consolidada com uma estratégia de 

construção de sentido multisemiótica, apelando a todos os códigos atuais da Comunicação 
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(convergência, transmidialidade, hipermidialidade) e articulando mediante o uso planejado 

das mídias sociais enquanto canais de propaganda.  

É visível que o processo de construção identitária foi vertical (SACO, 2006), de cima 

para baixo, planejado por equipes de especialistas que tiveram o maior cuidado em 

desenvolver a comunicação no estilo de campanha publicitária, seguindo uma coerência entre 

todas as mídias que estavam ao serviço do movimento. Outra das estratégias discursivas que 

ficaram evidenciadas no processo desta investigação foi o alto teor de agressividade da 

campanha pró-impeachment, levando como sustentação firme da articulação discursiva o tom 

de ameaças àqueles que não se manifestaram a favor do impeachement e convidando os 

seguidores do movimento a expor e pressionar esses legisladores indecisos, quanto à votação. 

A criação do “muro da vergonha” foi sem dúvida um dos pontos fortes do processo. A 

estratégia discursiva do Vem pra rua tinha como alvo definido o Partido dos Trabalhadores e 

os seus principais representantes: a então presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. Todo o 

discurso apostou na ridiculização dos políticos a partir de diferentes frentes, tanto na escolha 

dos gêneros visuais (charges, memes, etc) quanto na composição multimodal dos textos.  

 

4) O Vem pra rua é um movimento popular, espontâneo e suprapartidário como se 

apresenta na sua página oficial? 

 

Ficou demonstrado, durante nossa pesquisa, que o posicionamento discursivo do Vem 

pra rua na página oficial do movimento não condiz com o discurso das suas redes sociais. 

Enquanto na página o movimento se apresenta como “um movimento suprapartidário, 

democrático e plural que surgiu da organização espontânea da sociedade civil”, durante todo 

seu posicionamento discursivo no Twitter e no Facebook, o Vem pra rua adota um discurso 

agressivo, com um inimigo declarado: o Partido dos Trabalhadores e suas lideranças, 

especificamente o ex-presidente Lula e a então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Durante 

o período em que o Vem pra rua se articulou e se organizou como mobilizador de “brasileiros 

patriotas”, apareceram inúmeras suspeitas de corrupção a muitos outros atores políticos 

brasileiros de distintas forças políticas. Ainda nos casos nos quais o Vem pra rua se 

posicionava, fazia-o em escala geometricamente inferior ao ataque discursivo desatado contra 

o PT. Um caso concreto foram as declarações públicas do movimento a respeito do ex-

presidente da câmara dos deputados, Eduardo Cunha. Apesar das inúmeras denúncias de 

corrupção, se comparado aos ataques discursivos ao PT, as manifestações do Vem pra rua 

foram de grande timidez. Portanto entendemos que o adjetivo de “suprapartidário” não define 
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de maneira transparente o movimento em análise, visto que seus discursos nas redes sociais 

Twitter e Facebook eram construídos tendo como base identitária uma oposição férrea contra 

o Partido dos Trabalhadores. 

Outro aspecto que nos chamou muito a atenção foi a definição do movimento como 

“surgido da organização espontânea da sociedade civil”. O Vem pra rua surgiu como um 

empreendimento com lideranças pré-existentes à convocatória popular, que enxergou na 

insatisfação popular uma oportunidade única para atingir seus fins, apropriou-se da expressão 

Vem pra rua e a partir de então começou um caminho de exaltação do nacionalismo como 

argumento libertador de toda forma de corrupção. Essas constatações se deram por meio da 

análise dos textos selecionados, no qual ficou claro que as lideranças não surgiram da 

militância política, que os direcionamentos para as convocatórias eram feitos de forma 

articulada, estrategicamente planejada, centralizada e por meio de profissionais especializados 

que encararam as ações no modo de campanhas publicitárias. 

 

Focaremos agora em confirmar como conseguimos atingir os objetivos específicos 

desta tese, apresentados junto às questões no capítulo introdutório, são eles: 

 

a) Constatar, mediante a análise das práticas discursivas do movimento Vem pra rua, 

como se articulam os movimentos sociais atuais para atingir seus objetivos de 

fortalecimento identitário e convocatória do seus seguidores; 

b) verificar o uso das redes sociais como caminho de fortalecimento de estruturas de 

poder. 

c) evidenciar as estratégias de comunicação virtuais utilizadas pelo Vem pra rua para 

atingir seus objetivos políticos; e 

d) comparar o posicionamento discursivo do movimento Vem pra rua na 

apresentação oficial no seu site com o posicionamento discursivo nas redes Twitter 

e Facebook; 

 

Escolhemos explicar de forma global quais foram as estratégias utilizadas no percurso 

desta investigação para atingir os objetivos específicos apresentados no começo do trabalho. 

Nossa decisão de realizar essa explicação em conjunto, deve-se ao fato de as escolhas 

metodológicas, que nos permitiram atingir nossos objetivos,estarem presentes de forma mais 

ou menos relevante em cada um deles. Para alcançar os nossos objetivos, os quais tinham 

como interesse:constatar, comparar, verificar e evidenciartodos aquelas escolhas que o 
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movimento Vem pra rua fez com o intuito de conseguir sua finalidade política e 

ideológica.Utilizamos como ferramenta de análise:a Linguística Sistêmico Funcional, a partir 

do Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005), mediante o qual conseguimos 

compreender as escolhas linguísticas dos produtores textuais na hora de avaliar aqueles que 

incluem nos textos; a proposta de Van Leeuwen (2001), por meio da Representação dos 

Atores Sociais, que também se constituiu em uma contribuição importantíssima para 

compreendermos quais as formas de incluir ou excluir os atores que o movimento utiliza na 

hora de convencer e convocar os seguidores; e utilizamos também a visão holística da análise 

multimodal da Gramática da Multimodalidade (COPE; KALANTZIS, 2009), que nos 

permitiu uma abordagem mais completa da construção de sentido na (pós)modernidade, com 

as facilidades que as novas Tecnologias de Comunicação e Informação outorgam na hora da 

divulgação dos textos ao otimizar a utilização das mídia sociais em toda sua dimensão 

hipermidiática e convergente. A Sociologia Aplicada à Mudança Social tem nos ajudado a 

atingir nossos objetivos, principalmente pela base teórica de Bajoit (1999, 2008), quanto às 

formas de poder que se expressam nas sociedades, mediante diversas finalidades e modos de 

ação. A transdisciplinariedade em sua proposta dialógica – na qual se envolvem diversas áreas 

do conhecimento na busca por uma compreensão discursiva que entende a linguagem em toda 

sua dimensão social – foi o principal pilar para permitirmos chegar a nossos objetivos de 

investigação.  

Fechamos as considerações finais desta investigação entendendo que ela pode ser o 

ponto de partida para alguns desdobramentos de estudona área da Linguística Aplicada, em 

particular, e das Ciências Humanas e Sociais, em sentido amplo. Algumas das inquietações 

que surgiram durante esses quatro anos de investigação nos deram a possibilidade de realizar 

uma análise crítico-comparativo do discurso dos movimentosFora Micarla (abordado na 

nossa dissertação de mestrado) e do movimento Vem pra rua (objeto de estudo deste 

momento acadêmico). Justificamos essa proposta ao fato de serem dois movimentos com 

abrangências geográficas diferentes (local/nacional), com base ideológica oposta 

(progressista/direita), com processos de formação distintos (espontâneo/planejado), com 

seguidores pertencentes a grupos de atores diferentes (estudantes/classe média) e com 

estratégias midiáticas distintas (democrática/centralizada), entre outros vários aspectos 

comparativos que seriam interessantes de constatar discursivamente. 

Ao constatarmos, por meio da análise discursiva sustentada nas teorias escolhidas, a 

apropriação dos símbolos patrióticos por parte do Vem pra rua como constituição de sua 

identidade e como caminho de convocatória, nessas idas e voltas do pensamento crítico, 
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pensamos que um estudo mais aprofundado sobre movimentos e ideologias, focando na 

construção de sentido a partir da motivação de valores que apelam à simbologia do 

patriotismo, pode se constituir como uma interessante linha de pesquisa. 

Propomos também como possível desdobramento desta pesquisa fazer uma análise 

crítica de todo o percurso discursivo do movimento Vem pra rua, desde as mobilizações de 

junho de 2013 (época na qual ainda não surgia o movimento, mas surgia a hashtag 

#vemprarua), até a saída da presidenta Dilma no processo de impeachment. Entendemos ser 

de grande interesse observar como o movimento foi mostrando paulatinamente seu 

posicionamento político segundo as circunstâncias políticas. 

Finalmente, entendemos que toda e qualquer pesquisa que venha a somar,quanto à 

compreensão das mudanças sociais profundas que o novo cenário midiático está gerando, 

principalmente ao nível dos atores que definem a esfera pública, com especial ênfase no 

jornalismo, nos movimentos sociais e nos cidadãos, seriam de grande aporte para continuar 

aprofundando esta primeiro passo dado por nossa investigação.   
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