um arquivo das
manifestações
polícia que, numa tentativa mal organizada
de impedir as depredações promovidas pelo
grupo de vândalos, atirava balas de borracha, bombas de efeito moral e gás lacrimogênio pra todos os lados.

Nas últimas semanas assistimos a
ocorrência de diversas manifestações ao
longo de todo o território nacional, clamando por mudanças em nosso país. O que teve
início em razão do aumento no preço dos
transportes públicos rapidamente se transformou em algo muito maior, de dimensões
e alcance que há muito tempo não se viam.
As primeiras passeatas foram, de fato,
motivadas pelo aumento das tarifas cobradas
pelo péssimo serviço de transporte público
posto à disposição da sociedade. Entretanto,
mesmo após a decisão dos governantes de
revogar tais aumentos, o povo continuou
indo às ruas com pautas mais amplas, protestando contra diversos outros problemas
que assolam o Brasil, como, por exemplo, a
corrupção que assola nossa política e as exorbitantes somas gastas em projetos ligados
à realização da Copa de 2014 em contraste
com a escassez de investimentos nas áreas
de saúde e educação.
O decorrer das manifestações não
variou muito: uma maioria que protestava
pacificamente acabava, no fim das contas,
sofrendo injustamente com as investidas da

“o povo continuou
indo às ruas com
pautas mais amplas”
Poucos dias depois das primeiras
passeatas, o objetivo inicial foi alcançado:
prefeitos anunciaram a revogação dos aumentos e o retorno das tarifas aos preços anteriores, certamente na esperança de que os
protestos cessassem, o que, entretanto, não
ocorreu. O movimento passe livre anunciou
sua saída, mas a população continuou a se
organizar - principalmente através das redes
sociais - e ir para as ruas, montar acampamento em frente ao prédio do governador,
pintar o rosto e ostentar cartazes com os
mais diversos pleitos, ressaltando que toda
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O presente artigo, elaborado pelos
alunos da disciplina “Armazenamento e
Recuperação de Dados” no 1º semestre de
2013, sob a orientação do professor Jonas
Federman, trará um breve relato dos fatos
vivenciados por cada aluno, bem como
uma análise das abordagens adotadas pelos
meios de comunicação - tanto pelas mídias
tradicionais e alternativas nacionais, quanto
pela imprensa estrangeira. Buscamos,
ainda, no presente trabalho, considerar a
força das redes sociais e avaliar como estas
se relacionaram com as manifestações,
apresentando também imagens referentes
aos
recentes
acontecimentos
que
consideramos relevantes ou marcantes e,
portanto, merecedoras de destaque.
2

Mídia
nacional

aquela comoção não era “só por 0,20 centavos”.
Após a redução das tarifas, a pauta ficou bem mais aberta e os protestos passaram
a englobar críticas à corrupção e à falta de
qualidade de serviços públicos básicos, à PEC
37 (que, em linhas gerais, pretendia retirar do
Ministério Público o poder de investigação),
entre outras reivindicações.
A quantidade de pessoas que saíram
às ruas e a magnitude das manifestações conseguiram chamar a atenção do governo para
a insatisfação geral do povo e para a necessidade de mudanças na política nacional.
As redes sociais, por sua vez, tiveram
um papel fundamental, tendo em vista que
foi por meio delas que a maioria dos manifestantes se organizava, através da criação de
eventos convocando passeatas, bem como
trocando informações a respeito da situação
em determinadas localidades, alertando os
demais para que evitassem áreas em que estivessem ocorrendo confrontos com a polícia.

Declaração de Arnaldo Jabor antes da
eclosão do movimento nacional: http://
www.youtube.com watch?v=luLzhtSYWC4
(Visualização)

Porém, essa atitude aparentemente favorável da mídia, não durou muito. O que se vê
agora é uma tentativa de estereotipar os
manifestantes
separando-os em “vândalos” e “baderneiros” e “pacíficos”. Além disso, há um claro
trabalho de edição sendo feito para que seja
passada a
imagem de que o Estado está agindo de maneira apenas preventiva aos
temíveis “vândalos” que perturbam a ordem pública. O que pode ser visto neste
vídeo:
http://www.facebook.com/photo.
php?v=468326973258000.

Declaração de Arnaldo Jabor depois da
eclosão do movimento nacional: http://
www.youtube.com/watch?v=P8j_2Hb9FrM
(Visualização)

Grande mídia

A mídia tradicional posicionou-se
de maneira bem distinta antes da eclosão
nacional das manifestações e depois. Na
primeira semana de junho, quando os
primeiros protestos aconteceram em São
Paulo a grande mídia não deu ênfase ao
acontecimento e assumiu uma postura de
acusação quanto à legitimidade dos anseios
dos manifestantes.
Devido à truculência da polícia, à
posição contrária da mídia e à insatisfação
geral, os protestos tomaram grande força
em todo o Brasil. No dia 17 de junho ocorreram manifestações em grande parte das
capitais do país, contando com um grande
contingente. Um dos recordes de participação foi na manifestação do Rio de Janeiro,
que contou com cem mil pessoas. Nesse
mesmo dia, a mídia tradicional mudou de
postura. Os protestos foram destaques na
maioria dos canais e houve uma atitude de
retratação. Esses dois momentos diferentes
podem ser vistos claramente nesses dois
vídeos:

3

Mídias alternativas

A mídia alternativa está sendo responsável por uma outra forma de divulgação. Uma divulgação em tempo real,
feita de modo improvisado e independente. Logo após a primeira manifestação no
centro da cidade, fotos, vídeos e depoimentos começaram a surgir em mídias sociais
como Youtube e Facebook. Dando destaque
à página criada no Facebook, NINJA (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação)
https://www.facebook.com/midiaNINJA
Criada há cerca de 4 meses pelos
jornalistas Bruno Torturra e Felipe Altenfelder, o lema NINJA é “Já não precisamos
de veículos. Somos os veículos.”Esse tipo de
movimento mostra que, de certa forma, a
mídia tradicional está se tornando obsoleta.
Pelo menos para os jovens e usuários de redes sociais.
“Enquanto a velha mídia vai se transformando em mofo, emerge pelo mundo inteiro uma tropa de comunicadores independentes. Nas ruas e nas redes, em textos,
fotos, memes e streamings, atrás de câmeras
ou celulares, eles estão por toda parte. Reduzindo os filtros entre os fatos e o público.
Contrariando, na guerrilha, a narrativa oficial. Transformando a audiência passiva em
difusores de informação”, NINJA.
Nada mais natural que um movimento que
tenha começado na internet, continue todo
o seu processo na internet. Nas ruas, os celulares são seus maiores aliados. E o grupo
N.I.N.J.A. (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) soube muito bem como
usá-los: usando smartphones e redes 4G e
3G, jovens jornalistas voluntários fotografam e filmam o que acontece, gerando um
farto material audiovisual que complementa
e, eventualmente, até desmente a versão da

mídia tradicional ou as declarações de governantes. É o Pós-TV, como eles mesmos se
intitulam.
Surgida em 2011, com a transmissão
em tempo real ações de movimentos sociais como a Marcha da Liberdade, a Mídia
Ninja, já chegou a atingir o pico de 120 mil
webespectadores – número que nem programas de TV aberta alcançam. Seu objetivo é realizar uma cobertura de forma a dar
visibilidade aos movimentos sociais, as suas
ações e os sujeitos envolvidos.
O NINJA compartilha da visão de
uma s ociedade cada vez menos desigual.
Tendo chamado atenção dos jovens engajados nas manifestações de junho e, mais
recentemente, da “mídia tradicional” – sendo tópico de notícias e debates –, nas suas
transmissões, o Ninja usa um aplicativo
chamado TwiitCasting, que pode ser baixado em Iphone ou Android. Além disso, equipamentos como microfones, mesas de
som, e toda a infraestrutura necessária para
realização de programas dos mais diversos
formatos estão à disposição do grupo. Os
vídeos são acessíveis ao vivo na Internet,
com links divulgados na página do grupo
no Facebook e espalhados rapidamente pelo
boca a boca virtual.
Para ser um Ninja, basta preencher
um formulário enviado por e-mail por eles
e então se integra essa sociedade de midialivristas de formação, experiências diversase contém representantes em todos os estados do país.
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O Ninja está na rua observando sua
dinâmica e fluxo de informação da sociedade civil como um todo. Sua principal
diferença para os oligopólios jornalísticos
seria a não manipulação ou deturpação das
imagens e discursos; seu conteúdo não sofre edições ou cortes.Mas um Ninja não é só
um voyer, um cameraman, ele é também um
manifestante ativo que compartilha com os
demais o que vive.
Já quem prefere um pouco menos
de emoção e opta por analisar mais teoricamente as manifestações, é indicado acessar o http://www.causabrasil.com.br. O site
tentar organizar quais as reivindicações dos
brasileiros, o porquê de terem ido às ruas.
Em um movimento de características inéditas, o Causa Brasil funciona como um
termômetro para entender o que está acontecendo e quais causas estão mais sendo defendidas/discutidas no momento.
O site, numa visualização rápida,
fácil e objetiva, evidencia graficamente os
temas mais comentados. Atualizada de hora
em hora por postagens em redes sociais
como o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Google+, a ferramenta categoriza e
interpreta o que estão escrevendo, mostrando a quantidade de menções sobre o
assunto. Link para outra página que segue
o mesmo formato do Midia Ninja http://
pt.twitcasting.tv/vidblogvidigal

5

Mídia
Internacional
6

As crescentes tensões que levaram
ao boom dos protestos em terras brasileiras
não tardaram a ser noticiadas nos veículos
internacionais. O movimento foi diversas
vezes comparado à onda de manifestações
de outros países (como Turquia e Bulgária).
Em comum, a bandeira do “sonho da democracia”.
m 04 de julho foi publicado no jornal
britânico The Guardian o texto “How Brazilian protesters are using Twitter”, que enfatizava a agregação de diversas outras insatisfações populares aos objetivos dos protestos
e o uso das redes sociais para compartilhar
cenas dos atos e convocar mais pessoas às
ruas.
Segundo o texto 72% dos internautas
se posicionavam a favor das manifestações,
e 10% deles haviam se juntado aos protestos
nas ruas. (http://www.guardian.co.uk/news/
datablog/2013/jul/04/brazilianprotesterstwitter-microsoft)
Já o jornal espanhol El Pais criticou
a imaturidade de alguns grupos manifestantes, e a falta de queixas mais precisas e
concretas durante as reivindicações. A falta
de um elemento unificador como bandeira
criou uma situação confusa, em que o sentido do protesto acabou se diluindo, e a manifestação ganhou um caráter “genérico”.
(http://inter naciona l.elp ais.com/internacional/2013/06/21/actualidad/1371776714_544930.html)

manifestações que estão ocorrendo no
país. A entrevista foi bem abrangente e tratou sobre diversos fatores que levaram à insatisfação da população e suas consequências. (http://www.lemonde.fr/ameriques/
chat/2013/06/19/commentexpliquerles-manifestations-au-bresil_3432720_3222.html)
Já o jornal americano The New York
Times publicou no dia 17 uma notícia que
se mostrou claramente crítica quanto à ação
dos policiais, que também ressalta o uso extensivo das redes sociais para a organização
das manifestações, além de utilizar o depoimento de um professor da Universidade
Federal do Espírito Santo, que afirmou que
os brasileiros estão misturando futebol e
política de um jeito nunca visto antes, e que
vozes da minoria tentavam se fazer ouvir.
(http://www.nytimes.com/2013/06/18/
world/americas/thousandsgather-for-protests-in-brazils-largest-cities.html?hp&_
r=1&)
Foram poucos os jornais que se aprofundaram nas manifestações, e ainda menos
os que, talvez percebendo a tendência dos
manifestantes de fazerem sua própria cobertura jornalística, convidaram seus leitores a
contribuir com seus relatos, fotos e vídeos.
Por meio de suas abordagens das manifestações ocorridas no Brasil, os diversos jornais
internacionais que expuseram o assunto,
como o argentino El Clarín, o italiano Corrine Della Sera e o alemão DeutschWelle,
conseguiram, pelo menos, despertar a curiosidade dos leitores, que poderiam ler os
depoimentos dos participantes, enviados
aos sites, ou mesmo seguir para a própria
internet para se informarem mais sobre o
assunto.

						
Em notícia do dia 17, o jornal francês
Le Monde expôs as reinvindicações pela que-

da no preço do transporte público, além de falar sobre a depredação da ALERJ (Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), destacando a diferença entre o grupo que se mani-

festavapacificamente e o que estava lá para
depredar.

“O movimento foi
diversas vezes
comparado à onda
de manifestações
de outros países.”
No entanto, a notícia não chegou a
mencionar o notável atraso dos policiais em
impedir a ação dos depredadores.
(http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/06/17/manifestations-au-bresil-le-gouvernement-menace-du-cartonrouge_3431786_3222.html)
Já no dia 19, Jean Hébrard e Claudia
Damasceno Fonseca, diretores do Centro
de pesquisas sobre o Brasil colonial e contemporâneo, deram uma entrevista sobre as
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BBC UK
“Manifestantes no Brasil
tiveram confrontos com a
polícia durante a final da
Copa das Confederações
entre o Brasil e Espanha no
Rio de Janeiro.”
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Le Monde

“O jornal francês demonstra
apoio aos brasileiros
através das redes sociais “

The New York Times
“Protestos na copa da edição
do dia 19 de junho de 2013”
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Redes
sociais

Primeiro ato nacional no Rio de Janeiro, 17/06
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O canal de jornalismo independente NINJA tornou-se a principal fonte
de informações da mídia alternativa, cobrindo atos ao vivo no Facebook, Twitter
e por transmissão de vídeo
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Cobertura do ECOS, jornal da Escola de Comunicação da UFRJ.

Durante as manifestações, quem estava na rua recebia
informações em tempo real através do Twitter, Facebook, WhatsApp e
SMS.
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O Facebook foi particularmente eficiente na hora de denunciar as
atrocidades que estavam sendo cometidas durante a repressão aos protestos.
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No dia 21/06 foi iniciada uma ocupação na frente do prédio
do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Os manifestantes
permaneceram por 11 dias, até que foram expulsos pela Polícia Militar.

E-mail do Avaaz, site que hospeda petições, divulgando a assinatura de 1,6 milhão de pessoas em abaixo-assinado contra a permanência de José Sarney na presidência do Senado.
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O poder de articulação das redes sociais foi o principal responsável pelo sucesso das
manifestações. Através de eventos no Facebook
milhares de pessoas puderam ser alcançadas com
rapidez e eficiência.
O Twitter e o WhatsApp foram amplamente utilizados para difundir informações em
tempo real não apenas para os manifestantes, mas
também para que não estava nas ruas. A mídia
alternativa foi beneficiada pela visibilidade da
internet, ganhando um poder de divulgação que
não teria sido possível sem ela. Pela primeira vez
não foi a imprensa que moldou o discurso do
povo, mas o contrário. O barulho da internet se
sobrepôs ao dos jornais e a população se recusou
a ser manipulada.
O maior trunfo dessas conexões, porém,
foi a mobilização. Pessoas insatisfeitas que se julgavam isoladas ou que não acreditavam em movimentos políticos se viram unidas num mesmo espaço, ganhando força em números a cada dia. Sem
essa sensação de comunidade unida os protestos
poderiam ter falhado, mas a sensação contagiante
da mudança segurou os ânimos mesmo frente à
violência policial e o silêncio do governo. Formado por referências e entusiastas, o movimento
não elegeu lideranças, o que também só foi possível graças às redes sociais, pois o debate pode ser
livre, sem mediações, como se todos liderassem
juntos.

“O barulho da internet se sobrepôs
ao dos jornais e a população
se recusou a ser manipulada.”
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“

No dia 17 de junho, o Twitter foi inundado
de postagens sobre as manifestações que
eram marcadas pelas hashtags “#p r o t e s t
o r j ” e “#vemprarua”. Através delas, as pessoas trocavam informações, pediam ajuda e
convocavam mais gente para o protesto.
Vários amigos foram à Candelária, e quando eu ficava sabendo algo importante eu me
comunicava com eles via SMS. No Twitter
haviam informações sobre as estações de
metrô onde estavam sendo efetuadas revistas, e localização de grupos que prestavam
ajuda médica.
Em determinado momento, circulou a informação de uma confusão em frente ao
Theatro Municipal. Mandei mensagens para
todos eles, pedindo que evitassem o lugar.
Minutos depois, minha amiga me respondeu que estava em frente ao Theatro, e o protesto continuava pacífico. Quando atualizei
o Twitter, a postagem tinha sido deletada.
Tratava-se de um boato, provavelmente para
confundir e dispersar os grupos de manifestantes!
Ainda que à distância, foi uma coisa bonita
de se ver. Foi a primeira vez na minha vida
que pude assistir algo tão grandioso. Junho
foi um mês pra contar pros netos, sem dúvida.

”

“

Paula Drummond

Flávia Najar

”

Mayara Rodrigues

Relatos

“

No momento em que coloquei os meus pés
na Av. Presidente Vargas, no dia 20/06/2013,
o meu celular simplesmente parou de funcionar. Fiquei incomunicável assim como
muito dos meus amigos. Foram raros os
momentos em que eu conseguia algum sinal
para receber alguma mensagem via whatsapp de minha mãe e de amigos que estavam
em casa acompanhando tudo pelo twitter e
pelo facebook, redes que não conseguia acessar do meu celular devido ao sinal falho.
Seguimos andando pela a avenida rumo a
prefeitura até que passou uma combe com
alto falante anunciando a seguinte frase:
“Estamos convocando a cavalaria para a
prefeitura porque vocês, vândalos, estão
fora de controle. É melhor ir em embora ou
vão se arrepender”.
Começou uma correria atrás da gente, nos
fazendo correr até a Central. O metrô estava
lotado e foi fechado 10 minutos após termos
entrado. Quando paramos na Praça Onze,
que já se encontrava fechada, nosso vagão
foi invadido pelo gás lacrimogêneo que os
policiais jogaram dentro da estação. O pior é
que o metrô demorou muito mais tempo do
que o normal parado lá. Fui exposta a pouco
gás, mas o suficiente para saber que a sensação das narinas queimando e da garganta
ardendo é péssima.

Começamos a voltar pela Presidente Vargas,
mas, a essa altura, todas as saídas do metrô
estavam fechadas, então resolvemos ir rumo
à Cinelândia para tentar a saída de metrô
de lá. Bombas estouravam por todo lado e
todas as ruas paralelas estavam interditadas por carros do choque. Fomos para a Rio
Branco.
Vários homens mascarados já quebravam
tudo e o medo se instaurou. De repente, vi
um farol e só deu tempo de eu ser puxada:
um “caveirão” estava acelerando contra a
multidão. Consegui virar na praça da Carioca, que tinha virado uma praça de guerra. Sem ter pra onde ir, consegui abrigo no
Bob’s e fiquei esperando lá tudo se normalizar. Dentro da lanchonete, consegui sinal de
internet e comecei a buscar informação em
todo canto, pois eu tinha a impressão de que
estava encurralada. Na hora, algumas pessoas se mobilizaram pra me ajudar e comecei a mandar notícias.

”
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“

”

”
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Marina Morett

A manifestação do dia 20/06 resumo em só
uma palavra: medo. O ar estava pesado e as
pessoas, que no início da semana estavam no
clima de distribuir flores para os policiais,
agora chegavam para o protesto como que
preparadas para a guerra: traziam consigo
máscaras de proteção respiratória, óculos de
natação e vinagre como suas armas.
As redes sociais, que foram nosso maior aliado até ali estavam inacessíveis para nós. Foi
dado o maior golpe possível: cortaram nossa
comunicação, nossa possibilidade de dar ao
mundo a versão de quem estava mesmo lá
e não a história distorcida que a televisão
vinha intermediando.
Já estava dentro do trem para voltar pra casa
quando gases lacrimogêneos invadem e irritam meus olhos e nariz. A plataforma em
que estava era colado ao muro da SuperVia e algum policial jogou uma quantidade
desmedida do gás. Era quase impossível de
respirar e lacrimeja. Vi pessoas desmaiando,
pessoas carregando outras, seguranças tendo que socorrer quem sequer conseguia se
mexer. Quem tinha vinagre, dividiu-o com
os demais.

”

Rosalia Leite

“

Lorena Val

“

Estava cética quanto à onda de manifestações que tomaram o Brasil durante a Copa
das Confederações. Tinha medo de ver o
movimento morrer por falta de liderança e
foco. Quando, finalmente, resolvi apoiá-lo
por completo, independentemente do que
pudesse acontecer mais tarde, fui às ruas somar minha voz a de outros milhões de jovens
por todo o Brasil. Minha primeira experiência foi ligeiramente traumática. Acabei entre
um grupo encurralado pela polícia na frente
da Prefeitura. Sofremos ataques de bombas de gás lacrimogêneo, jogamo-nos no
chão e abraçávamos estranhos na busca de
um lugar seguro para respirar. Quando não
podíamos mais suportar a fumaça, levantamos os braços em sinal de rendição e pedimos para que nos deixassem sair. O irônico
é que ninguém naquele grupo entrou em
confronto direto com a polícia, mas acabamos tendo de fingir arrependimento por
algo que nem tínhamos feito para sair dali.
O medo logo deu lugar à revolta, e me vi
apoiando cada vez mais o movimento, cada
vez mais certa de que aquele era o caminho
para a mudança.

O mais desesperador era não conseguir responder a minha mãe. Ela mandava mensagens dizendo o que estava acontecendo no
protesto de acordo com a mídia, mas quando percebeu que eu simplesmente não respondia, ela começou a se desesperar e mandar várias mensagens seguidas perguntando
onde eu estava, como eu estava e pedindo
que eu não me aproximasse da prefeitura.
Chegar perto de onde a confusão estava armada era coisa que eu realmente não faria.
Quanto mais perto da prefeitura chegávamos, mais forte sentíamos o cheiro de vinagre e ouvíamos o barulho das bombas explodindo. Foi quando decidi voltar para casa
e aí começou mais uma novela.
As portas das estações do metrô estavam
fechadas e ninguém podia passar, estávamos
encurralados. Eu estava na Central do Brasil
e, quando olhei para trás, vi que muitas pessoas mascaradas estavam voltando da prefeitura e começavam uma confusão ao redor
do Centro de Imagem e Diagnóstico do RJ,
onde alguns manifestantes tinham
pendurado seus cartazes algum tempo antes.
Naquele momento eu soube que as coisas
iam piorar. E, de longe, vi que um ônibus de
uma linha que iria para minha região estava
parado enquanto passageiros embarcavam.
Corri e consegui entrar no ônibus. Acho que
posso dizer que demos uma volta na Zona
Norte. Para fugir do congestionamento, o
ônibus passou pela Linha Amarela, Linha
Vermelha, Méier, Grajaú, Vila Isabel e Tijuca (onde eu moro). O motorista, em um
gesto solidário, deixou todos os passageiros
perto de suas casas.
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”

“

Não participei de nenhuma manifestação
até o momento, mas posso trazer a perspectiva de alguém que acompanhou tudo pela
televisão, pela internet e pelos relatos de
amigos, via SMS e Whatsapp. Pela internet,
acompanhei pelas redes sociais Facebook e
Twitter. Pelo Facebook, a rede que mais
acessei, vi os posts de amigos que atualizavam seus perfis ao vivo, da manifestação.
Vi também os posts dos perfis NINJA (link)
e ECOS(link). Pelo celular, me comuniquei
por mensagem e pelo Whatsapp com amigos que estavam na manifestação, atualizandoos de notícias sobre violência e repressão
dos policiais e dos manifestantes para que
evitassem essas áreas, e recebia atualizações
deles.
Nos dias de manifestação, os jovens terminaram por fazer papel de jornalistas, advogados e até mesmo médicos. Todos acompanhavam os acontecimentos e dividiam
impressões e dicas, e, sobretudo, esbravejavam sua união e sua força de vontade de
reivindicar.
https://www. facebook.com/photo.
php?v=536149766449645

Fernanda Carvalho

Não estive presente nas manifestações, mas
acompanhei tudo que ocorria através dos
noticiários e relatos nas redes sociais. No
dia em que ocorreu a primeira manifestação, estava voltando para casa e sintonizei o
rádio numa emissora de notícias no instante
em que estavam sendo reportados os atos de
vandalismo praticados na ALERJ e seus arredores. Naquele momento, ainda não havia
o esclarecimento de que apenas uma minoria
era responsável por tais depredações. Foi só
ao chegar em casa, lendo postagens de amigos
no facebook e assistindo ao telejornal, que tomei ciência de que, na verdade, a maior parte
da manifestação havia transcorrido pacificamente e somente no final um pequeno grupo
se destacou da
multidão vandalizando prédios históricos,
havendo, então, forte reprimenda por parte
da polícia. A partir daí, as demais manifestações seguiram, mais ou menos, o mesmo padrão.
Acredito que a amplitude dos protestos serviu
para mostrar que a geração atual não é “nula”
ou formada por “um bando de alienados”,
chamando a atenção do governo para a insatisfação geral com a atual situação do país.
Torço para que tudo o que foi feito não tenha
sido em vão e que, daqui pra frente, a população cobre das autoridades o cumprimento das
promessas feitas para que, dentro de algum
tempo, possamosviver em um Brasil melhor.

Rowna Esteves

Luciana Aché

“

“

Eu participei de dois dos protestos do mês de
junho. O primeiro na segunda-feira dia (17/06)
e o segundo na quinta-feira (20/06). Para mim,
o uso das mídias sociais foi constante tanta
antes como durante, e até mesmo depois das
manifestações.
As redes sociais que mais usei foram o Facebook e o Twitter. Foi pelo Face que percebi a
mobilização de diversos amigos no final de
semana anterior ao primeiro protesto. Durante esses dias fui convidada a diversos eventos como: “Protesto na candelária”, “não são
apenas 20 centavos”, entre outros. Percebi que
nesse momento surgiram eventos criados por
diversas pessoas, eventos que aconteceriam no
mesmo lugar e na mesma hora.
Minha decisão de participar do meu primeiro
protesto foi, em parte, impulsionada pelo fato
de ler em perfis do twitter como a movimentação estava pacífica no primeiro dia de protesto.
Enquanto estava no centro da cidade utilizei
bastante o aplicativo Whatsapp para poder
me encontrar com pessoas que já estavam na
manifestação. Já no protesto de quinta,que em
alguns momentos
estive no meio de confusão, correria e gás lacrimogênio, nós utilizamos muito o Twitter. Assim poderíamos descobrir quais lugares eram
mais seguros e quais estavam violentos. Porém
tenho que
ressaltar que durante todo o protesto as redes
de internet estavam caindo bastante.
Embora estivesse no centro da cidade durante
os protestos que tiveram maior participação da
população, só fiquei sabendo de muita coisa
do que se passou pelo facebook, que acessava
quando já estava em casa.
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Imagens

A plataforma do Congresso Nacional é tomada por manifestantes
em Brasília. Nas redes sociais, o acontecimento foi considerado
‘reintegração de posse’
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Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro:
o número oficial divulgado pela imprensa foi de 100.000 pessoas, mas
o movimento foi comparado ao dos
blocos de carnaval, que mobilizam
mais de 1 milhão de pesoas

A maior passeata do país reuniu mais de 300.000 pessoas
na principal avenida do centro do Rio. Assim como no dia 17,
especula-se que esse número tenha sido maior do que o divulgado.

O confronto com a polícia começou na frente da prefeitura e se
espalhou pelo resto do centro da cidade. Estudantes encurralados
em prédios, bares atacados na Lapa, bombas de gás lacrimogêneo
lançadas dentro do hospital Souza Aguiar. A noite foi caótica.
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Manifestante é atacada por policial com spray de pimenta durante o
confronto. Informações no Facebook relatam que ela é aluna da Escola de Belas artes
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Cartaz ironiza a prisão do
jornalista Piero Locatelli da
revista Carta Capital por
porte de vinagre. A prisão
pode ser vista pelo link
http://www.youtube.com/
watch?v=5w1fxiXxdbw
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Esse trabalho foi realizado pelos alunos da disciplina
Recuperação e Armazenamento de Dados na Escola
de Comunicação da UFRJ em conjunto com o
professor Jonas Federman e a monitora Sarah David.
Procuramos documentar de forma bem pessoal e
recuperar na web, junto com o que já vínhamos
disucutindo em sala, o que aconteceu nas
manifestações de 2013 utilizando textos e imagens.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2013
Paula Drummond - 111204121
Flávia Najar - 111407818
Rosalia Leite - 111308933
Lorena Val - 111014283
Fernanda Carvalho - 111014217
Marina Morett - 111268311
Mayara Rodrigues - 111214833
Luciana Aché - 109025561
Rowena Esteves - 111013538
Clarice Bernardo

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2013
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