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Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos iguais braços dados ou não 
Nas escolas, nas ruas, campos, construções 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 
(Bis) 
 
Pelos campos há fome em grandes plantações 
Pelas ruas marchando indecisos cordões 
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores vencendo o canhão 
 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 
(Bis) 
 
Há soldados armados, amados ou não 
Quase todos perdidos de armas na mão 
Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição 
De morrer pela pátria e viver sem razão 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 
[...] 
 
Nas escolas, nas ruas, campos, construções 
Somos todos soldados, armados ou não 
Caminhando e cantando e seguindo a 
canção 
Somos todos iguais braços dados ou não 
Os amores na mente, as flores no chão 
A certeza na frente, a história na mão 
Caminhando e cantando e seguindo a 
canção 
Aprendendo e ensinando uma nova lição 
 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 
(Bis) 
 
(Música Pra não dizer que não falei das flores – 
Composição: Geraldo Vandré) 
 



 
 

RESUMO 

 

No mundo atual, as imagens têm sido empregadas em quase todas as atividades 

humanas. Nas redes sociais virtuais isso também ocorre. Com a revolução das 

Tecnologias da Informação, os movimentos sociais passaram a acontecer não apenas 

nos espaços públicos, mas também no ciberespaço. Investigamos nesta pesquisa, 

através de embasamentos sobre textos multimodais, as imagens dos protestos 

#Elenão e #Elesim, que aconteceram em 2018, no Brasil. Desse modo, procuramos 

constatar como os movimentos desses protestos representam multimodal e 

discursivamente a interação dos atores sociais. Para isso, realizou-se estudos teóricos 

baseados na Análise Crítica Multimodal do Discurso, de Machin e Mayr (2012), na 

Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (2006) e na Teoria dos Atores 

Sociais, de van Leeuwen (2008). As imagens dos referidos protestos foram analisadas 

conforme a metafunção interativa da GDV, para explicar quais os papéis sociais 

representados pelos seus participantes e quais as relações de poder que emanaram 

nos movimentos polarizados. Os resultados apontam que os embates se constituíam 

além de campanhas eleitorais por lados partidários opostos, mas em torno, 

principalmente, de uma identidade única. 

 

Palavras-chave: Multimodalidade. Movimentos Sociais. Redes virtuais. Relações de 

poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

In today's world, images have been used in almost all human activities. In virtual social 

networks this also occurs. With the Information Technologies revolution, social 

movements started to happen not only in public spaces, but also in cyberspace. We 

investigated in this research, through bases on multimodal texts, the images of the 

protests # Elenão and #Elesim, which took place in 2018, in Brazil. In this way, we 

seek to see how the movements of these protests represent multimodal and 

discursively the interaction of social actors. For this, theoretical studies were carried 

out based on the Critical Analysis of Multimodal Discourse, by Machin and Mayr 

(2012), on the Grammar of Visual Design, by Kress and van Leeuwen (2006) and on 

the Theory of Social Actors, by van Leeuwen (2008). The images of these protests 

were analyzed according to the interactive meta-function of GDV, to explain which 

social roles are played by its participants and which power relations emanated from 

polarized movements. The results show that the clashes were constituted in addition 

to electoral campaigns by opposing party sides, but mainly around a single identity. 

Keywords: Multimodality. Social Movements. Virtual Networks. Power Relations. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os movimentos sociais se tornaram ferramentas do povo contra as aflições 

econômicas, corrupção política e, acima de tudo, contra a desesperança. Tornaram-

se uma rede social capaz de derrubar ditaduras, de poder transformar uma 

manifestação local em uma de dimensão global, etc. Assim, em único elo pela busca 

da sobrevivência, constituíram-se os vários movimentos sociais em rede, nas variadas 

sociedades. 

Em 2011, foi o ano que vieram à tona várias revoluções de modo viral, rápido 

e impactante, que foram organizadas, registradas, propagadas em forma de imagens 

pelos meios de comunicação de massa do mundo virtual. 

O ciberespaço se tornou uma ferramenta de mídia alternativa para o povo, 

sendo assim, independente do controle das mídias hegemônicas e do governo. Isso 

se origina do fenômeno chamado de midiativismo, que Costa (2018, p. 241) define 

como “uma prática que, cada vez mais fazendo uso das novas tecnologias de 

comunicação, busca oferecer quadros de significação alternativos a esse domínio 

preponderante da mídia corporativa no relato dos fatos da sociedade”. 

Nesse sentido, este trabalho, faz um apanhado dos primeiros movimentos 

virais, que se iniciaram na Tunísia e se alastraram pelo mundo árabe, conhecidos 

como “Primavera árabe", Espanha, Estados Unidos da América, até outros países do 

globo terrestre, como o Brasil.  

Cada um desses movimentos nasceu em resposta às condições políticas e 

econômicas em que eram vivenciadas em seus países, conforme suas 

especificidades. A sociedade organizada em rede, principalmente, através das redes 

sociais, surgiu como um novo padrão de movimentos sociais em busca da mudança 

social. Assim foi oportunizada a divulgação de imagens das convocações e dos 

acontecimentos nos protestos, de forma simultânea, na transmissão de informações. 

O nosso país foi palco de diversos desses acontecimentos. Entre eles, o 

#Elenão. Sendo que, em oposição a esse movimento, surge o #Elesim. Esses 

protestos eclodiram nos dias 29 e 30 de setembro de 2018, contra e a favor do então 

candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). Além das ruas, as redes sociais digitais 

também exibiram a intensa polarização dos protestos. 



 
 

14 
 

Nesse panorama, torna-se oportuno responder a seguinte pergunta: Como os 

movimentos de protestos #Elenão e #Elesim representam multimodal e 

discursivamente a interação dos atores sociais nas imagens? 

Para isso, temos como objetivo principal para investigação desta pesquisa: 

analisar como se organizam as representações dos atores sociais nos discursos 

multimodais dos movimentos de protestos #Elenão e #Elesim. 

Para os desdobramentos temos como objetivos específicos: 

1) Compreender as práticas sociodiscursivas dos movimentos sociais #Elenão e 

#Elesim off-line e on-line; 

2) Categorizar os textos multimodais presentes no corpus da pesquisa de acordo com 

a metafunção interativa da Gramática do Design Visual; 

3) Identificar a relação dos elementos verbal e visual dos textos produzidos nas 

manifestações de protestos #Elenão e #Elesim; 

4) Comparar os efeitos de sentidos ideológicos produzidos de um movimento de 

protesto em relação ao outro. 

Para que esses objetivos sejam alcançados, percorre-se um caminho 

metodológico de modo qualitativo e interpretativo, tendo como campo de atuação, o 

espaço cibernético, especialmente nas populares redes sociais virtuais Facebook, 

Instagram e Twitter, onde através das ferramentas de busca, foi feita a coleta de 

imagens usando-se as hashtags que deram nome aos protestos: #Elenão e #Elesim.  

Os dados foram tratados conforme as teorias Análise Crítica Multimodal do 

Discurso, de Machin e Mayr (2012), na Gramática do Design Visual, de Kress e van 

Leeuwen (2006) e Almeida (2008), com foco também na Teoria dos Atores Sociais, 

de van Leeuwen (2008), para a apreensão de como os participantes representados e 

interativos são abordados nas imagens. 

Essas teorias são de substancial relevância para o trabalho de textos 

multimodais (verbal e visual), pois apresentam poder em comunicar algo, que muitas 

vezes, está implícito, mas nem todas as pessoas sabem interpretá-los. 

A proposta do presente trabalho pode ser aferida de acordo com os assuntos 

voltados de significante relevância para a sociedade em geral, já que trata de temas 

voltados para estudos relacionados à linguagem, possibilitando a chegar ao 

entendimento com criticidade de certas manifestações de poder presentes de sentidos 

explícitos e, principalmente, implícitos, nos textos multimodais. 
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 O primeiro capítulo abrange a classificação e a representação visual dos 

participantes representados e interativos. Com o referencial teórico sobre a Análise 

Crítica Multimodal do Discurso apresenta-se como escolhas lexicais e iconográficas 

carregam ideias, valores, por exemplos, que não estão abertamente articuladas. 

Adicionando-se a essa teoria, o trabalho foca na metafunção interativa da Gramática 

do Design Visual, em que investiga a relação entre os participantes da imagem e o 

observador. E ainda, a Teoria dos Atores Sociais, que visa perceber como as pessoas 

são classificadas nas representações imagéticas por seus produtores.    

 No segundo capítulo, há uma síntese baseada em Castells (2017), com a 

abordagem dos primeiros movimentos sociais que se expandiram em massa através 

das redes sociais virtuais. Os primeiros movimentos do tipo começaram na região 

árabe, que ficaram mundialmente conhecidos como Primavera Árabe. A explanação 

se dá até os movimentos do protesto Passe Livre, ocorridos, aqui, no Brasil. 

 O terceiro capítulo, encontra-se a metodologia empregada nesta pesquisa e 

as análises. Por fim, em seguida estão as considerações finais e o referencial 

bibliográfico utilizado. 
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2 ANÁLISE CRÍTICA MULTIMODAL DO DISCURSO  

 

Esta pesquisa se fundamenta na análise de textos multimodais. Para isso, nos 

embasamos na Análise Crítica Multimodal do Discurso, de Machin e Mayr (2012), que 

traz conceitos de análises pautados tanto nos elementos verbais quanto nos 

elementos visuais. Somando-se a essa teoria, temos a Gramática do Design Visual 

de Kress e van Leeuwen, que por sua vez, nos capacita a fazer leitura de imagens de 

um modo científico e perspicaz, inclusive, as dos movimentos de protestos, que 

analisamos nesta pesquisa.  

A análise de textos multimodais ancora-se na Análise Crítica do Discurso, que 

é uma abordagem teórica e metodológica de textos fundada na linguística, com base 

em importantes autores como Kress, Fairclough, Wodak, Van Dijk, van Leeuwen e 

Caldas Couthard (MACHIN; MAYR, 2012). Os Analistas Críticos do Discurso 

procuraram formas que possibilitam descrever e explicar as práticas sociais e 

discursivas que estão envolvidas nos textos. Nestes, interessa para a ACD a relação 

que há entre linguagem, ideologia e poder. Com isso, não se preocupa apenas com 

questões relacionadas à linguagem, mas também propõe uma transformação social. 

Toda essa preocupação em analisar textos com olhar crítico tem origem na 

Linguística Crítica. “O termo "crítico" significa, portanto, "desnaturalizar" a linguagem 

para revelar os tipos de ideias, ausências e pressupostos assumidos nos textos” 

(MACHIN; MAYR, 2012, p.5, tradução nossa)1. Se importar em analisar criticamente 

certas manifestações da linguagem torna-se essencial para a sociedade ao 

compreendermos que nela são produzidos, distribuídos e consumidos diversos tipos 

de textos com convenções naturalizadas. Sobre isso, discorre Machin e Mayr (2012, 

p.2-3, tradução nossa): 

 
A linguagem está entrelaçada com a forma como agimos e como 
mantemos e regulamos nossas sociedades. A linguagem é parte da 
maneira pela qual as pessoas procuram promover visões particulares 
do mundo e naturalizá-las, isto é, fazê-las parecerem naturais e do 
senso comum. Através da linguagem, certos tipos de práticas, idéias, 
valores e identidades são promovidas e naturalizadas. Instituições 
como as escolas tornam-se um local onde esse conhecimento se 

 
1 The term 'critical' therefore means 'denaturalising' the language to reveal the kinds of ideas, absences 
and taken-for-granted assumptions in texts. This will allow us to reveal the kinds of power interests 
buried in these texts (MACHIN; MAYR, 2012, p. 5). 
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dissemina e é regulado. O que pensamos conforme nossa cultura é 
inseparável da linguagem2. 

 
 Seguindo esse pensamento, podemos dizer que há uma relação recíproca em 

que a linguagem molda e é moldada pela sociedade. Nisso, percebemos que os 

diversos tipos de textos que circulam no convívio social, muitas vezes, não são 

produzidos de maneira inocente e estabelecem certos dizeres de maneira implícita,  

ao passo de as pessoas não perceberem que estão sendo induzidas a uma concepção 

superficial daquilo que o ato comunicativo quer transmitir. 

Dessa forma, tendo ramificação nessa teoria, assim surge a Análise Crítica 

Multimodal do Discurso fundamentada nos trabalhos dos linguistas Kress e van 

Leeuwen, O’Halloran e Baldry e Thibault (MACHIN; MAYR, 2012). Estes se 

importaram em desenvolver abordagens de como imagem, linguagem e outros 

recursos semióticos se harmonizam para criar significado.  

Em consequência disso, tem acontecido significante valor na realização de uma 

análise mais minuciosa dessas formas de comunicação que nos autorizam desvelar 

como os falantes utilizam os recursos linguísticos e visuais para gerar significados. 

Estes, muitas vezes, são carregados de ideologias e poder.  Por isso, persuadem, 

manipulam as pessoas, de forma que, muitas vezes, ocultam suas intenções. Assim, 

estaremos de posse de um conjunto de ferramentas, que nos possibilita a análise de 

textos midiáticos com caráter investigativo e trazer à tona o que está velado. 

 Para Machin e Mayr (2012), na Análise Crítica Multimodal do Discurso, 

devemos observar, na comunicação visual, como os falantes e autores fazem as 

escolhas semióticas ao ponto delas atribuírem significados por meio da expressão de 

ideias, identidades e valores, através de diversos recursos semióticos como 

linguagem, imagens ou sons.  

 Assim, uma imagem ou palavra pode estar carregada de diversas atribuições 

significativas. Geralmente, essas escolhas estão relacionadas às relações de poder, 

já que a Análise Crítica do Discurso trabalha em expor as ideologias que estão ocultas 

 
2 Language is intertwined with how we act and how we maintain and regulate our societies. Language 

is part of the way that people seek to promote particular views of the world and naturalise them, that is, 

make them appear natural and commonsensical. Through language, certain kinds of practices, ideas, 

values and identities are promoted and naturalised. Institutions such as schools become one site where 

such knowledge becomes disseminated and regulated. What we think of as our culture is inseparable 

from language (MACHIN; MAYR, 2012, p. 2-3).  
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dentro da linguagem, regidas por instituições, autoridades ou em comunicações 

individuais. Além disso, tem como essencial buscar saber como e por que os falantes 

usam e quais os efeitos dessas escolhas.  

 Para a semiótica social, os processos de comunicação são baseados em 

escolhas. Ao estarmos de posse dessas escolhas, conseguimos criar e entender 

significados, e assim, há a preocupação em analisar os sentidos implícitos nos textos 

visuais e procurar entender para que fim são empregados.   

 Através das escolhas semióticas que fazemos, somos capazes de produzir 

eventos e ideias que chegam às estruturas que podem culminar na forma mais ampla 

de interpretação, que chamamos de "discursos". “O termo ‘discurso’ é central para a 

ACM do Discurso. Basicamente, “'discurso' é linguagem em contextos reais de uso” 

(MACHIN; MAYR, 2012, p.20, tradução nossa3). Como também afirma Fairclough 

(2001, 2008, p. 91), “O discurso é uma prática, não apenas de representação do 

mundo, mas de significado do mundo, constituindo e construindo o mundo em 

significado”.  

 Nesse sentido, o discurso funciona além do nível de gramática e semântica 

para "capturar o que acontece quando essas formas de linguagem são 

desempenhadas em diferentes arenas sociais, políticas e culturais” (MACHIN; MAYR, 

2012, p. 20, tradução nossa4). O discurso, então, é pensado como modelo de mundo, 

como produto das práticas sociais. Nele, estão intrínsecos os comportamentos, os 

objetivos, os valores, as identidades e os participantes de uma sociedade. Nesse 

pensamento, podemos enfatizar que o discurso também pode ser representado 

através de escolhas semióticas visuais. 

 Outro ponto que está intimamente ligado a ACMD é a questão do poder. 

Entendemos que o poder pertence às classes dominantes da sociedade, que são 

privilegiadas pelo acesso aos recursos econômicos e sociais encobrindo-as de status 

e influência, dando-lhes capacidade de dominar e coagir com autoridade as classes 

subordinadas. Nisso, a ACMD entra em ação propondo revelar os tipos de relações 

de poder estão manifestos de formas explícita e, principalmente implícita.  

 
3The term 'discourse' is central to CDA. Basically, 'discourse' is language in real contexts of use 
(MACHIN; MAYR, 2012, p.20). 
4 'capture what happens when these language forms are played out in different social, political and 
cultural arenas (MACHIN; MAYR, 2012, p.20). 
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 Machin e Mayr (2012) explicam que como a linguagem advém da reprodução 

da vida social, concerne saber qual o tipo de mundo está sendo instituído e quais tipos 

de desigualdades e interesses podem perpetuar e legitimar através dos textos. Com 

essa premissa, percebemos que a linguagem tratada aqui, não é vista apenas como 

um veículo de comunicação, mas como uma forma de construção e dominação social. 

Para tanto, o discurso coopera para a produção e reprodução dos processos e 

estruturas sociais. Desse modo 

 

é importante notar que o poder pode ser mais do que simples 
dominação de cima; também pode ser em conjunto produzido quando 
as pessoas acreditam ou são levadas a acreditar que o domínio é 
legítimo de uma forma ou de outra. Por exemplo, nas nossas 
democracias ocidentais, as pessoas elegem políticos porque 
acreditam que eles têm a autoridade para governar um país. Nós 
também acreditamos que os médicos têm o 'poder' para nos fornecer 
o cuidado que precisamos. O ponto é que o poder, pelo menos nas 
sociedades democráticas, precisa ser visto como legítimo pelas 
pessoas para ser aceito, e esse processo de legitimação é geralmente 
expresso por meio da linguagem e de outros sistemas comunicativos. 
(MACHIN; MAYR, 2012, p. 24, tradução nossa)5. 

 

 Sob essa ótica, o poder e a ideologia são constituídos a partir de indivíduos ou 

grupos de pessoas que, na ACD, são representados como “participantes” ou “atores 

sociais”. A ideologia é outro ponto central da teoria. Nesta, ela “obscurece a natureza 

da nossas sociedades desiguais e nos impede de ver alternativas. Limita o que pode 

ser visto e o que achamos que podemos fazer” (MACHIN; MAYR, 2012, p.25, tradução 

nossa)6. Concomitante ao seu conceito e ao de poder, está o de hegemonia. A 

ideologia e o poder são formados a partir de grupos sociais. Estes são os responsáveis 

pela constituição de certas culturas, de certas identidades, de certas crenças, entre 

outros aspectos que são conduzidos por discursos que se tornam em convenções 

naturalizadas. São nestas convenções que o poder e a ideologia estão submersos e 

refletem os valores e ideias dos grupos que detém o poder. A hegemonia serve para 

dar continuidade ao exercício de poder dos grupos dominantes, de maneira que, 

 
5 It is also important to note that power can be more than simple domination from above; it can also be 
jointly produced when people believe or are led to believe that dominance is legitimate in some way or 
other. For example, in our Western democracies, people elect politicians because they believe that they 
have the authority to govern a country. We also believe that doctors have the 'power' to provide us with 
the care we need. The point is that power, at least in democratic societies, needs to be seen as legitimate 
by people in order to be accepted, and this process of legitimation is generally expressed through 
language and other communicative systems (MACHIN; MAYR, 2012, p.24). 
6 obscures the nature of our unequal societies and prevents us from seeing alternatives. It limits what 
can be seen and what we think we can do (MACHIN; MAYR, p.25). 
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conseguem construir suas ideias ao ponto de serem bem aceitas como “naturais” 

pelos subordinados e dominados. 

Em análise de imagens, com a Análise Crítica Multimodal do Discurso, 

percebemos que os elementos dispostos configuram discursos que não são explícitos 

em um olhar inicial, que são sugestivos a várias interpretações. Cabe avaliarmos 

todos os recursos usados para a formação da imagem, desde o léxico, o tipo de 

iluminação, a disposição dos objetos, o olhar do(s) participante(s), o enquadramento, 

entre outros.  

Através das escolhas lexicais, segundo Machin e Mayr (2012), muitas vezes, 

autores podem nos influenciar através do poder que exercem sobre nós, através de 

leis ou meios hierárquicos. Alguém pode usar a lei para dizer como devemos agir. 

Assim também, com o mesmo intuito, um cientista usa seus conhecimentos 

especializados. Essas são maneiras que ao usarem termos específicos oficiais 

conseguem transmitir autoridade. Além disso, podemos também receber influência de 

textos que utilizam a linguagem coloquial, do cotidiano, para dar a impressão que são 

como nós. 

Ainda sobre as escolhas lexicais, Fairclough (2001), propõe que a análise 

textual pode ser trabalhada sobre sete aspectos, que envolvem as suas produções e 

interpretações: vocabulário (palavras individuais), gramática (orações e frases), 

coesão (ligação entre orações e frases) e estrutura textual (propriedades 

organizacionais), ‘força’ do enunciados (tipos de atos de fala – promessas, pedidos, 

ameaças, etc.), a coerência e a intertextualidade. “Ao analisar textos sempre se 

examinam simultaneamente questões de forma e questões de significado” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p.102). O autor defende que “os signos são socialmente 

motivados, isto é, que há razões sociais para combinar significantes particulares e 

significados particulares” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 103). 

 Abordada também pelos autores, a iconografia7, baseada na teoria semiótica 

de Roland Barthes, mostra que, assim como os textos verbais, as imagens também 

podem assumir as posições conotativas e denotativas. Nesse intuito, a denotação 

visualiza o concreto, isto é, os objetos, lugares, pessoas, eventos para formar ideias 

 
7“No sentido em que é usada neste livro, iconografia é o equivalente visual da análise lexical. É a análise 

dos elementos visuais e recursos de qualquer imagem, layout, pintura ou fotografia. Assim como na 

análise lexical, o objetivo é realizar uma análise descritiva cuidadosa para mostrar quais discursos estão 

sendo comunicados” (MACHIN E MAYR, 2012, p. 220, tradução nossa).  
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abstratas. “Então, perguntar o que uma imagem denota é perguntar: quem é/ou o que 

é representado aqui? Então uma foto de uma casa denota uma casa” (MACHIN; 

MAYR, 2012, p.49, tradução nossa)8. Por outro lado, a conotação observa as ideias e 

conceitos através do que estão representados.  

 Portanto, neste capítulo, tratamos sobre os conceitos relacionados aos 

discursos com base na Análise Crítica Multimodal do Discurso. Sobre as estratégias 

de representação na comunicação visual, será focada principalmente na Gramática 

Visual que visa cooperar de forma aditiva para compreendermos as estratégias e 

diferentes significados atribuídos pelo produtor de recursos visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 So asking what an image denotes is asking: Who and/or what is depicted here? So a picture of a house 
denotes a house (MACHIN; MAYR, 2012, p.49). 
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3 GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL  

 

 As mudanças sociais, com a expansão tecnológica provocada pelo advento da 

Globalização, proporcionaram transformações na linguagem através das tecnologias 

de mídias, como as imagens e, consequentemente, nas relações sociais. Pensar em 

comunicar através dos recursos imagéticos passou a ser relevante necessidade da 

sociedade moderna, pois os têm como grande suporte em vários segmentos e, 

principalmente, na mídia virtual.  Diante desse cenário, em nosso cotidiano, não são 

usados apenas com o intuito de ilustrar ou chamar atenção para algo, mas também 

para transmitir além de simples palavras e/ou ilustrações. 

 Perante isso, como aponta Almeida (2008), há necessidade de ferramentas de 

estudo sobre essas novas formas de comunicação. Então, a Gramática do Design 

Visual, de Gunther Kress e Theo van Leeuwen (2006), surge como proposta 

multimodal para a análise de vários gêneros visuais, comprometendo-se em fazer um 

trabalho pautado em um olhar sério nas investigações sobre os recursos imagéticos, 

isto é, torna possível um estudo de forma científica e acadêmica, evitando 

superficialidades e um olhar natural sobre as análises da comunicação visual. 

Para Almeida foi necessária uma re-teorização sobre o conceito de linguagem 

no que diz respeito aos modos semióticos não verbais, nos quais estão inseridos 

elementos como: imagem, música, expressões e gestos, a serem analisados de 

formas mais completa sob a ótica multimodal.  

Nesse contexto, a gramática do design visual é formada por três estruturas 

básicas, determinadas como metafunção: representacional, interacional e 

composicional. Cada uma possui suas subdivisões. Essas estruturas são baseadas 

nas metafunções da Gramática Sistêmico Funcional de Halliday que situa a língua em 

seu contexto social, ultrapassando a visão de ser um mero sistema regulado por 

regras. Sob essa ótica, podemos considerá-la não apenas como um sistema que 

possui somente funções, mas que também apresenta significados em suas 

manifestações comunicativas. No quadro 1, a seguir, está exposta a relação paralela 

entre as metafunções de Halliday e Kress e Leeuwen. 

 

Quadro 1. Paralelo entre as metafunções de Halliday e Kress e van Leeuwen 

Halliday Kress e van 
Leevwen 
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Ideacional Representacional 

Responsável pelas estruturas que 
constroem visualmente a natureza 
dos eventos, objetos e participantes 
envolvidos e as circunstâncias em 
que ocorrem. Indica, em outras 
palavras, o que está sendo mostrado, 
o que se supõe esteja “ali”, o que está 
acontecendo, ou quais relações 
estão sendo construídas entre os 
elementos apresentados. 

Interpessoal Interativa 

Responsável pela relação entre os 
participantes, é analisada dentro da 
função denominada de função 
interativa (Kress e van Leeuwen, 
2006), onde recursos visuais 
constroem “a natureza das relações 
de quem vê e o que é visto”. 

Textual Composicional 

Responsável pela estrutura e formato 
do texto, é realizada na função 
composicional na proposição para 
análise de imagens de Kress e van 
Leeuwen, e se refere aos significados 
obtidos através da “distribuição do 
valor da informação ou ênfase 
relativa entre os elementos da 
imagem”. 

Fonte: adaptado de Almeida (2008). 

 

 A figura seguinte, esquematizada por Almeida (2008), resume bem a 

proposta da Gramática Visual, apresentando as relações de similaridade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Almeida (2008) 

Figura 1 - Esquema sintetizado da Gramática do Design Visual 
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Diante disso, a Gramática Visual propõe a conscientização das imagens de 

posse de seu contexto social, político e cultural, tendo em vista que, “Tanto a 

linguagem verbal como a visual permitem construir representações de mundo” 

(NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE, 2011, p. 533). A linguagem verbal é 

constituída de sintaxe própria, assim a linguagem visual também, cujas estruturas 

podem estar inseridas pessoas, objetos, animais, entre outros, em diferentes graus 

de complexidade.  

 

3.1. METAFUNÇÃO REPRESENTACIONAL 

 

Almeida (2008) mostra que a função representacional focaliza a disposição 

espacial entre elementos nas imagens, tais como, pessoas, objetos ou lugares, em 

especial, a relação que há entre eles. Ela é subdividida em função narrativa e função 

conceitual.  

 

3.1.1. Função narrativa 

 

 Na função narrativa, as ações dos participantes são indicadas por vetores, que 

indicam a direção dos movimentos. “Nas imagens, esses vetores são formados por 

elementos representados que formam uma linha oblíqua [...] Os vetores podem ser 

formados por corpos ou membros ou ferramentas ‘em ação‘" (KRESS E VAN 

LEEUWEN, 1996, 2006, p. 59, tradução nossa). A representação gráfica pode ser 

demonstrada no que se segue: 

   

Gráfico 1 – Linha/vetor 

 

 

Fonte: Adaptado de Almeida (2008) 

 

Enquanto Machin e Mayr (2012) se fundamentam em seis tipos de processos 

relacionados a ações concretas e abstratas dos participantes, Kress e van Leeuwen 

(2006) trabalham, nessa subcategoria representacional, os seguintes processos 

narrativos: ação, reação, processo verbal e processo mental.  
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Na ação, há os elementos ator(es), meta e vetor(es). Quando há apenas um 

ator e a ação não é direcionada a alguém dá-se o processo não-transacional. Já o 

processo transacional acontece quando há pelo menos dois participantes, o vetor 

(ponta da flecha), que indica a quem a ação se dirige, que é a meta.  

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), quando o particpante 

desempenha o papel tanto de ator quanto de meta, existe assim a ação bidirecional, 

em que os atores são chamados de interatores. Como mostra a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kress e van Leeuwen (2006, p.66) 

 

Para exemplicar melhor a abordagem dita anteriormente, temos mais uma 

ilustração a ser mostrada: 

 

Figura 3 - Ação transacional bidirecional 

 
Fonte: Site Jornal em foco9 

 

 
9 http://www.jornalemfoco.com.br/o-buraco-e-bem-mais-embaixo-parte-2-por-gabriel-wilhelms/. Acesso 
em: 20 jul. 2019. 

Figura 2 - Ação bidirecional/interatores 



 
 

26 
 

Na Figura 3, temos dois candidatos à Presidência da República do Brasil, das 

eleições de 2018. Existe nela, a impressão de que os dois atores estão se 

“encarando”, em que ambos são atores (representados pelos quadrados) e metas 

(vetores direcionados aos olhares). 

No processo de reação, não há ator, mas o elemento Reator, que é o 

participante, “e precisa obrigatoriamente ter traços humanos” (ALMEIDA, 2008, p.15). 

Esse processo se relaciona com o que diz respeito ao olhar, isto é, ao vetor em direção 

à linha do olhar de um ou mais participantes. Esse tipo de processo também pode ser 

transacional ou não transacional. O processo de reação não-transacional caracteriza-

se pelo fato em que não existe a possibilidade de saber o alvo do participante, 

chamado de fenômeno, em vez de meta, porém, quando torna-se admissível, a 

reação passa a ser chamada de transacional. Vejamos a Figura 4: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Site Pausa dramática10 

 

A figura acima, circulou com veemencia, na internet, principalmente em uma 

página do Facebook, em forma de meme. Nela não é possível saber para onde o 

reator está dirigindo o olhar, pois não percebemos qual é o fenômeno, se é o teto, 

uma lâmpada, entre outros.  

 
10 https://pausadramatica.com.br/2016/11/09/conheca-o-ator-e-veja-a-cena-que-originou-o-meme-por-
que-voce-nao-amadurece/. Acesso: 03 mar. 2019. 

Figura 4 - Processo de reação não 
transacional 

https://pausadramatica.com.br/2016/11/09/conheca-o-ator-e-veja-a-cena-que-originou-o-meme-por-que-voce-nao-amadurece/
https://pausadramatica.com.br/2016/11/09/conheca-o-ator-e-veja-a-cena-que-originou-o-meme-por-que-voce-nao-amadurece/
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O processo mental concebe-se quando identificamos um balão de pensamento 

ligado a um participante. Nosso exemplo, na figura 5, a personagem Mônica, da Turma 

da Mônica é denominada de experienciador. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Site Biblioteca da Meia Noite11 

 

O processo verbal, por sua vez, como mostra a figura 6, realiza-se devido à 

existência de balão de fala. De quem parte a fala é chamado de dizente, nessa caso, 

temos o médico e o paciente. O processo verbal realizado dentro do balão é nomeado 

como enunciado. Tanto o processo verbal quanto o mental costumamos vê-los, 

principalmente, em Histórias em Quadrinhos. 

 

 

Fonte: Blog Willtirando12 
 

 
11 https://bibliotecadameianoite.files.wordpress.com. Acesso 15 mai. 2018. 
12 www.willtirando.blogspot.com. Acesso: 15 mai. 2018. 

Figura 5 - Processo mental 

Figura 6 - Processo verbal 

http://www.willtirando.blogspot.com/
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3.1.2. Função conceitual  

  

A Função conceitual trata-se de descrever os participantes (pessoas, objetos 

ou lugares), com a atenção voltada para seus atributos e identidades. Não há nela a 

realização de ações pelos representantes, como veremos a seguir:  

 
Algumas características específicas nos permitem identificar 
representações conceituais, quais sejam: a) disposição dos 
participantes em taxonomias, ou seja, agrupamentos por categoria; 
b) apresentação dos participantes em uma relação parte/todo; c) 
ausência de vetores; d) ausência ou menor detalhamento do pano 
de fundo, o que direciona o foco para os participantes e seus 
atributos (NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE, 2011, p. 536-537). 

 

Sendo assim, pela proposta de Kress e van Leeuwen, as representações 

conceituais dividem-se em processos classificatórios, analíticos ou simbólicos. Os 

processos classificatórios representam participantes de forma taxonômica, ou seja, 

em grupo, em que suas características são comuns. 

Conforme os teóricos, se em uma imagem em que existem agrupamentos e 

nela há uma legenda verbal, chama-se de taxonomia explícita. Caso contrário, 

podemos deduzir que a taxonomia implícita, denomina-se assim, pela ausência de 

legenda. Ainda de acordo com esse tipo de representação, existe uma relação 

hierárquica entre os integrantes: o superordinado e o subordinado. Vejamos a 

seguir: 

 

Fonte: https://pt.depositphotos.com. Acesso: 02 de abr. 2019. 

Figura 7 - Peças de vestuário feminino 

https://pt.depositphotos.com/
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Como exemplificado acima, na figura 7, temos a presença dos seguintes itens: 

casaco, blusa, calça, cachecol, sapato e bolsa. Essas peças seriam elementos 

subordinados que se se integram em uma categoria que seria “peças de vestuário 

feminino”, o elemento superordinado. O diagrama abaixo exemplifica bem essa 

relação hierárquica: 

 

Gráfico 2 – Diagrama: peças de vestuário feminino/processo classificatório 

Vestuário 
Feminino

Casaco Blusa Cachecol Calça Sapato Bolsa

Fonte: autoria própria. 

 

Os processos analíticos competem à representação dos elementos na 

imagem em relação à parte ou ao todo. Eles são classificados como estruturadas, 

quando apresentam rótulos ou descrições sobre suas partes; e desestruturadas, 

quando não especificam a relação a(s) parte(s) e o todo. São alegados dois 

participantes nesse processo: um portador, que representa o todo, e os atributos 

possessivos que são as partes. Para Almeida (2008, p. 17), as imagens desse 

processo permitem que “os atributos possuídos pelo portador sejam examinados pelo 

observador livremente”. Percebemos isso, na Figura 8, em que o portador é o animal 

bovino e seus atributos, suas partes (picanha, cupim, coxão duro, costela, etc.) em 

detalhes. 
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Figura 8 - Representação processo analítico/parte/todo

 

Fonte: Site Scott Consultoria13 

 

Os processos simbólicos, no que lhe diz respeito, focalizam nos elementos 

os aspectos tamanho, iluminação, cor, posicionamento, entre outros, constituindo uma 

relação entre o Portador e seus atributos possesivos. Estes subdividem-se em: 

atributivos e sugestivos. “No atributivo, o participante é realçado através do seu 

posicionamento dentro da imagem, tamanho exagerado, iluminação, nível de 

detalhamento, foco etc.” (FERNANDES, 2009, p. 101). Já no sugestivo, há a presença 

de apenas um participante, o Portador, em que a simbologia forma-se através da 

“mistura de cores, da suavidade do foco ou da acentuação da luminosidade, o que faz 

com que apenas o contorno ou a silhueta dos participantes seja apresentado” 

(FERNANDES, 2009, p. 103). 

 

3.2. METAFUNÇÃO INTERATIVA 

 

Em concordância com Kress e van Leeuwen (1996, 2006), a metafunção 

interativa corresponde à relação entre o produtor da imagem e o visualizador. Os 

autores definem que existem dois tipos de participantes no desenvolvimento de 

interação: os representados (as pessoas, os lugares e coisas das imagens) e os 

 
13 https://www.scotconsultoria.com.br/noticias. Acesso: 05 jun. 2019. 



 
 

31 
 

interativos (que são os produtores e visualizadores que se comunicam mediante as 

imagens). Dessarte, consideram que existem três tipos de relações: 

 

(1) relações entre participantes representados; (2) relações entre 
participantes interativos e representados (atitudes dos participantes 
interativos em relação aos participantes representados); e (3) relações 
entre participantes interativos (as coisas que os participantes 
interativos fazem um para o outro através de imagens). (KRESS e VAN 
LEEUWEN, 1996, 2006, p. 114, tradução nossa)14. 

 

Essa metafunção trabalha com estratégias de distanciamento ou aproximação 

entre o produtor e o leitor da representação imagética. Kress e van Leeuwen (1996, 

2006) identificam os participantes interativos como pessoas reais que produzem e 

compreendem as imagens em diversos contextos sociais, nos quais estão inseridos. 

Sendo que, “regulam o que pode ser "dito" com imagens, como deve ser dito e como 

deve ser interpretado” (KREES e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 114, tradução 

nossa)15. Segundo os teóricos, a interação pode ser face a face, quando o produtor e 

o espectador fazem fotos, mapas com instruções, diagramas explicativos, uns aos 

outros. Entretanto, na maioria das vezes, não há vínculo imediato e direto, pois tanto 

o produtor quanto o observador podem estar ausentes de um para o outro. Mostram 

como exemplo, a produção de uma revista, em que os espectadores não tomam 

ciência de quem foram os produtores dela, como também, estes não conhecem o 

público consumidor das imagens. Nessa perspectiva, os espectadores podem apenas 

ter “uma ideia nebulosa e talvez distorcida e glamourizada dos processos de produção 

por trás da imagem. Tudo o que eles têm é a própria imagem, como aparece na 

revista” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 114, tradução nossa)16.  

Por outro lado, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) ressaltam que, os textos de 

mídia são criados dentro de contextos sociais reais, sendo que estes estão regidos 

por crenças de instituições sociais responsáveis pela criação de valores reais na vida 

social. Dessa forma, as imagens são criadas para o espectador com base nas 

 
14 “(1) relations between represented participants; (2) relations between interactive and represented 
participants (the interactive participants’ attitudes towards the represented participants); and (3) 
relations between interactive participants (the things interactive participants do to or for each other 
through images)” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 114). 
15 “regulate what may be ‘said’ with images, how it should be said, and how it should be interpreted” 
(KREES e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 114). 
16 “a hazy, and perhaps distorted and glamorized, idea of the production processes behind the image. 
All they have is the picture itself, as it appears in the magazine” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, 
p. 114, tradução nossa). 
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relações do viver social e das pessoas que estão inseridas nele. Para isso, não se faz 

necessário, estarem conscientes disso ou não. Além disso 

 

Leitores pelo menos reconhecerá essas intenções comunicativas e 
esses valores e atitudes pelo que são, mesmo que não os aceitem 
como seus próprios valores e crenças. Eles podem 'reconhecer a 
substância do significado, recusando as interpretações e avaliações 
do palestrante' (Scannell, 1994: 11). Por mais importante e real que 
seja essa disjunção entre o contexto de produção e o de recepção, os 
dois têm elementos em comum: a própria imagem e um conhecimento 
dos recursos comunicativos que permitem sua articulação e 
compreensão, um conhecimento da maneira como as interações 
sociais e as relações sociais podem ser codificadas em imagens. 
(KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 115, tradução nossa)17. 

 
 

 Nesse pensamento, a interação se forma a partir da compreensão da 

articulação dos significados sociais presentes nos elementos não verbais das 

imagens, desde que, sejam pertencentes a um código linguístico compartilhado por 

produtores e expectadores. O elo imaginário entre ambos se realiza pelas relações 

que são caracterizadas por quatro processos chamados de contato, distância social, 

perspectiva e modalidade.  

 

3.2.1. Contato 

 

O contato se estabelece pelo olhar, que pode ser pessoal ou impessoal. Se o 

participante da imagem olhar diretamente para o leitor, cria uma relação pessoal, 

nomeada de demanda, criada pelo produtor com o intuito de atuar sobre o espectador 

por meio dos participantes representados na imagem. Esse tipo de olhar solicita algo 

do espectador, juntamente com gestos e expressões faciais, que provoquem, como 

por exemplos compaixão, apelo sexual, medo, alegria, entre outros. Como, a título de 

exemplo, temos a figura 9, abaixo: 

 
 

 
17 “Readers will at least recognize these communicative intentions and these values and attitudes for 
what they are, even if they do not ultimately accept them as their own values and beliefs. They can 
‘recognize the substance of what is meant while refusing the speaker’s interpretations and assessments’ 
(Scannell, 1994: 11).However important and real this disjunction between the context of production and 
the context of reception, the two do have elements in common: the image itself, and a knowledge of the 
communicative resources that allow its articulation and understanding, a knowledge of the way social 
interactions and social relations can be encoded in images” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 
115). 
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Fonte: Site o Popular18 

 

Na figura 9, o participante representado, o candidato à presidente da República 

Federativa do Brasil, Fernando Haddad, que participou do primeiro e segundo turnos 

nas eleições de 2018, apresenta o olhar de demanda, pois olha diretamente para o 

espectador com um sorriso na face. Esses aspectos são convidativos, faz com que o 

observador se sinta acolhido diante da fisionomia simpática, provocando uma 

aproximação entre ambos. 

De outro modo, a relação impessoal acontece quando o participante não 

estabelece, mediante o olhar, contato direto com o leitor, nesse caso, há o olhar 

chamado de oferta, em que se torna objeto de contemplação, como se estivesse em 

uma vitrine, para o espectador. Por conseguinte, não há uma relação direta entre 

participante da imagem e observador. 

Na figura 10, o participante, o atual presidente da República Federativa do 

Brasil, Jair Messias Bolsonaro, eleito nas eleições de 2018, apresenta olhar de oferta. 

Ele não olha, deixa-se ser contemplado minuciosamente pelo espectador. 

 

 
18Disponível: https://www.opopular.com.br/noticias/politica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/fernando-
haddad-atrai-mais-a-aten%C3%A7%C3%A3o-do-mercado-financeiro-1.1601620. Acesso em: 15 jun. 
2019. 

Figura 9 - Olhar de demanda 

 

https://www.opopular.com.br/noticias/politica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/fernando-haddad-atrai-mais-a-aten%C3%A7%C3%A3o-do-mercado-financeiro-1.1601620
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/fernando-haddad-atrai-mais-a-aten%C3%A7%C3%A3o-do-mercado-financeiro-1.1601620
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Fonte: Site Carta Capital19.  

   

 Machin e Mayr (2012) enfatizam que, nas poses, o olhar do (s) participante (s) 

compõe-se como um dos recursos digno para que guie o espectador.  

 

Kress e van Leeuwen (1996) estavam interessados no modo como as 
imagens pode ser pensado como cumprindo os atos de fala como 
descrito para a linguagem por Halliday (1985). Quando falamos, 
argumentou Halliday, podemos fazer um dos quatro coisas básicas: 
oferecer informações; oferecer serviços ou bens; exigir informação; 
demanda bens e serviços. Em cada caso existe uma alternativa 
esperada ou alternativa resposta possível. Kress e van Leeuwen 
(1996) achavam que as imagens poderiam dois deles: 'oferta' e 
'demanda'. Assim, as imagens podem ser vistas pelos espectadores 
como referências encetando atos reais de interação na conversa. 
(MACHIN; MAYR, 2012, p. 70, tradução nossa)20. 
 
 

 Seguindo essas ponderações, percebemos que o olhar é um recurso 

semiótico com bastante relevância, que existe para difundir interesse e envolvimento. 

Conforme os autores teóricos, os atos de imagens, possuem “sistemas de humor”, ou 

seja, o humor sofre influência de variados fatores.  Pode ser que haja alguma postura 

de ligeira feição mau humorada, provocando distância social de quem faz 

contemplação. De outro maneira, pode-se encontrar uma postura acolhedora, com 

braços abertos ou sorriso na face, dando uma sensação de acolhimento causando 

aproximação social. 

 
19 https://www.cartacapital.com.br/politica/uma-pessoa-com-hiv-e-uma-despesa-para-todos-aqui-no-
brasil-diz-bolsonaro/. Acesso em 15 jun. 2019. 
20 “Kress and van Leeuwen (1996) were interested in the way that images can be thought of as fulfilling 
the speech acts as described for language by Halliday (1985). When we speak, Halliday argued, we 
can do one of four basic things: offer information; offer services or goods; demand information; demand 
goods and services. In each case there is an expected or alternative response possible. Kress and van 
Leeuwen (1996) thought images could fulfil two of these: 'offer' and 'demand'. So images can be seen 
by viewers as referencing actual acts of interaction in talk” (MACHIN; MAYR, 2012, p. 70). 

Figura 10 - Olhar de oferta 

 

https://www.cartacapital.com.br/politica/uma-pessoa-com-hiv-e-uma-despesa-para-todos-aqui-no-brasil-diz-bolsonaro/
https://www.cartacapital.com.br/politica/uma-pessoa-com-hiv-e-uma-despesa-para-todos-aqui-no-brasil-diz-bolsonaro/
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 Desse modo, os olhares oferta e demanda funcionam como forma de 

“endereços visuais”. Com o olhar de demanda, o participante ao olhar diretamente 

para o espectador, age como se estivesse solicitando-lhe algo, ao mesmo tempo, este 

pode-se sentir reconhecido. Há dessa forma, uma interação, como se fosse 

necessária algum tipo de resposta. Quando a pessoa não olha para aquele que 

observa, realizando o olhar de oferta, ao contrário ao de demanda, não é produzido 

um pedido de resposta. Mas, simplesmente um convite para a observação. 

 Machin e Mayr (2012), destacam que a pose também é um elemento 

conotador de significados mais amplos. A postura do corpo sugerem diversos 

sentidos, entre eles, movimentos que podem transmitir a ideia de diversão, energia; 

jeito carinhoso, simpático ou sensual para mostrar acessibilidade; mau-humor, para 

ocasionar certo distanciamento social. Os significados estabelecidos desempenham 

implicitamente valores, ideias e comportamento dos indivíduos representados nas 

imagens. São significados como esses que devemos ter a percepção para torná-los 

explícitos. 

  

3.2.2. Distância social 

 

 A distância social, segunda dimensão de significados, tem por concepção a 

maneira de como o espectador se posiciona em relação às pessoas dentro da 

imagem. Ocorre, nessa dimensão, a relação de modo pessoal ou impessoal que o 

participante tem com o leitor. Isso acontece nas formas de enquadramento “plano 

fechado (close-up), plano médio (medium shot) e plano aberto (long shot). O primeiro 

modelo corresponde ao enquadramento da cabeça até aos ombros do participante, 

estabelecendo uma interação íntima, de modo que pode ser percebidas suas 

emoções e personalidade; o segundo, a sua abrangência se dá até os joelhos do 

participante representado, firmando uma relação social, na qual, não há intimidade e 

nem desconhecimento; o terceiro, se refere a uma relação impessoal, ocasionando 

um estranhamento por parte do participante para o espectador. Assim podemos dizer 

que a distância social denota as relações sociais. Quanto mais próximo, maior o grau 

de intimidade entre participante e espectador. 

 Convém ressaltarmos que a distância social estabelece uma relação 

imaginária entre os participantes interativos e os participantes representados pelo fato 

de não estarem presentes entre si, como na vida real. O que acontece são interações 
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simbólicas. As figuras 9 e 10, apresentadas acima, são amostras de uma imagem com 

enquadramento em plano fechado, possibilitando ao observador maior proximidade, 

de modo que possa perceber as emoções dos participantes representados. Assim 

sendo, na figura 9, percebemos que o ator social apresenta uma expressão facial 

carismática, feliz. Na figura 10, o ator representado mostra feição de seriedade e 

pensativa, como se estivesse preocupado com algo. 

 

3.2.3. Perspectiva 

 

A terceira dimensão, a perspectiva, de acordo com Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006) se deve ao posicionamento do corpo do participante com o leitor, se há 

um envolvimento de frente (face a face), de lado, de cima para baixo ou de baixo para 

cima. Essa subcategoria está dividida em três tipos de ângulos: frontal, oblíquo e 

vertical.  

No ângulo frontal, acontece uma maior envolvimento do participante com o 

leitor. Com isso, o observador tem permissão para compartilhar a mesma visão de 

mundo dos produtores, como se fosse dito: “O que você vê aqui faz parte do nosso 

mundo, algo com o qual estamos envolvidos” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, 

p. 136, tradução nossa)21.  

No que lhe diz respeito, o ângulo oblíquo, mostra os participantes 

representados de perfil, que produz como consequência, uma percepção de 

alheamento, como que se é observado pelo espectador não fizesse parte do mundo, 

conforme Kress e van Leeuwen (1996, 2006).  

Sobre o ângulo vertical, de acordo com Kress e van Leeuwen (1996, 2006), 

está relacionado aos níveis de empoderamento do participante representado entre o 

observador e o produtor, para isso, divide-se em três maneiras: câmera alta, câmera 

baixa e nível do olhar.  

Uma fotografia feita em câmera alta, registra o ângulo de cima para baixo, 

desse modo, o espectador e o produtor exercem um poder superior sobre os 

participantes representados. Já ao que se atribui à câmera baixa, os participantes 

representados triunfam em poder sobre os espectadores. Se o ângulo da câmera se 

 
21 “What you see here is part of our world, something we are involved with” (KRESS e VAN LEEUWEN, 
1996, 2006, p. 136). 
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dispor ao nível do olhar, “então o ponto de vista é de igualdade e não há diferença de 

poder envolvida” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 140, tradução nossa)22. 

Como modelo de câmera alta, a figura 11, logo adiante, expõe uma imagem 

disponibilizada no site da revista Veja, com data de 29 de setembro de 2018, sobre 

uma manifestação (#Elesim) a favor do candidato Jair Bolsonaro, na praia de 

Copacabana, Rio de Janeiro. O espectador ao olhar para a fotografia tem a sensação 

de que está acima dos participantes representados, exercendo simbolicamente um 

poder superior sobre eles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Site Veja23 

 

De outra maneira, a figura 12, coletada também no site da Revista Veja, com 

data de 29 de setembro, retrata uma das manifestações contra (#Elenão) ao candidato 

Jair Bolsonaro. Nela podemos examinar um modelo de ângulo frontal, em que permite 

maior aproximação com o expectador. Além disso, a câmera se dispôs ao nível do 

 
22 “then the point of view is one of equality and there is no power difference involved” (KRESS e VAN 
LEEUWEN, 1996, 2006, p. 140). 
23 Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/apoiadores-de-bolsonaro-fazem-atos-em-ao-
menos15-cidades/. Acesso: 03 mai. 2019. 
 

Figura 11 - Ângulo vertical/Câmera alta 

 

https://veja.abril.com.br/politica/apoiadores-de-bolsonaro-fazem-atos-em-ao-menos15-cidades/
https://veja.abril.com.br/politica/apoiadores-de-bolsonaro-fazem-atos-em-ao-menos15-cidades/
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olhar, em que não há exercício de poder sobre o participante e nem deste sobre o 

observador, significando uma relação igualitária entre ambos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Site Veja24 
 
 

3.2.4. Modalidade 

 

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), o termo “modalidade” se originou 

na linguística e refere-se ao valor de verdade das declarações de mundo, realizadas 

linguisticamente. Em consequência disso, na comunicação é inegável não tratarmos 

sobre a questão de verdade das mensagens. Na comunicação visual, por sua vez, 

isso não é diferente. Como podemos dizer se uma imagem é verdadeira ou não? 

Quem já não ouviu a frase: “eu vi com meu próprios olhos”? Para Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006), isso significa que confiamos mais em nosso sistema visual (visão) do 

que em outros que possuímos, como o auditivo, por exemplo. Porém, até que ponto 

podemos considerar se uma imagem retrata algo do nosso contexto de realidade ou 

se trata de uma manipulação, em que a aproxima de uma irrealidade? 

Para trabalhar com o valor de verdade nas imagens, se é credível ou se deve 

ser tratada com cautela, os autores utilizam o que chamam de “marcadores de 

modalidade”. Esses marcadores “foram estabelecidos pelos grupos nos quais 

 
24 Disponível: https://veja.abril.com.br/politica/manifestantes-protestam-contra-bolsonaro-no-brasil-e-
no-exterior/. Acesso: 03 mai. 2019. 
 

Figura 12 - Ângulo frontal/Câmera nível do olhar 

https://veja.abril.com.br/politica/manifestantes-protestam-contra-bolsonaro-no-brasil-e-no-exterior/
https://veja.abril.com.br/politica/manifestantes-protestam-contra-bolsonaro-no-brasil-e-no-exterior/
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interagimos como relativamente confiáveis guias para a verdade ou factualidade das 

mensagens, e elas se desenvolveram a partir do valores, crenças e necessidades 

sociais desse grupo” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 154, tradução 

nossa)25. Seguindo esse pensamento, o julgamento do que é verdade dependerá do 

grupo social ao qual está inserido. O que é tido como verdade para um, pode não ser 

para outro. 

Dessa forma, conforme Kress e Leeuwen (1996, 2006), não há verdades ou 

falsidades absolutas, o que há são verdades compartilhadas, em que aproxima um 

grupo de indivíduos de algumas afirmações e distanciando-os de outras. No entanto, 

“as pessoas não apenas se comunicam e afirmam como verdadeiros os valores e 

crenças de seu grupo. Elas também se comunicam e concedem graus de verdade ou 

mentira aos valores e crenças de outros grupos.” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 

2006, p.155, tradução nossa)26. 

Para os autores, assim como na linguística, a modalidade versa sobre a 

utilização de marcadores que possibilitam a criação de imagens, em que o 

observador, a considere próxima da vida real (realis) ou do irreal (irrealis).  

Os marcadores, segundo Kress e van Leeuwen (1996, 2006) são:  

(1) Saturação da cor, numa proporção que vai da saturação total à ausência de 

cor, ou seja, para preto e branco.  

(2) Diferenciação de cores, uma escala que varia de uma diversa variedade de 

cores ao monocromático.  

(3) Modulação de cores, uma escala de cores totalmente moduladas, como por 

exemplo, o uso de diferentes tons de vermelho, a cores claras e não 

moduladas.  

(4) Contextualização, uma escala que vai da ausência de cenário (segundo 

plano) até o mais articulado, de forma completa, e detalhado.  

(5) Representação, uma escala que vai da máxima abstração à máxima 

representação dos detalhes da imagem, como por exemplos, os poros da pele, 

fios de cabelo.  

 
25 “have been established by the groups within which we interact as relatively reliable guides to the truth 
or factuality of messages, and they have developed out of the central values, beliefs and social needs 
of that group” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 154). 
26 “people not only communicate and affirm as true the values and beliefs of their group. They also 
communicate and accord degrees of truth or untruth to the values and beliefs of other groups” (KRESS 
e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p.155). 
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(6) Profundidade, uma escala que vai da ausência de profundidade para a mais 

profunda.  

(7) Iluminação, uma escala que vai do modo mais completo do jogo da luz e 

sombra para sua ausência.  

(8) Brilho, uma escala que varia de diferentes graus máximo de brilho a apenas 

dois graus: preto e branco ou do cinza escuro ao mais claro ou dois valores de 

brilho da mesma cor. 

 

Em decorrência disso, vale salientar que os mecanismos modalizadores são de 

substancial importância porque “os visuais podem representar pessoas, lugares e 

coisas como se fossem reais, como se fossem realmente existem dessa maneira, ou 

como se não existissem - como se fossem imaginações, fantasias, caricaturas etc.” 

(KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 156, tradução nossa)27.  

Com base nos desdobramentos apontados, podemos destacar, de forma 

sintética, que Kress e van Leeuwen (1996, 2006) julgam que uma imagem real é 

aquela em que “suas cores são aproximadamente tão saturadas quanto aquelas no 

padrão, a tecnologia fotográfica mais utilizada” (p. 159, tradução nossa)28. De outro 

modo, é considerada além do real “Quando a cor se torna mais saturada, julgamos 

exagerado, "mais do que real", excessivo” (p. 159, tradução nossa)29. Esses tipos de 

representações podem ser intituladas como imagens de modalidade alta. Porém, se 

trata de uma imagem que retrata algo que inexiste na realidade, isto é, “Quando está 

menos saturado, julgamos "menor que real", "etéreo", por exemplo, ou 

"fantasmagórico"” (p.159, tradução nossa)30, recebe o nome de modalidade baixa. A 

título de exemplo, a figura 13, abaixo, um meme coletado em um site de internet, que 

tem por representação imagética uma fotografia de Sigmund Freud (famoso 

psicanalista, que faleceu em 1939), em preto e branco, ou seja, em modalidade baixa, 

principalmente, porque em nossa realidade o mundo real é colorido.  

 
27 “Visuals can represent people, places and things as though they are real, as though they 
actually exist in this way, or as though they do not – as though they are imaginings, 
fantasies, caricatures, etc.” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p.156). 
28 “its colours are approximately as saturated as those in the standard, the most widely used 
photographic technology” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 159). 
29  “When colour becomes more saturated, we judge it exaggerated, ‘more than real’, excessive” 
(KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 159). 
30 “When it is less saturated we judge it ‘less than real’, ‘ethereal’, for instance, or ‘ghostly’” (KRESS e 
VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 159). 
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Fonte: Twitter31. 

 

Como a metafunção interativa será a usada neste trabalho nas análises de 

dados, vale apresentar aqui sobre a importância de estudos relacionados ao uso das 

cores nos recursos visuais. A cor é um recurso semiótico passível de ser estudado, 

porque dela emana significados simbólicos importantes.  

 Machin (2007) cita escritores como John Gage (1993, 1999), que escreveu 

sobre o uso das cores na história da sociedade, considerando os valores culturais e 

simbólicos. Umberto Eco (1985) relata sobre a maneira de como a cultura permite que 

as pessoas percebam as cores como forma de comunicação. 

Apesar da utilização da cor em imagens estar muito relacionada com a questão 

da modalidade, ela perpassa as três metafunções da Gramática do Design Visual. 

Machin (2007) cita também que Kress e van Leeuwen ao propor que a cor pode ser 

pensada como um modo semiótico, como um sistema comunicativo, se valem da 

teoria metafuncional de Halliday, para nos conceder pensar sobre que tipos de regras 

comunicacionais e representacionais devem cumprir para funcionar como sistema. 

Com base nisso, apresentam as três metafunções: a ideacional, a interpessoal e a 

textual. Elas não são estabelecidas como regras fixas e nem universais. Apenas são 

 
31 Disponível: https://twitter.com/hashtag/mundoestachato. Acesso: 15 jun. 2019. 

 

Figura 13 - Modalidade baixa 
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alguns dos usos comunicativos que podem ser identificados para as cores. Todas as 

metafunções podem ser usadas juntas. 

 Na função ideacional, a cor pode representar pessoas, lugares e coisas 

específicas. Machin (2007) exemplifica que as cores das bandeiras podem 

representar nações; corporações usam as cores para significar suas identidades; em 

pinturas religiosas como as de Botticeli, o azul era usado para causar o efeito de 

pureza e luz divina; na política, o vermelho costuma ser usado para simbolizar 

ideologias de esquerda. Seguindo esse pensamento, as cores têm sido usadas para 

comunicar unidade, pureza, ideologia, entre outros. 

 A função interpessoal envolve a questão de como o uso das cores causa 

efeito diretamente nas pessoas. Sobre essa função, Machin (2007) mostra que cores 

brilhantes são usadas em documentos para chamar atenção das pessoas para eles; 

o vermelho pode indicar sinais de aviso; os designer de jornais se interessam no modo 

como as cores podem prender a atenção do leitor; cores específicas em ambientes, 

como restaurante, podem expressar sofisticação etc. 

 Por sua vez, na função textual, a cor pode indicar a mesma ordem das coisas 

em um livro ou documento, isto é, todos os títulos podem estar em uma cor específica, 

transmitindo o sentido de coerência; a mesma cor pode ser utilizada para mostrar 

títulos da mesma classe; nas composições de anúncios, a cor do produto será 

encontrada nas outras informações, como letras, roupas de pessoas, entre outros. 

Isso auxilia a criar harmonia entre os elementos. 

 

 

3.3. METAFUNÇÃO COMPOSICIONAL 

 

A metafunção composicional tem por afinco a combinação e organização de 

elementos visuais de maneira que apresente sentido.  Os significados dos elementos 

de uma imagem são formados por três sistemas inter-relacionados: valor de 

informação, saliência e estruturação. 

O valor da informação é caracterizado pela posição dos elementos na 

composição imagética, considerando os aspectos: esquerda/direita, topo/base, 

centro/margem.  

Os elementos disponibilizados do lado esquerdo da imagem são chamados de 

dado, isto é, são as informações de conhecimento familiar do leitor. Já do lado direito, 
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são chamados de novo, são informações novas, parcialmente conhecidas ou não pelo 

observador da imagem.  

As informações localizadas no topo, intitulada de ideal, são as que geralmente 

estão contidas as formações ideológicas. A base, parte inferior, recebe o nome de 

real, justamente por dispor de fatos reais, concretos. Além disso, temos, no centro, as 

informações principais; na margem, encontramos as complementares. 

 A categoria saliência explora nas imagens a ênfase maior ou menor entre os 

elementos, atribuindo uma relação hierárquica, por exemplo, o espectador passa a 

perceber que um participante representado se destaca mais do que o outro. Isso 

acontece “através da intensificação ou suavização de cores, contraste, brilho, 

superposição, entre outros artifícios” (ALMEIDA, 2008, p.24). 

A saliência coloca o(s) elemento(s) em destaque, para que atraia a nossa 

atenção. Para Machin e Mayr (2012), existem vários tipos de saliência: 

 

a) Símbolos culturais potentes: Certos elementos carregam muito 
simbolismo cultural. [...]; 
b) Tamanho: Isso pode ser usado para indicar o ranking de 
importância, desde o maior para o menor. [...]; 
c) Cor: Isso pode ser simplesmente o uso de cores marcantes, rico em 
saturação cores ou contrastes. Elementos menos salientes podem ter 
mais silenciados ou menos cores saturadas. [...]; 
d) Tom: Isso pode ser simplesmente o uso de brilho para atrair o olho. 
Os anunciantes costumam usar tons mais claros nos produtos para 
fazê-los brilhar. [...]; 
e) Foco: Nas composições diferentes níveis de foco podem ser usados 
para dar ênfase para um elemento. Pode ser aumentado para 
exagerar detalhes, ou o foco pode ser reduzido. [...]; 
f) Primeiro plano: Simplesmente, o primeiro plano cria importância. 
Elementos que estão mais para trás podem se tornar subordinados. 
[...]; 
g) Sobreposição: Isto é como colocar em primeiro plano, uma vez que 
tem o efeito de colocar elementos na frente dos outros. Isso dá a 
impressão de que o elemento é na frente dos outros. [...]. (MACHIN; 
MAYR, 2012, p. 54-56, tradução nossa)32. 
 

 
32 “a) Potent cultural symbols: Certain elements carry much cultural symbolism. […]; b) Size: This can 
be used to indicate ranking of importance, ranging from the largest to the smallest. […]; c) Colour: This 
can simply be the use of striking colours, rich saturated colours or contrasts. Less salient elements may 
have more muted or less saturated colours. […]; d) Tone: This can simply be the use of brightness to 
attract the eye. Advertisers often use brighter tones on products themselves to make them shine.[…]; 
e) Focus: In compositions different levels of focus can be used to give salience to an element. It can be 
heightened to exaggerate details, or focus can be reduced.[…]; f) Foregrounding: Simply, foregrounding 
creates importance. Elements that are further back may become subordinate.[…]; g) Overlapping: This 
is like foregrounding since it has the effect of placing elements in front of others. This gives the 
impression that the element is in front of others” (MACHIN; MAYR, 2012, p. 54-56). 
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 Esses elementos básicos são primordiais para que possamos encontrar as 

ideologias através dos simbolismo nas imagens. As interpretações nos levam a 

enxergar as práticas sociais envolvidas. Numa imagem publicitária com o tema saúde, 

como exemplificam Machin e Mayr (2012), pode colocar um médico em evidência. Se 

está denotado um homem vestido com um jaleco e com um estetoscópio como um 

dos acessórios de sua vestimenta, perceberemos que esses instrumentos carregam 

o simbolismo que despertam em nossa mente o significado de que o ator social 

representado se trata de um médico. O seu merecimento de destaque se dá devida a 

autoridade que é dada a esse tipo de profissional em muitas culturas por ser aquele 

que confiável para tratar a saúde das pessoas. Obtemos como exemplo a figura 14. 

O ator social, uma médica, identificado pelos instrumentos de trabalho estetoscópio e 

jaleco branco, em que está mais saliente do que os outros elementos, que na verdade, 

os de fundo estão desfocados, atraindo nossa atenção para o participante 

representado. 

Figura 14 - Saliência 

 
Fonte: Site Dreams time33 

 
 

 Muitas vezes, em jornais, por exemplo, imagens de atores sociais são 

escolhidas de acordo com a forma que desejam representá-lo como autoritários, 

sensíveis, derrotados, confiantes, entre outros. Somos induzidos a ajuizar 

implicitamente e atribuir significados para seus enunciados. O olhar, para onde e/ou 

como as pessoas olham e as poses são aspectos importantes que chamam a atenção 

do espectador para os participantes das imagens. Fazemos essas leituras visuais por 

 
33 Disponível em: https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-doutor-f%C3%AAmea-de-sorriso-com-
estetosc%C3%B3pio-image43212878. Acesso: 10 jun. 2019. 
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parecer “que temos um tipo de dicionário de poses em nossa cabeça que pode ser 

desenhado como significantes confiáveis de tipos de atitudes, estados de espírito e 

identidade” (MACHIN; MAYR, 2012, p.70, tradução nossa)34. 

Por fim, a estruturação evidencia a presença ou ausência de interligação dos 

elementos. A conexão (estruturação fraca) ou desconexão (estruturação forte) obtém-

se por meio de linhas ou molduras nas imagens. Sendo que a primeira é criada quando 

as marcas divisórias estão ausentes, permitindo a interligação dos elementos, o que 

estabelece a unidade identitária de grupo; a segunda é formada “pela presença de 

estruturação, quando os contrastes de cores e de formas estão salientados, 

imprimindo assim, um sentido de individualidade e de diferenciação à imagem 

(estruturação forte)” (ALMEIDA, 2008, p. 25). 

Ao concluirmos as considerações sobre as metafunções representacional, 

interativa e composicional, percebemos que a finalidade de existir uma teoria para 

análise do que é visual se faz conveniente num mundo cercado por imagens. A riqueza 

de categorias para as análises, vale como reflexo para entendermos que os textos 

visuais são alimentados pelas práticas sociais e nelas estão enraizadas todas as 

formas de representação de um povo, de uma sociedade.  

Para complementar este trabalho, no qual, empenha-se em fazer análises de 

imagens de movimentos sociais, se constitui como substancial, tratarmos sobre a 

representação visual dos atores sociais, no trabalho Discourse and Pratice, de van 

Leeuwen (2008), um dos autores em quem nos fundamentamos sobre as 

categorizações de imagens. 

 

3.4. A REPRESENTAÇÃO VISUAL DOS ATORES SOCIAIS 

 

Na contemporaneidade, a linguagem verbal tornou-se insuficiente na produção 

de significados em um mundo repleto de imagens. As propagandas, os jornais, as 

revistas, os livros didáticos, as redes sociais virtuais, entre outros, são exemplos que 

se utilizam dos textos multimodais para construírem realidades através dos eventos 

discursivos. Nessa perspectiva, tratar como se constrói a interação entre os atores 

sociais representados nas imagens de protestos do #Elenão e #Elesim, torna-se de 

 
34 “we appear to have a kind of dictionary of poses in our head that can be drawn upon as reliable 
signifiers of kinds of attitudes, moods and identity” (MACHIN; MAYR, 2012, p.70). 
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suma importância. Esse assunto se constitui como um dos caminhos em que leva a 

perceber que uma imagem não é mera criação de uma realidade, pois a forma de 

como são representados permite que seja desvelados os vários sentidos intrínsecos, 

sejam ideológicos, relações de poder, entre outros. 

O teórico van Leeuwen (2008) trabalha com a representação dos atores sociais 

nas imagens pelo embasamento de que o produtor de uma imagem usa várias 

estratégias textuais e visuais conforme suas intencionalidades. Da mesma forma que 

uma realidade é complexa, a imagem pode ser passível de diversas interpretações. 

Na forma como os participantes são representados, estão intrínsecos os significados 

de uma comunidade social. Sobre os significados que surgem, cabe ao espectador 

fazer a leitura e decifrar as mensagens. 

Van Leeuwen (2008), por exemplo, examina questões de exclusão nas 

imagens. Para ele, nelas se torna mais fácil a negação do preconceito racial do que 

pela comunicação verbal. “Se as imagens parecem apenas mostrar "o que é", 

precisamos mostrar que elas nem sempre podem ser assim. Se as imagens parecem 

aludir às coisas e nunca as “dizem explicitamente”, precisamos tornar essas alusões 

explícitas” (VAN LEEUWEN, 2008, p. 137). 

Desse modo, ao nos interessarmos em compreender como as pessoas são 

retratadas também nos impulsiona a saber como elas estão relacionadas com o 

espectador. Para esse evento, são consideradas três dimensões simbólicas por van 

Leeuwen (2008): a distância social, as pessoas representadas podem ser vistas como 

amigas ou como estranhas; a relação social, as pessoas representadas podem estar 

“acima” (empoderamento) ou “abaixo” (desempoderamento) dos espectadores; a 

interação social, os participantes representados podem estar ou não em interação 

com o observador. Ademais, para ajudar a descrever as representações dos 

participantes representados e dos participantes interativos nas imagens, van Leeuwen 

propõe a Categorização de atores sociais, uma delas, é a Categorização por Exclusão 

e Inclusão. Visualmente, encontramos formas de também não representar os outros. 

Ao observarmos uma imagem, devemos sempre pensar na possibilidade de exclusão. 

Quem não está representado ali? E por quê? Pessoas específicas ou de certos grupos 

sociais não são incluídas no meio em que vivem e/ou trabalham. A exclusão de 

pessoas em uma cena revela estratégias ideológicas de negação a algo. Isso pode 

acontecer por certos problemas sociais, como o racismo, por exemplo. Van Leeuwen 
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(2008) dá um exemplo desse assunto em um anúncio de carro americano da Ford, 

que circulou também na Europa, em que mostra os trabalhadores, mas sem os da 

linhagem negra que foram removidos por um programa de manipulação de imagens. 

Além do racismo, as pessoas também são impedidas de fazerem parte de um 

grupo por sofrerem preconceitos tais como: religioso, classe econômica, sexualidade, 

gênero, linguístico, entre outros.   

 Segundo Fairclough (2003), citado por Machin e Mayr (2012, p. 85, tradução 

nossa)35, “O que está faltando em um texto é tão importante quanto o que está em um 

texto”. Por outra vertente, a exclusão trata também sobre a eliminação do(s) agente(s) 

específico(s). Vejamos o exemplo: “A fome mata: 17 pessoas morrem de desnutrição 

por dia no Brasil”36. Nesta manchete de um jornal, a fome é dotada como a 

responsável pela causa de mortes de pessoas, porém ela não é um agente específico. 

A frase exclui quem realmente seria a responsabilidade da causa da fome, seguida 

de morte. Assim como na manchete, uma fotografia tratando sobre a notícia também 

não pareceria de quem seria a responsabilidade sobre o tema abordado. Seria do 

governo? Da sociedade? Do clima? Vejamos um exemplo na imagem a seguir: 

 

Figura 15 – Categoria Exclusão 

 

Fonte: Facebook37. 

 

Vale refletirmos também que, às vezes, em nosso cotidiano, em uma situação 

de representação imagética, excluímos as pessoas não pela questão de algum tipo 

 
35 “What is missing from a text is just as important as what is in a text” (MACHIN e MAYR, 2012, p. 85). 
36 https://observatorio3setor.org.br/carrossel/a-fome-mata-17-pessoas-morrem-de-desnutricao-por-
dia-no-brasil/. Acesso: 25 ago. de 2019. 
37Disponível em:  https://es-es.facebook.com/ZimbrosBombinhasSC/. Acesso: 21 fev. 2019. 

https://observatorio3setor.org.br/carrossel/a-fome-mata-17-pessoas-morrem-de-desnutricao-por-dia-no-brasil/
https://observatorio3setor.org.br/carrossel/a-fome-mata-17-pessoas-morrem-de-desnutricao-por-dia-no-brasil/
https://es-es.facebook.com/ZimbrosBombinhasSC/
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de preconceito, mas por não serem intimamente ligadas ao nosso convívio familiar ou 

ao quadro de amizades, como uma forma típica de exemplo, uma fotografia 

representada por várias pessoas, pode ser editada fazendo-se a exclusão de alguns 

integrantes. 

A Categorização por agente e paciente, ocorre quando as pessoas em uma 

imagem são retratadas praticando uma ação ou não. Quando praticam a ação são 

chamadas de “agentes”, porém ao sofrerem a ação são intitulados de “pacientes”. 

Para van Leeuwen (2008), o que mais interessa são as ações realizadas e também 

as que não são mostradas, pois o que está oculto pode significar, às vezes, bem mais 

do que o que está diante de nossa visão. Vejamos a figura: 

 

Figura 16 – Categoria Agente/Paciente  

 

Fonte: Blog Apesar do opressores38 

 

Outro ponto importante para ser levantado, se trata de que, muitas vezes, as 

pessoas podem ser representadas simbolicamente em papéis que os exponham de 

forma opressora ou que são excluídas de certos papéis e colocadas em outros. O 

preconceito racial, segundo o trabalho de van Leeuwen (2008), por exemplo, é 

 
38 Disponível em: http://apesardosopressores.blogspot.com/2013/01/o-fardo-do-menino-branco-e-
redencao.html. Acesso: 02 abr. 2019. 

http://apesardosopressores.blogspot.com/2013/01/o-fardo-do-menino-branco-e-redencao.html
http://apesardosopressores.blogspot.com/2013/01/o-fardo-do-menino-branco-e-redencao.html
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simbolizado através de ações em que coloca as pessoas afrodescendentes em 

situações humilhantes (curvando-se, carregando cargas pesadas, implorando em 

campanhas de fome) ou outras de sentidos negativos (canibalismo, comendo 

banana). As simbologias nem sempre são sobre ações de preconceito racial. Outras 

questões de conflitos sociais também são retratadas como o machismo, a homofobia, 

o preconceito regional, o ageísmo, o capacitismo, etc. 

Por sua vez, na Categorização Genérica e Específica, podemos verificar se as 

pessoas são representadas como indivíduos específicos ou como um tipo genérico. 

Em um primeiro olhar, explica van Leeuwen (2008), pode parecer que as pessoas são 

mostradas de uma forma específica, contudo existe uma diferença entre descrever 

uma pessoa para torná-la única e concentrar a descrição sobre o que faz a pessoa 

um certo padrão social. O teórico, toma, como exemplo, que pessoas perdem sua 

especificidade ao serem fotografadas para revistas como uma referência de beleza, 

se enquadrando no estereótipo constituído pelo tipo de altura, peso do corpo, roupas, 

acessórios, maquiagem. Como mostra o exemplo abaixo: 

 

Figura 17 – Categoria Genérica/Específica 

 

Fonte: Site Yumeki39 

 

Conforme o autor, diferente da linguagem, a distinção entre genérico e 

específico não é transparente em imagens, pois “o genérico e específico muitas vezes 

se misturam, com todas as possibilidades "naturalizando" o estereótipo oferecido” 

(VAN LEEUWEN, 2008, p.143). 

 
39 Disponível em: https://www.yumeki.org/debutan-model-girls-seran-la-imagen-de-la-mujer-japonesa-
en-el-mundo/. Acesso: 02 abr. 2019. 

https://www.yumeki.org/debutan-model-girls-seran-la-imagen-de-la-mujer-japonesa-en-el-mundo/
https://www.yumeki.org/debutan-model-girls-seran-la-imagen-de-la-mujer-japonesa-en-el-mundo/
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 Podemos entender sobre isso, observando as seguintes manchetes de 

jornais distintos: “Brasileiras são as mulheres mais bonitas do mundo, diz site de 

viagens”40, “Gisele Bündchen já foi considerada a mulher mais sexy do mundo pela 

revista Vip”41. Na primeira manchete, existe uma referenciação a um grupo genérico, 

como se “toda mulher brasileira fosse considerada a mais bonita”, porém ao 

observarmos a imagem escolhida para a matéria é composta por modelos brasileiras 

famosas mundialmente que seguem ao padrão social de beleza. Na segunda 

manchete, a modelo brasileira Gisele Bündchen é referenciada de forma individual, 

mas representa o estereótipo de beleza imposto pela sociedade.  

A Categorização por Grupo ou por Indivíduo, nas imagens, os representantes 

costumam aparecer de forma individual ou em grupos. Quando presenciamos um 

grupo de pessoas disposto imageticamente, nos passa a ideia de que “todos são 

iguais”. Há assim, uma homogeneização, embora não estejam ali pela mesma causa. 

A individualização se efetua quando encontramos apenas um indivíduo, desse modo, 

somos convidados a nos alinharmos com os sentidos representados por ele. Vejamos 

a figura 18, como exemplo: 

 

Figura 18 – Categoria Grupo/Indivíduo 

 

Fonte: Site Action Coach42. 

 

 
40Fonte: https://www.gentside.com.br/beleza/brasileiras-sao-as-mulheres-mais-bonitas-do-mundo-diz-
site-de-viagens_art10631.html. Acesso: 05 de mai. 2019. 
41Fonte:https://www.purebreak.com.br/midia/gisele-b-uuml-ndchen-j-aacute-foi-65189.html. Acesso: 05 
de mai. 2019. 
42 Disponível em: https://actioncoach.com.mx/mariainesmoran/lucha-contra-miedo-ganaras-mandela/. 
Acesso: 02. Abr. 2019. 

https://actioncoach.com.mx/mariainesmoran/lucha-contra-miedo-ganaras-mandela/
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A Categorização Cultural se prevalece quando atributos padrão conotam um 

grupo de pessoas ou indivíduo. Os atributos dos representantes não precisam ser 

exagerados ou caricaturados, pois a categorização é atribuída por suas vestes, 

penteado, corte de cabelo, adereços ou outra característica particular. Esses atributos 

funcionam como um código para o espectador que consegue identificar a qual cultura 

o representante pertence.  As associações podem ser percebidas de forma negativa 

ou positiva por outro grupo sociocultural. Muitas vezes, são representados com 

peculiaridades que os identifiquem como membros de um grupo religioso (mórmons, 

budistas, padres, freiras, os islâmicos, etc.), grupo regional (nordestinos, gaúchos, e 

baianas, etc.), grupo profissional (médicos, profissionais de laboratório, etc.), grupos 

musicais (sertanejos, roqueiros, etc.) entre outros. A figura 19, faz algumas 

representações culturais. Tomamos como exemplo os nordestinos que, na maioria 

das vezes, são retratados como um povo que vive na seca, debaixo de sol escaldante 

e, consequentemente, esses fatores contribuem para a pobreza, atribuindo-os 

adjetivos como pobres que passam fome, sede e são retirantes. 

 

Figura 19 – Representação cultural 

 

Fonte: Site Pinterest43 

 

Já a Categorização Biológica trabalha com a identificação de indivíduos como 

pertencente a um certo grupo por suas características físicas, “biológicas”, “do 

sangue”, que de modo irrealista usa exageros para conotar associações positivas ou 

negativas. Como explica van Leeuwen (2008), além de permitir o reconhecimento, 

 
43 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/574631233695441350/?lp=true. Acesso em: 05 mai. 
2019. 
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carrega um valor simbólico fundamentalmente cultural que é difundido 

discursivamente e historicamente antes de poder ser percebido. As iconografias em 

charges representam bem esse tipo de categoria. Partes ou alguma do corpo são 

destacadas pelas suas formas exageradas possibilitando a fácil identificação a algum 

grupo. 

 

Figura 20 – Categorização biológica 

 

Fonte: Site Jornal VS44. 

 

O que foi discutido nesta seção pode ser resumida da seguinte maneira, em 

conformidade com van Leeuwen (2008):  

• A categoria estratégica de exclusão, na maioria das vezes, é utilizada pelo 

produtor com a intenção de não representar certos tipos de pessoas, que 

deveriam estar presentes; 

• A estratégia em que as pessoas são os agentes funciona para representá-las 

em situações humilhantes, criminais ou malignas; 

• A apresentação estratégica que trata sobre grupos homogêneos para 

perpassar a ideologia de que todos os componentes “são iguais”, negando a 

individualidade de cada um; 

• A estratégia que representa ideologicamente a cultura de um grupo social de 

modo negativo; 

 
44 Disponível em: https://www.jornalvs.com.br/_conteudo/2016/11/noticias/regiao/2036363-humor-do-
chargista-tacho-ganha-almanaque-com-o-melhor-de-textos-e-tracos.html. Acesso: 03 abr. 2020. 

https://www.jornalvs.com.br/_conteudo/2016/11/noticias/regiao/2036363-humor-do-chargista-tacho-ganha-almanaque-com-o-melhor-de-textos-e-tracos.html
https://www.jornalvs.com.br/_conteudo/2016/11/noticias/regiao/2036363-humor-do-chargista-tacho-ganha-almanaque-com-o-melhor-de-textos-e-tracos.html
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• A prática da utilização de estereótipos raciais com sentidos negativos. 

 

Essas estratégias podem acontecer em diferentes estágios e combinações. 

Com as considerações trabalhadas no desenvolvimento deste capítulo, podemos 

apreender que em qualquer língua não há um ensejo neutro de representar uma 

pessoa. O produtor de recursos semióticos visuais ou linguísticos usufrui de várias 

opções disponíveis para representar as pessoas de forma individual ou em grupos da 

forma como deseja alcançar seu propósito. Assim, há liberdade de colocar as pessoas 

na esfera social e salientar certos aspectos da identidade, que estão associados a 

certos tipos de discursos, para atrair a atenção ou ocultar. 
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4 OS MOVIMENTOS SOCIAIS NA ERA DA INTERNET 

 

 Braighi e Câmara (2018) abarcam, em seu trabalho, uma proposta conceitual 

do que é Midiativismo, diante das práticas de ativismo pela internet. Para os autores, 

isso seria  

um processo de mobilização, que alude em como cada ativista usa as 
mídias de maneira diferente para atingir seus objetivos e servir aos 
seus movimentos (dos quais faz parte, efetivamente ou não), com 
ações que extrapolam as redes sociais digitais e ganham as ruas 
(BRAIGHI e CÂMARA, 2018, p.31-32). 

 

Braighi e Câmara (2018) ainda explicam que, com a praticidade da internet que 

as novas tecnologias da informação dispõem através do uso de smartphones e das 

redes sociais digitais, o usuário é levado a praticar o midiativismo, mesmo que não se 

considere um ativista. Isso se deve a capacidade de divulgação e simultaneidade em 

massa na transmissão de informação e, principalmente, por “abrir espaço para 

sujeitos antes silenciados devido à dificuldade de conseguir espaço nos meios 

tradicionais de comunicação” (BRAIGH e CÂMARA, p. 32). Desse modo, a internet 

atua como um novo meio comunicacional e ativista, constituindo-se como a forma 

mais democrática. 

Costa (2018, p.227) nos mostra que os conglomerados de mídia hegemônica 

são contrapostos pelo fenômeno do midiativismo, rompendo dessa forma, com 

centros de poder. Sobre isso, o autor declara “Primeiramente de poder econômico – 

empresas privadas transmitem e vendem mercadorias – e, em segundo lugar, centros 

de poder político, de controle social e cultural”. 

Com essas considerações, compreendemos que os atores sociais encontraram 

novas maneiras sociais e discursivas em produzir, consumir e distribuir os textos, 

sejam eles verbais ou visuais. A prática social pode seguir qualquer uma destas 

direções: política, econômica, cultural, ideológica. Sendo que o discurso está 

imbricado em todas elas. Costa (2018) considera que as práticas de produção 

simbólica hegemônicas concorrem para promover a desigualdade e injustiça social. 

Dessa forma 

pelo discurso, se constroem as desigualdades, as assimetrias de 
relações sociais de poder, também pelo discurso se pode lutar para 
coibir, combater essas vicissitudes, em um exercício de contrapoder. 
Práticas midiativistas e pesquisa crítica irmanam-se nessa tarefa de 
oferecer resistência às práticas de produção simbólica hegemônicas 
(COSTA, 2018, p.227-228). 
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Nesse sentido, as práticas sociais e discursivas que investigamos neste 

trabalho se preocupa com as práticas políticas, culturais e ideológicas produzidas 

pelas manifestações off-line e on-line dos protestos, denominados de #Elenão e 

#Elesim, ocorridos no Brasil, nas pré-eleições de 2018. Entende-se por manifestação 

off-line aquela que acontece nos espaços públicos, nas ruas. A manifestação on-line, 

se caracteriza quando passa a ser vivenciada na rede virtual, seja pela publicação de 

uma imagem do movimento que ocorreu no modo off-line, seja uma chamada para 

organização, seja uma informação. 

Como diz Fairclough (2001, 2008) o discurso é um modo de ação, uma maneira 

em que as pessoas agem sobre as outras e sobre o mundo, colaborando para a 

construção de “identidades sociais”, “posições de sujeito” para os “sujeitos” e os tipos 

de “eu”. Além disso, constrói as relações sociais entre as pessoas e também sistemas 

de conhecimento e crença. Com esse raciocínio, os discursos estão em toda parte e 

se moldam juntamente com a sociedade, estando intrínseco em todas as formas de 

comunicação, inclusive nas novas.  Isso é que o teórico chama de mudança discursiva 

pelo fato de repousar na problematização das convenções dos produtores ou 

intérpretes. As problematizações oportunizam dilemas. As pessoas ao tentarem 

resolver os dilemas tentam ser inovadoras “ao adaptarem as convenções existentes 

de novas maneiras e assim contribuírem para a mudança discursiva” (FAIRCLOUGH, 

2001, 2008, p. 127). 

As novas maneiras de comunicação discursiva, entendemos que, dão origem 

ao que Fairclough chama de “tecnologias discursivas”. Estas assumem na sociedade 

moderna “o caráter de técnicas transcontextuais ou conjunto de instrumentos que 

podem ser usados para perseguir uma variedade ampla de estratégias em muitos e 

diversos contextos” (FAIRCLOUGH, 2001, 2008, p. 264). 

Sendo assim, com as mudanças, as pessoas são impulsionadas a realizarem 

novas práticas discursivas e sociais no meio local ou até mesmo de abrangência 

global. O discurso como modo de prática política e ideológica é o que está mais ligado 

a este trabalho. O discurso como prática política, como explica Fairclough (2001, 

2008, p. 94) “estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as entidades 

coletivas (classes, blocos, comunidades, grupos) entre as quais existem relações de 

poder”. O discurso como prática ideológica “constitui, naturaliza, mantém e transforma 

os significados do mundo de posições diversas nas relações de poder”.  
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E ainda, para ele, a prática discursiva se constitui tanto de maneira 

convencional como criativa, pois “contribui para reproduzir a sociedade (identidades 

sociais, relações sociais, sistemas de conhecimento e crença), como é, mas também 

contribui para transformá-la” (FAIRCLOUGH, 2001, 2008, p. 92). 

Segundo o relatório Digital in 2019, feito pela We Are Social juntamente com a 

Hootsuite, mostrou que cerca de 3,5 bilhões de pessoas45, isto é, 45% da população 

mundial, são usuárias ativas das redes sociais. No Brasil, 149, 1 milhões, ou seja, 

70%, das pessoas são usuárias de internet. Desse percentual, 140 milhões, são 

usuários ativos das redes sociais, ou seja, 66%46. Então, no país brasileiro, quase 

todas as pessoas que tem acesso à internet usa também uma rede virtual social.  

Em ordem crescente, conforme o slide 33 do relatório47, o Facebook, ocupa a 

2ª posição, como uma das redes sociais mais utilizadas, abrangendo 90% dos 

usuários. O Instagram, se posiciona na 4ª posição, com a preferência de 71% dos 

usuários. O Twitter, se posiciona em 6º lugar, sendo utilizado por 43% dos usuários. 

Essas são as redes virtuais mais usadas, principalmente, no sentido de publicações 

de usuários para outros que fazem parte dessas mídias sociais, permitindo uma maior 

interação entre eles. No Facebook, por exemplo, um usuário pode comportar em sua 

página até 5 mil outros usuários, que podem compartilhar as publicações entre si e 

outros que fazem parte dela. Elas só perdem em posições de consumo, para o 

YouTube, WhatsApp e Messenger.    

No Brasil, como exemplo, isso demonstra que para atender as novas mudanças 

do mundo contemporâneo, a sociedade passou a realizar suas atividades, que antes 

eram de modo off-line, agora vivem também em modo on-line nas redes sociais 

virtuais. Fazer parte de uma rede social, significa ocupar um lugar em que supri as 

novas exigências do viver em sociedade. Quem não a vive, sofre a sensação de que 

“está para trás”, que não está atualizado com o que acontece no mundo. Dá a ideia 

de que está vivendo na “época das cavernas”. As pessoas fazem declarações de 

amor, rezam, oram, agradecem a Deus, desabafam, insultam, mostram ascensão 

econômica, ficam de luto, entre outras coisas, em redes virtuais. Além disso, se 

estabelece como um espaço democrático em que ocorrem as interações que emitem 

 
45 Disponível em:< https://wearesocial.com/global-digital-report-2019l>. Acesso: 22 jul. de 2019. 
46 Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2019-brazil>. Acesso: 22 jul. de 2019. 
47 Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2019-brazil>. Acesso: 22 jul. de 2019. 
 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://datareportal.com/reports/digital-2019-brazil
https://datareportal.com/reports/digital-2019-brazil
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diversos tipos de relações, sejam elas de lutas, de poder, de desigualdade, etc.  Enfim, 

fazer parte da vida na internet, através das redes, se configura como uma necessidade 

emergente em que o modo de viver off-line se insere no viver on-line.  

Do mesmo modo, os movimentos sociais passam a acontecer nessa nova 

formar de comunicar, como um novo modelo de participação cidadã. Neste trabalho, 

a base de estudos sobre os movimentos sociais na era da internet se fundamenta nos 

pensamentos do sociólogo espanhol Manuel Castells, um dos maiores pensadores 

sobre o assunto na atualidade. 

Para Castells (2017), as redes sociais virtuais criaram um espaço de autonomia 

fundamental onde esses novos movimentos as têm como base de apoio para 

organizações, com trocas de informações e compartilhamento de sentimentos de 

indignação e esperança, por indivíduos que buscam novas formas de ser o povo. 

Muito além do monopólio dos governos e das empresas, “Os movimentos espalharam-

se por contágio num mundo ligado pela internet sem fio e caracterizado pela difusão 

rápida, viral, de imagens e ideias” (CASTELLS, 2017, p. 18). 

Os estudos do autor fazem um apanhado dos movimentos sociais 

impulsionados pela internet, iniciados na região árabe, especialmente, na Tunísia e 

na Islândia. As reivindicações eram manifestas nas lutas contra a pobreza, crise 

econômica, a falta de democracia e, além disso, principalmente, provocadas contra o 

“cinismo e pela arrogância das pessoas no poder, seja ele financeiro, político ou 

cultural, que uniu aqueles que transformaram medo em indignação” (CASTELLS, 

2017, p. 18). 

Falar de movimentos sociais envolve também investigar as relações de poder. 

Estas, para Castells (2017), são regidas pelas instituições da sociedade, 

essencialmente, pelas do Estado. As instituições constroem essas relações de acordo 

com seus valores e interesses. Existem dois meios de como o poder é exercido: pela 

imposição (muitas vezes, com violência legítima ou não) através do Estado e pela 

formação de significado na mente da pessoas, operado de forma simbólica. Porém, 

como as sociedades desempenham posições contraditórias e conflituosas, emana 

disso, uma permanente interação entre poder e contrapoder. Este se configura 

quando os atores sociais desafiam o poder que está envolvido nas instituições da 

sociedade com o intuito de requerer seus próprios valores e interesses. Entre esses 
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dois paralelos do exercício do poder, o significado na mente das pessoas torna-se 

mais eficaz, pois 

A forma como as pessoas pensam determina o destino das 
instituições, normas e valores sobre os quais a sociedade é 
organizada. Poucos sistemas institucionais podem perdurar baseados 
unicamente na coerção. Torturar corpos é menos eficaz que moldar 
mentalidades. Se a maioria das pessoas pensa de forma contraditória 
em relação aos valores e normas institucionalizados em leis e 
regulamentos aplicados pelo Estado, o sistema vai mudar, embora não 
necessariamente para concretizar as esperanças dos agentes da 
mudança social. É por isso que a luta fundamental pelo poder é a 
batalha pela construção de significado na mente das pessoas 
(CASTELLS, 2017, p. 20-21). 

 

Castells (2017) explica que o significado é criado pela humanidade através de 

suas redes neurais que se interconectam com outras duas: as redes da natureza e as 

redes sociais. Essas redes são operadas pelo ato da comunicação, que compartilha 

significado através da troca de informações. As mudanças tecnológicas na área da 

comunicação permitem que os meios de comunicação alcancem todos os domínios 

da vida social, em forma de rede. Os processos simbólicos são construídos pelas 

redes amplas, estruturadas e diversificadas da comunicação multimídia. Desse modo, 

as mudanças que acontecem no meio midiático regulam a construção de significado 

na mente das pessoas e, consequentemente, a criação de relações de poder. 

A sociedade em rede, denominada assim por Castells (2017), por considerar 

que o poder é multidimensional pela sua organização em rede em cada campo da 

atividade humana. As redes de poder, financeiras e multimídias globais, que são as 

gigantescas, não detém todo o poder. Elas dependem de outras como a da política, a 

da produção cultural, a militar e de segurança, tecnologia e administração do 

conhecimento. Apesar de não se incorporarem atuam com um único objetivo:  

 

controlar a capacidade de definir as regras e normas da sociedade 
mediante um sistema político que responde basicamente a seus 
interesses e valores. É por isso que a rede de poder construída em 
torno do Estado e do sistema político realmente desempenha papel 
fundamental no estabelecimento de uma rede geral de poder. Isso 
porque, em primeiro lugar, a operação estável do sistema, assim como 
a reprodução das relações de poder em cada rede, depende, em 
última instância, das funções de coordenação e regulação do Estado, 
como ficou demonstrado no colapso dos mercados financeiros em 
2008, quando os governos foram chamados a efetuar o resgate no 
mundo todo” (CASTELLS, 2017, p. 23). 
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Levando-se em conta essas observações, o que pode ser dito é que é através 

do Estado, que está inserido nos distintos setores sociais, que o monopólio da 

violência, em última estância, é exercido como forma de impor o poder. Com isso, o 

Estado se estabelece como rede-padrão regulando as todas outras redes de poder 

(CASTELLS, 2017). 

Em contrapartida, a internet propaga informações em larga escala, de maneira 

diversificada e de uma forma abrangente, colaborando para o que pode-se chamar de 

comunicação de massa. Dessa forma, se torna difícil de ser controlada pelas 

empresas e pelo governo, atuando em prol da autonomia dos atores sociais. Por 

estes, é praticada a ação de contrapoder, executada por meio da produção de 

mensagens de resistência com a finalidade de causar mudança social ao se 

posicionar em desfavor aos poderes predominantes. Assim, nascem os movimentos 

sociais em rede. O que antes acontecia apenas nas ruas, nos espaços públicos agora 

se expande para o ambiente virtual de modo desimpedido. A causa de um pequeno 

grupo pode ganhar vastas dimensões coletivas impondo resistência, de modo 

multimodal, a uma ordem injusta. 

A partir do momento seguinte, contempla-se a busca da natureza desses 

movimentos da sociedade em rede, desde seu prelúdio ao último movimento dessa 

característica, de forma resumida, numa retrospectiva baseada na obra “Redes de 

indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet”, de Castells (2017), 

examinando as formações, os valores que emanam, as semelhanças, a capacidade 

de produzir mudanças políticas e influenciar as pessoas. 

 

4.1. Tunísia: os primeiros passos dos movimentos em redes virtuais 

 

A manifestação de massa no mundo árabe teve sua origem pelo suicídio 

cometido pelo vendedor ambulante de 26 anos, Mohamed Bouazizi, em 17 de 

dezembro de 2010. Ao ter sua banca de frutas e verduras confiscada várias vezes 

pela polícia, que cobrara propina, ateou fogo em seu próprio corpo em forma de 

protesto. Em poucas horas, após o ocorrido, centenas de jovens que vivenciaram 

histórias semelhantes, fizeram um protesto no mesmo local do ocorrido, registrado por 

filmagens distribuídas pela internet. Com isso, todo o país, foi tomado por indignação, 

principalmente por parte da juventude, havendo outros suicídios reais e outros 

simbólicos, apesar da selvageria da polícia que matou 147 pessoas e feriu outras. 
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O sentimento de empoderamento unia a mente das pessoas dessas 

manifestações urbanas, pelo elo construído através do ciberespaço, contra os 

descasos de seus governos.   

Mesmo com a vitória por parte das manifestações em que conseguiu que o 

ditador, Ben Ali e sua família, em 14 de janeiro de 2011, fugissem da localidade, não 

serviu de contentamento. Pelo contrário, turbinou mais ainda a coragem da juventude, 

que proclamava pela liberdade política e de imprensa, oportunidade de emprego 

(primordialmente entre os jovens com diploma universitário), melhorias na educação, 

contra corrupção, fim ao regime ditatorial pressionando também pelo afastamento de 

todo o corpo ditatorial. “A difusão em vídeo dos protestos e da violência policial pela 

internet foi acompanhada de convocação à ação nas ruas e praças das cidades de 

todo o país”, e ainda, “A conexão entre comunicação livre pelo Facebook, YouTube e 

Twitter e a ocupação do espaço urbano criou um híbrido espaço público de liberdade 

que se tornou uma das principais características da rebelião tunisiana" (CASTELLS, 

2017, p.35-36). 

Na data de 22 de janeiro de 2011, centenas de carros em comboio levavam 

manifestantes para se concentrarem na praça do Gouvernement, em local próximo a 

maioria dos ministérios. Os acampamentos e as manifestações permaneceram por 

semanas. Filmagens de debates eram feitos e publicados na internet, além das 

mensagens que eram deixadas nos muros da praça. 

As manifestações de protestos na Tunísia conseguiram romper com um regime 

ditatorial que prendeu, humilhou e matou vários indivíduos. Através da multidão que 

ganhou a participação de várias classes sociais, foi intensamente movida pelos 

jovens, que com suas redes sociais e virtuais expressaram suas revoltas, atos de 

coragem, por um lugar para viverem de forma digna. 

Para Castells (2017, p. 41), a Tunísia se destacou nos movimentos de protestos 

por três elementos significativos e distintos: 

 

1. A existência de um grupo ativo de desempregados com educação 
de nível superior, que liderou a revolta ignorando qualquer outra 
liderança formal, tradicional. 
2. A presença de uma fonte cultura de ciberativismo que se envolvera 
na crítica aberta ao regime por mais de uma década. 
3. Uma taxa relativamente alta de difusão do uso da internet, incluindo 
conexões entre residências, escolas e cibercafés. 
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Essas características foram primordiais para as mobilizações alcançarem 

mudanças políticas, como as eleições abertas. Isso não resolveu todas as questões 

conflituosas no país tunisiano. Entretanto, com a constituição de um governo 

democrático, por um partido islamita moderno, que colocou às margens o islamismo 

radical, colaborou para uma a sociedade civil organizada e ativa, que a qualquer 

momento poderia se pronunciar novamente. 

 

4.2. A revolução das panelas na Islândia 

 

Na Islândia, em maio de 2011, os Indignados da Espanha iniciaram as 

aglomerações em acampamentos nas principais praças da cidade, com o grito “A 

Islândia é a solução”, conectando-se textualmente com os protestos ocorridos na 

Tunísia.  

A culminância desse movimento em rede nesse ano é consequência de 

esquemas fraudulentos dos principais bancos do país que provocaram a crise 

financeira, que posteriormente, cooperou para o colapso financeiro global em 2008.  

“Cada revolução tem sua data de nascimento e seu herói rebelde” (CASTELLS, 

2017, p. 45). As manifestações tiveram início em 11 de outubro de 2008, quando o 

cantor Hordur Torfason, protestou com sua guitarra, em um canto que expressava sua 

ira contra os grandes banqueiros e o governo que consentia as irregularidades 

cometidas por eles. Poucas pessoas se juntaram ao cantor em frente ao Parlamento 

islandês, porém alguém registrou a pequena manifestação que viralizou pela internet. 

Em poucos dias, milhares de pessoas se juntaram para protestar na consagrada praça 

histórica Austurvollur.  

Em 20 janeiro de 2009, quando o Parlamento retornava às suas atividades, 

milhares de pessoas se reuniram em frente ao prédio parlamentar com tambores, 

panelas e frigideiras, usadas como instrumentos, por isso, o nome Revolução das 

Panelas. Entre as principais reivindicações estavam a elaboração de uma nova 

Constituição (a que foi instituída em 1944, era documento temporário e beneficiava os 

interesses da classe política), a renúncia do governo e um novo pleito eleitoral.  

Com as intensas manifestações nas ruas e nas redes sociais na internet, as 

eleições para o Parlamento foram antecipadas. Em primeiro de fevereiro de 2009, 

Johanna Sigurdardottir, líder social-democrata, pessoa assumidamente homossexual 

passou a ocupar a cadeira de primeira-ministra.  
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O novo governo democrático foi eficiente de recuperar o país islandês de uma 

grande catástrofe econômica em um curto prazo de tempo, de 2011 a 2012. Como 

isso foi possível? De acordo com Castells (2017, p. 48-49) 

 

Primeiro, ele não promoveu os tipos drásticos de medidas de 
austeridade implementados em outros países da Europa. A Islândia 
assinou um pacto de “estabilidade social” para proteger os cidadãos 
dos efeitos da crise. [...] Em segundo lugar, a desvalorização da coroa, 
que caiu 40%, teve um impacto muito positivo sobre as vendas de 
pescado, as exportações de alumínio e o turismo. [...] Em terceiro 
lugar, o governo estabeleceu o controle dos fluxos de capital e de 
moeda estrangeira, evitando a fuga de capitais. 

 

Em 2010, o poder legislativo iniciou uma eleição popular para nomear 25 

cidadãos para compor o Conselho Constitucional. A nova constituição foi escrita via 

participação dos populares pela internet. Facebook, Twitter, YouTube e Flickr foram 

usados como canais de debates, relatos sobre o andamento do processo, obstrução 

de dúvidas e comunicação direta entre cidadãos e membros do Conselho. O 

documento posicionava os direitos humanos no núcleo do processo democrático, 

colocava a sustentabilidade como princípio e a participação dos cidadãos através de 

referendos. 

Entretanto, em abril de 2013, os partidos que levaram o país islandês ao 

desastre financeiro, voltaram ao poder após a eleições, mas travaram o documento 

de reforma constitucional. Segundo Castells (2017), entre os motivos para o regresso 

da opinião cidadã, foram: as políticas rígidas do governo anterior para recuperar a 

economia e o ressentimento da maior da parte da população sobre as dívidas 

ocasionadas pela crise das hipotecas e da incapacidade do governo em solucionar o 

problema do endividamento. 

 

4.3. A revolução egípcia 

 

Praça Tahrir (praça da Liberdade), no Cairo, em 25 de janeiro de 2011, 

acontece a primeira manifestação de massa na região árabe. O grito da multidão “A 

Tunísia é a solução!” ecoava após a derrubada ao ditador Ben Ali, que fugiu em 14 de 

janeiro, diante os diversos protestos de pessoas comuns em contrapoder ao regime 

de repressão sangrenta no país tunisiano. A revolução egípcia, conhecida também 
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como “Revolução do Nilo”48 e “Revolução de Lótus”49 é consequência das 

manifestações de protesto que começaram na Tunísia, que serviram de inspirações 

para o povo egípcio a protestarem nos espaços públicos e na internet.  

Os sucessivos protestos nas ruas e na internet destronaram o faraó Hosni 

Mubarak, em 18 dias, que esteve sobre o poder durante trinta anos. Porém, o país 

passou a estar sobre o comando do Conselho Supremo das Forças Armadas (CSFA), 

que era intensamente opressor e sangrento. Diversas pessoas perderam suas vidas 

durante os embates nas ruas, porém o medo era superado quando as pessoas se 

uniam em uma só voz e um só ato. As principais reivindicações eram “opressão, 

injustiça, pobreza, desemprego, sexismo, arremedo de democracia e brutalidade 

policial” (CASTELLS, 2017, p. 57).  

A maior parte dos universitários estavam desempregados e foram eles que 

encabeçaram os protestos principalmente no mundo virtual. “No final de 2010, estima-

se que 80% dos egípcios tinham um telefone celular” (CASTELLS, 2017, p. 60). 

Movimentos como “Movimento da Juventude 6 de abril”, que criou um grupo no 

Facebook, ganhou 70mil seguidores. A mais destacada ação no Facebook foi do 

grupo “Todos somos Khaled Said”. Este jovem ativista foi espancado pela polícia no 

mês de junho de 2010, em Alexandria, especificamente em um cibercafé, penalizado 

brutalmente por distribuir um vídeo mostrando a corrupção policial (Castells, 2017). 

Outras redes de mídia social foram usadas para transmitir os acontecimentos, como 

o YouTube e Twitter. Onde não era possível o sinal de internet, panfletos impressos 

foram entregues. Assim, a rede social off-line demonstrou-se bem ativa. 

Escolheram a data de 25 de janeiro, para o manifesto em frente ao Ministério 

do Interior, por ser justamente o Dia Nacional da Polícia, pois a violência policial 

amedrontava a vida dos egípcios por décadas, além disso, também lutavam pelo fim 

do regime ditatorial.  

Nos dias de embates subsequentes, os egípcios de todas as esferas sociais, 

uniram-se aos protestos. Não havia diferenças religiosas entre cristão e mulçumanos, 

pessoas de todas as classes econômicas, de várias idades, de diferentes gêneros 

 
48 Disponível em: 
<https://web.archive.org/web/20110303045745/http://br.noticias.yahoo.com/s/reuters/mundo_egito_pr
otestos_impasse>. Acesso: 15 out. 2019. 
49 Disponível em: <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/01/28/egypt.press.club/> Acesso: 15 
out. 2019. 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/01/28/egypt.press.club/
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estavam em um só elo de contrapoder. Além da praça, também chegaram a ocupar 

outros espaços como delegacias de polícia e prédios do governo. 

As mulheres exerceram um papel importantíssimo na revolução. Muitas vezes, 

lideraram as movimentações e participaram das comissões administrativas, de saúde 

e de segurança. Os vlogs que Asmaa Mahfouz que fez a convocação pelo Facebook 

foram substanciais para obter a presença dos homens nos atos de protestos. Muitas 

delas foram brutalmente mortas e feridas. O chocante  vídeo da “garota de sutiã azul” 

que foi espancada, despida e deixada inconsciente viralizou mostrando o bárbaro ato 

sexista cometido por parte dos policiais. 

A força em que se constituiu a revolução foi tão intensa que nem o bloqueio da 

internet, por parte do governo, foi motivo para impedir a continuidade da manifestação 

em massa. Pelo contrário, numa corrente coletiva de solidariedade, a comunidade 

global da internet (hackers, empresas, defensores dos direitos humanos, etc.) 

conseguiram reconstituir a comunicação virtual. “Na verdade, a revolução nunca ficou 

incomunicável porque suas plataformas de comunicação eram multimodais” 

(CASTELLS, 2017, p. 66). Daí percebe-se o poder revolucionário da internet. Redes 

de TV árabes ofereceram suas frequências a rede de TV local Al Jazeera, juntamente 

com outros canais de comunicação tradicionais como máquinas de fax, rádios 

amadores, telefones fixos também ajudaram a vencer o bloqueio. Provedores da 

França, Espanha, Estados Unidos e Suécia também deram suporte com o 

fornecimento de pools de modems com o objetivo de realização de ligações 

internacionais. Empresas francesas ofereceram acesso grátis à internet via ligação 

telefônica, engenheiros do Google e do Twitter também operaram com engenhosidade 

para manter a comunicação entre os manifestantes e o mundo (Castells, 2017). 

Com as eleições parlamentares de 2011, a Velha Irmandade Mulçumana 

conseguiu ocupar a maior parte das cadeiras. A hegemonia de um islamismo 

moderado contribuiu para os processos de democratização no mundo árabe. 

 

4.4. A Primavera Árabe 

 

As manifestações ocorreram em grande parte da região árabe, tornando-se 

conhecidas como Primavera Árabe ou Dia da Fúria, em 2011: Líbano, Jordânia, 
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Mauritânia, Sudão, Omã, Iêmen, Bahrein, Líbia, Kuwait, Marrocos, Saara Ocidental, 

Arábia Saudita, Síria50.  

Os movimentos que aconteceram na Tunísia e no Egito espalharam-se como 

uma “epidemia” no mundo árabe seguindo os mesmos exemplos desses países: 

“convocações pela internet, constituição de redes no ciberespaço e apelos pela 

ocupação do espaço urbano para pressionar o governo a renunciar e abrir um 

processo de democratização” [...] (CASTELLS, 2017, p. 85). Assim, foi no mundo 

virtual que as esferas mais inconformadas da sociedade encontraram as ferramentas 

fundamentais para desempenhar o ciberativismo e disseminar as críticas contra os 

abusos do poder das autoridades, agendar e realizar ações de protesto. 

Esses países viveram muitos anos sob o manto de diversas mazelas sociais, 

entre elas, opressão política, selvageria policial, sexismo, altas taxas de desemprego, 

principalmente, entre os jovens universitários. Pode-se destacar, segundo Castells 

(2017), que eles estavam acostumados com o uso da tecnologia digital e diante de 

um cenário, em que estudar não significava progresso de vida em um país controlador, 

mostraram sua força e inteligência em articular e organizar os movimentos pelas 

mídias sociais. Assim as diversas imagens que circularam no meio midiático foram 

importantes para que 

 

A centelha veio de eventos específicos em cada país: autoimolações 
e martírios simbólicos como forma de protesto; imagens de tortura e 
espancamentos, pela polícia, de manifestantes pacíficos; 
assassinatos de defensores dos direitos humanos e de blogueiros 
populares (CASTELLS, 2017, p. 86). 
 

  

 Dignidade e pão eram o que o povo almejavam, mas para isso tinham que 

conseguir modificar as políticas econômicas e extinguir a corrupção. Cada governo de 

país reagiu segundo suas regras, em muitas delas, usava-se o monopólio da violência, 

que resultou em várias vidas civis ceifadas. 

 O Estado que exerceu o poder de forma mais sangrenta foi o sírio. Para Castells 

(2017), houve uma gigantesca diferença entre os movimentos sociais e a violência do 

Estado. Tudo começou quando, inspiradas em imagens de acontecimentos em outros 

países, quinze crianças com idades entre nove e catorze anos, escreveram em muros 

da cidade de Daara “O povo quer derrubar o regime”. Resultado: elas foram presas e 

 
50 Castells (2013, 2017, p. 84). 
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torturadas. Os pais, ao protestarem nas ruas, muitos foram feridos e outros mortos, 

por meio de tiros. Até nos funerais houve ataques e vários outros civis morreram 

(CASTELLS, 2017). 

 O governo de Bashar Al-Assad se armou com tanques e tropas de combate 

contra os manifestantes desarmados. O povo não se rendeu, pois queria derrubar o 

regime. Após seis meses de protestos, 5 mil pessoas morreram e milhares de presos 

e feridos, as pessoas começaram a se armar e muitos se juntaram a militares do 

Exército Secreto Sírio contra o governo ditador (CASTELLS, 2017). Assim começaram 

os entraves armados, dando início a Guerra Civil, alastrando a violência por todo o 

país. O conflito matou em torno de meio milhão de pessoas e outras cinco milhões 

fugiram do país51.  

 

4.5. Os indignados na Espanha 

 

 Ano 2011, a Europa encontra-se em crise financeira desencadeada pela crise 

global de 2008. Em fevereiro, na Espanha, uma pequena rede de cidadãos cria o 

grupo no Facebook “Plataforma de Coordenação de Grupos Pró-Mobilização Cidadã”, 

que posteriormente, passou a ser um grupo de debates e ação, chamado de 

“Democracia Real Ya (DRY)”, dando início a uma série de protestos intitulados por 

Indignados e 15M (CASTELLS, 2017).  

Os cortes orçamentários em diversas áreas sociais e a priorização da 

recapitalização dos bancos, levaram os cidadãos espanhóis a lutarem contra as 

mazelas que colocavam suas vidas em calamidade. Inspirados pelos movimentos que 

aconteceram no mundo árabes, principalmente, na Islândia, a Plataforma digital, DRY, 

que ao mesmo tempo era civil, decidiu 

 

conclamar à ação nas ruas. Aproveitaram a oportunidade das eleições 
municipais marcadas em todo país para 22 de maio de 2011. Assim, 
no dia 2 de março, convocaram os cidadãos para manifestar seu 
protesto nas ruas em 15 de maio, um domingo, com o slogan 
“Democracia Real Ya! Ocupe as ruas. Não somos mercadorias nas 
mãos de políticos e banqueiros!”, e publicaram um manifesto 
(CASTELLS, 2017, p. 100). 

 

 
51 Informação disponível em: <https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/guerra-civil-
na-siria.htm> Acesso: 03 out. 2019. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/guerra-civil-na-siria.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/guerra-civil-na-siria.htm
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A convocação, que foi ignorada pela mídia, teve como meio de propagação 

além do Facebook, o Twitter, Tuenti, entre outros. No dia 15 de maio, os protestos em 

caráter pacífico, aconteceram em várias cidades espanholas, entre elas, Madri, 

Barcelona e Valência. Em Madri, os manifestantes foram para a simbólica praça 

Puerta del Sol. No dia 16, em Barcelona, a praça Catalunya também foi ocupada. Os 

manifestantes se estabeleceram nesses locais em forma de acampamentos. Debates, 

manifestações e outras atividades aconteciam numa forma horizontal, sem lideranças, 

sem partidos políticos e sem sindicatos.  

Em poucos dias, segundo Castells (2017), mais de cem cidades do país 

espanhol e outras oitocentas, em vários outros países, foram tomadas pela 

concentração de pessoas nos espaços públicos reivindicando: contra a crise 

financeira proporcionada pelos banqueiros e especuladores; direito a educação, 

trabalho, emprego, saúde, serviços sociais, moradia e mudanças no modelo 

democrático em vigor.  

Como nos outros países, a origem das manifestações teve a participação dos 

jovens universitários e diplomados, que em sua maioria, estavam desempregados. 

Juntaram-se a eles, pessoas de várias idades e classes sociais, inclusive a dos idosos, 

que sofriam com ameaças sobre as suas condições de vida. 

No decorrer dos protestos, houve várias ocupações e reocupações do espaços 

públicos. Em agosto, as eleições para o Parlamento em Madri aconteceram de forma 

sigilosa. Isso instigou a revolta do povo que compareceu em massa, cerca de 2 

milhões, em frente ao prédio do Parlamento protestando em prol de um referendo. 

Durante as manifestações, não diferente do que tem acontecido nos outros 

países, houve fortemente a atuação da repressão policial. Como comenta Castells 

(2017, p. 119):  

Houve muitas ações violentas da polícia em diferentes cidades. Uma 
delas, particularmente cruel, ocorreu em Barcelona, no dia 27 de maio. 
Uma operação conjunta das polícias do governo catalão [...] atacou no 
início da manhã o acampamento da praça Catalunya sob o pretexto 
de limpar o logradouro. Os ocupantes estavam sentados, 
pacificamente, e se recusaram a sair. Foram repetidamente 
espancados com cassetes durante seis horas, o que resultou em 147 
feridos, alguns deles com gravidade. 

 

 As cenas foram mostradas ao vivo pela internet e transmitidas pelas Televisão. 

Isso provocou grande revolta nas pessoas, levando o comparecimento de outros 
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milhares em solidariedade aos que foram violentados na praça Catalunya. Em junho 

de 2011, em ofensiva, os manifestantes tentaram bloquear a entrada do Parlamento 

catalão, que estava prestes a votar pelos cortes orçamentários. Conforme, Castells 

(2017), houve insultos, empurrões, alguns parlamentares pintados à tinta, ações 

cometidas pelos protestantes e a repressão policial não os pouparam. A mídia 

distorceu os fatos, exibindo o movimento como radical e violento. 

Os movimentos que começaram “timidamente” nas redes virtuais, ganharam o 

mundo. As mídias nacionais e internacionais não tiveram escolha, fizeram a cobertura 

dos movimentos, “embora geralmente apresentando-o de forma equivocada” 

(CASTELLS, 2017, p. 102). De maio a outubro os protestos aumentaram de forma 

significativa. Em 15 de outubro de 2011, houve uma manifestação global, 

impulsionada por uma rede de ativistas, através da internet, com o slogan “Unidos 

pela mudança global”. Houve assim, manifestantes em 951 cidades de 82 países. Em 

Madri, havia 500 mil manifestantes e em Barcelona, 400 mil (CASTELLS, 2017). 

Para Castells (2017), os movimentos contribuíram para alguns pontos 

relevantes no sistema político: 

• O número de votos em branco e nulos aumentou de 37% e 48%, 

respectivamente, resultados que não se viam desde 1987, nas eleições 

municipais; 

• O Partido Psoe perdeu 19% dos votos, a mais grave derrota da sua história 

(tem dominado a política espanhola por 30 anos); 

• A rejeição ao Psoe, que deveria ser um partido que representasse a classe 

trabalhadora e a sociedade civil, se inclinou para as elites sociais e o para o 

empresariado. 

 

Como explica Castells (2017), após meses de intensas atividades, em 

dezembro de 2011, um dos principais grupos ativistas, o Acampada Sol de Madri, 

reconheceu que as manifestações estavam perdendo intensidade. Ao final, os 

espanhóis provaram que a maioria da população, cerca de 3/4, simpatizavam pelo 

movimento. Além disso, 80% da população concordava que os movimentos tratavam 

de problemas reais da sociedade. Em consonância com isso, os espanhóis, pós-

movimentos, não esperam um produto, mas a mudança através da transformação 
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mental em cada pessoa, para a contínua e necessária luta por um mundo melhor para 

se viver.  

 

4.6. O movimento Occupy Wall Street 

 

O movimento Occupy Wall Street teve seu acontecimento inicial em Nova 

Iorque, na data de 17 de setembro (dia do aniversário da assinatura da Constituição 

americana) de 2011, quando os cidadãos desse lugar ocuparam a Wall Street, rua 

onde se localiza um dos centros financeiros mais importantes do globo terrestre. 

Lutava por uma democracia não controlada pelo poder do dinheiro, para que o sistema 

político se tornasse independente. A crescente desigualdade na distribuição de renda 

pairava de uma forma que apenas 1% da população era considerado rico. Assim a 

crise econômica se instaurava em 99% da população com a crescente riqueza que se 

estabelecia na menor parcela desta. “O setor financeiro apropriou-se da maior parte 

dos ganhos de produtividade, com sua parcela dos lucros crescendo de 10% na 

década de 1980 para 40% em 2007” (CASTELLS, 2017, p. 130). 

As manifestações tiveram origem através de vários grupos e redes. A primeira 

convocação, segundo Castells (2017) foi atribuída a Adbusters (uma organização sem 

fins lucrativos do Canadá). A AmpedStatus, que postava em um site, análises e 

informações sobre a destruição financeira nos Estados Unidos, também foi outra rede 

de ativistas responsável atuante.  

Castells (2017) relata também dentre as diversas manifestações, aconteceram 

centenas de prisões efetuadas pela polícia.  

 

Quanto mais a polícia recorria à repressão, mais as imagens dessas 
ações postadas no YouTube mobilizavam manifestantes. A 
solidariedade com os ocupantes veio de muitas áreas. O Anonymous 
revelou o nome de um policial de Nova York que agrediu com 
cassetete, sem nenhum motivo, jovens mulheres que participavam de 
uma manifestação (CASTELLS, 2017, p. 134). 
 

 A repressão policial elevava mais ainda a indignação das pessoas. A prova 

disso, Castells (2017) revela que em 1º de outubro, 5 mil pessoas ocuparam a 

Brooklyn Bridge, lugar em que a polícia montou armadilha e conseguiu prender mais 

de setecentas. Isso não intimidou o povo. No dia 5 de outubro, a convocação do 

Occupy Wall Street mobilizou a presença de 15 mil pessoas pelas ruas da cidade 
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nova-iorquina. O compartilhamento de notícias e imagens pela internet estimulou a 

ocupação em inúmeras cidades do país americano. 

 O movimento alcançou alguns resultados positivos. Dentre eles, a correção 

parcial de práticas injustas sobre programas de moradia: 

 

Em 6 de dezembro, Dia da Ação, grupos “ocuparam” casas de famílias 
despejadas em muitas áreas do país com a finalidade de pressionar 
os credores a oferecer modificações nas condições de empréstimo, 
com reduções substanciais. Tiveram êxito em alguns casos 
especialmente pungentes de pessoas idosas ou veteranos 
despejados como forma de denunciar ao público a injustiça do sistema 
(CASTELLS, 2017, p.161). 

  

Além disso, os ativistas lançaram campanhas para estimular as pessoas a 

transferirem suas contas para cooperativas de crédito, como maneira de se livrarem 

dos grandes bancos nacionais da Wall Street. Uma das campanhas foi denominada 

de “Dia da Transferência Bancária” que, ao ser criada uma página no Facebook, teve 

54.900 curtidas, em 15 de outubro de 2011. A Associação Nacional de Cooperativas 

de Crédito estimou que quase 650 mil clientes tenham aberto novas contas em 

cooperativas de crédito sem fins lucrativos entre setembro e novembro (CASTELLS, 

2017). 

 

4.7. Movimento Passe Livre - Brasil 

 

 O Brasil, no ano de 2013, vivenciou seu marco histórico nos movimentos sociais 

em rede. O Movimento Passe Livre (MPL), que começou com protestos pequenos, 

ganhou intensidade no mês de junho quando milhões de pessoas se fizeram 

presentes nas ruas de várias cidades do país e no meio virtual.  

As manifestações tiveram como centelha o aumento da tarifa do transporte 

público em algumas cidades. Castells (2017, p.176) explica que “Como em todos os 

países em processo de industrialização, o cenário no Brasil tem se transformado com 

uma gigantesca onda de metropolização; 82% da população agora é urbana”. As 

condições de vida nas metrópoles vêm piorando em termos de qualidade de vida em 

vários setores, como na questão de transportes. Em uma cidade como São Paulo, que 

comporta em torno de 18 milhões de habitantes, há uma média de tempo gasto de 3 

a 4 horas diárias de ida e volta do trabalho.  
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Castells (2017, p.177) cita que em 1º de janeiro de 2013, centenas de pessoas 

se manifestaram contra o aumento de preço nas passagens, em Porto Alegre, “cidade 

simbólica no que se refere à mudança social contemporânea”. Esse fato aconteceu já 

em decorrência da descoberta de uma fraude no cálculo das novas tarifas do 

transporte público, no final do ano de 2012. 

A partir das convocações postadas nas redes sociais, entre fevereiro e maio de 

2013, milhares de pessoas se organizaram em manifestações contra o aumento das 

tarifas de transportes em várias cidades brasileiras.  

No dia 3 de junho de 2013, em São Paulo, principal centro econômico e cultural 

da América do Sul, foram iniciados grandes protestos. 20 mil pessoas bloquearam a 

principal avenida. O Movimento Passe Livre assumiu o início do evento. “Depois que 

um juiz suspendeu o aumento das tarifas concedido por autoridades locais, no dia 6 

de junho teve lugar um protesto coordenado e organizado via internet pelo MPL, pelo 

grupo Anonymous e pela Mídia Ninja (mídia independente)” (CASTELLS, 2017, 

p.178).  

As manifestações se estenderam por muitos dias. A repressão policial estava 

presente e intensificou-se no dia 13 de junho, quando mais de 300 pessoas foram 

presas, 60 delas, por estarem portando vinagre para combater os efeitos do gás 

lacrimogênio. Além disso, várias foram feridas por balas de borracha e estilhaços de 

bombas de efeito moral (GOVEIA, CIARELLI, CARREIRA e HERKENHOFF, 2014). 

Nesse contexto, outros temas foram abordados além do aumento da tarifa do 

transporte: “a corrupção e o desperdício de verbas públicas na construção de estádios 

para a Copa do Mundo de 2014” (CASTELLS, 2017, p.178). 

Os manifestantes se tornaram produtores constantes de imagens que 

retratavam violência, resistência e convocação, através do dispositivos móveis. “Em 

um processo quase que simbiótico, a rua mostrava-se presente nas redes, e as redes 

nas ruas” (GOVEIA, CIARELLI, CARREIRA e HERKENHOFF, 2014, p.4). 

No final de junho, o movimento alcançou mais de cem cidades, colocando nas 

ruas, milhões de pessoas, como em São Paulo, no dia 20, estimou-se a presença de 

1,5 milhão de manifestantes. Perante a intensidade dos protestos, vários governos 

voltaram atrás no aumento da tarifa do transporte.  

Em suma, essas manifestações ocorridas no Brasil almejavam expressamente 

“o desejo coletivo de criar um tipo diferente de sociedade e Estado, baseado na busca 
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de uma qualidade de vida multidimensional e de uma experiência de democracia 

participativa” (CASTELLS, 2017, p.183). 
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5 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A presente pesquisa tem por objetos de análise imagens dos protestos 

denominados como #Elenão e #Elesim que circularam nas redes sociais virtuais 

Facebook, Instagram e Twitter, durante as pré-eleições no Brasil, em 2018. Nas 

análises, faz-se a aplicação de uma abordagem qualitativa por trabalhar em prol de 

uma investigação, como aborda Yin (2016, p. 28), sobre o significado da vida das 

pessoas, levando-se em consideração o contexto social em que estão envolvidas e 

por “contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que podem 

ajudar a explicar o comportamento social humano”. Esta pesquisa também tem o 

cunho interpretativo crítico por ser um método científico que emancipa o ser humano 

dos “grilhões ideológicos” impostos pelas instituições sociais, “uma vez que a 

sociedade e a cultura encontravam-se embasadas em símbolos” (APPOLINÁRIO, 

2012, p. 39). 

Diante das mudanças sociais e discursivas em uma sociedade em rede on-line, 

há pesquisadores, como Amaral; Natal; Viana (2008), que defendem que existe um 

tipo de metodologia qualitativa que, apesar de, no Brasil, os estudos científicos 

advirem desde os anos 80, torna-se uma prática pouco utilizada: a netnografia ou 

etnografia virtual. A netnografia compreende o deslocamento do espaço físico para o 

espaço on-line.  

Assim, trata de uma pesquisa sobre as práticas de comunicação através do 

computador e pelos objetos situarem-se no ciberespaço. Interessa-se pelas práticas 

de consumo midiático que envolve os processos de sociabilidade e fenômenos 

comunicacionais observando as representações dos atores dentro de comunidades 

virtuais. Essa metodologia torna-se ferramenta eficaz, neste trabalho, por dar a 

possibilidade da análise multimodal de texto e imagens. 

A metodologia de pesquisa virtual é vista como vantajosa por  

 

consumir menos tempo, ser menos dispendiosa e menos subjetiva, 
além de menos invasiva já que pode se comportar como uma janela 
ao olhar do pesquisador sobre comportamentos naturais de uma 
comunidade durante seu funcionamento, fora de um espaço fabricado 
para pesquisa, sem que este interfira diretamente no processo como 
participante fisicamente presente (KOZINETS apud AMARAL, et. al., 
p. 36). 
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Em comparação com os métodos de pesquisa qualitativa face a face, em que 

os dados devem ser transcritos para análise, na pesquisa qualitativa virtual torna-se 

mais eficaz a coleta dos dados por já ser disponibilizados em forma de textos. 

Nesse pensamento, o meio virtual oferece um leque de campo de pesquisa 

como blogs, fóruns, como no caso deste trabalho, as plataformas, onde encontram-se 

comunidades virtuais que podem ser tidas como objetos por possuírem linguagens, 

símbolos e normas específicos entre seus participantes. Isso colabora para entender, 

por meio das práticas comunicacionais produzidas no ciberespaço, questões de 

sociabilidade entre os atores sociais perante o uso de novas tecnologias. Para isso, o 

pesquisador na preparação para o trabalho de campo deve-se primeiro ter em mente 

quais questões deseja analisar e em que tipo de comunidade. Muitas vezes, o uso de 

ferramentas de busca e pesquisas on-line são utilizadas para o encontro de 

informações específicas. 

Para coleta e análise dos dados, existem três tipos de captura: 

 

A primeira são os dados coletados e copiados diretamente dos 
membros das comunidades on-line de interesse, onde, devido ao 
grande número de informações coletadas e às dúvidas que estas 
possam causar, é prudente o pesquisador se utilizar de vários tipos 
filtros para que sobrem apenas informações de relevância para o 
contorno da pesquisa. A segunda coleta refere-se às informações que 
o pesquisador observou das práticas comunicacionais dos membros 
das comunidades, das interações, simbologias e de sua própria 
participação. A terceira, finalmente, são os dados levantados em 
entrevistas com os indivíduos, através da troca de e-mails ou em 
conversas em chats, mensagens instantâneas ou outras ferramentas 
(KOZINETS apud AMARAL, et. al., p. 38). 
 

 

 Com fundamento nessas considerações, realizamos o primeiro e o segundo 

procedimento de captura, conforme a netnografia. Assim, nas plataformas sociais 

virtuais Facebook, Instagram e Twitter, as principais usadas por usuários brasileiros, 

foram feitas pesquisas com as hashtags “#Elenão” e “#Elesim” em suas ferramentas 

de busca, com o intuito de coletar imagens dos protestos que antecederam as eleições 

em 2018.  

No Facebook, no Instagram e no Twitter, por vez, no campo de busca das 

páginas, foram usadas hashtags #Elenão e #Elesim. Sobre o movimento de protesto 
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#Elenão, as buscas foram feitas, principalmente, nas páginas do Mídia Ninja52 (no 

Facebook e Twitter) e na página “Mulheres unidas contra Bolsonaro” (Facebook) e no 

Twitter. Sobre o movimento #Elesim, as coletas foram feitas, principalmente, na 

página “Mulheres com Bolsonaro” (Facebook), @bolsogatas_oficial e @bolsolindas 

(Instagram) e Twitter. 

Após a utilização das ferramentas de busca, apareceu um vasto número de 

imagens com as hashtags em questão. Durante as pesquisas, foram coletadas 212 

imagens do #Elenão e 78 do #Elesim. Para delimitar, fez-se necessário adotar mais 

critérios para seleção dos recursos imagéticos: as que possuíam as pessoas 

representadas em protestos off-line e o recorte temporal das postagens, entre os dias 

28 de setembro de 2018 até o dia 27 de outubro de 2018, período entre pré-eleições 

no primeiro turno e segundo turno. 

 O corpus foi formado com o total de 12 (doze) imagens, que foram coletadas, 

por vez, através do mecanismo de captura de imagem Print screen, conservando-se 

a identificação do usuário(a), já que a informação está disponível publicamente, a data 

da postagem, o número de comentários e curtidas. 

Feito isso, as análises serão tratadas à luz das teorias Análise Crítica 

Multimodal do Discurso, de Machin e Mayr (2012), para análise dos textos visuais e, 

principalmente, compreender os sentidos da relação desses com os textos verbais 

presentes. É importante frisar que, o exame dos textos verbais será sobre aqueles 

que estão compostos tanto dentro das imagens dos protestos off-line (seja em 

cartazes, no vestuário, no corpo, nas faixas, ou em qualquer outro local/objeto que 

tente transmitir alguma mensagem sobre o acontecimento) quanto os que estão 

escritos na introdução da postagem na rede virtual. Dessa forma, possibilita ao 

entendimento das práticas sociodiscursivas de modo on-line e off-line. 

Juntamente a essa teoria, temos a Gramática do Design Visual (GDV), de Kress 

e van Leeuwen (2006), tendo por foco a metafunção interativa, para se entender as 

relações sociais entre os participantes representados nas imagens e o espectador. 

Soma-se a GDV, a Teoria dos Atores Sociais, de van Leeuwen (2008), para mostrar 

como as pessoas são categorizadas nos recursos imagéticos. Essas três teorias 

 
52 “Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) é uma rede descentralizada de mídia de 
esquerda, com atuação em mais de 250 cidades no Brasil. Sua abordagem é conhecida pela militância 
sociopolítica, declarando-se ser uma alternativa à imprensa tradicional. O grupo ganhou repercussão 
internacional na transmissão dos protestos no Brasil em 2013”. Informação disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia_Ninja. Acesso: 14 mar. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia_Ninja
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usadas como base, afunilarão a compreensão das relações sociais, de poder e 

ideológicas que estão mascaradas através de estratégias multimodais nas imagens 

dos protestos por seus produtores, que buscam naturalizar certas práticas sociais na 

mente dos espectadores. 

Para a explanação das análises, os dados foram divididos em duas seções. Na 

primeira, estão apresentadas as imagens do protesto #Elenão. Nas segunda, por sua 

vez, estão as análises das imagens do protesto #Elesim. 

 

5.1. Contextualização sobre o início dos movimentos #Elenão e #Elesim  

 

Nos dias 29 e 30 de setembro de 2018, deram início as manifestações contra 

e a favor do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). Além dos movimentos nas 

ruas, as redes sociais também exibiram a polarização. Como exemplo disso, o site 

Época Negócios53 mostra que as menções contra (#Elenão) e a favor ao candidato 

(#Elesim) a presidente do PSL somaram mais de 2,5 milhões, no Twitter, em três dias. 

Os protestos contra e a favor, on-line e nas ruas, foram intensos.  

Jair Messias Bolsonaro54 foi deputado federal por sete mandatos consecutivos, 

entre 1991 e 2018. Durante sua carreira política, atuou em defesa dos valores cristãos 

e da família, da redução da maioridade penal, do direito à legítima defesa e a posse 

de arma de fogo para cidadãos sem antecedentes criminais. 

Os protestos conhecidos como Movimento Ele Não ou #Elenão foram formados 

a partir da iniciativa e liderança55 de mulheres, tornando-se o maior já promovido pela 

classe feminina. Em diversos lugares do Brasil e do mundo56, os movimentos 

aconteceram em desfavor ao candidato que pleiteava o cargo de Presidente da 

República. 

Os movimentos teve seu início a partir de organizações pelas redes sociais 

virtuais, principalmente pelo grupo no Facebook “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro”, 

que, segundo matéria publicada com a manchete “#EleNão e #EleSim: o que 

 
53 Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/10/movimentos-contra-e-favor-
de-bolsonaro-somam-245-mi-de-mencoes-no-twitter-em-tres-dias.html. Acesso: 14 dez. 2018. 
54 Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/biografia-do-presidente. 
Acesso: 15 abr. 2019. 
55 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/29/politica/1538226863_062834.html. Acesso: 15 abr. 2019. 
56 Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/15-imagens-que-resumem-os-atos-a-favor-e-contra-
jair-bolsonaro-pelo-brasil/; 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/29/politica/1538226863_062834.html.Acesso em 15 ago. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/10/movimentos-contra-e-favor-de-bolsonaro-somam-245-mi-de-mencoes-no-twitter-em-tres-dias.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/10/movimentos-contra-e-favor-de-bolsonaro-somam-245-mi-de-mencoes-no-twitter-em-tres-dias.html
https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/biografia-do-presidente
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/29/politica/1538226863_062834.html
https://exame.abril.com.br/brasil/15-imagens-que-resumem-os-atos-a-favor-e-contra-jair-bolsonaro-pelo-brasil/
https://exame.abril.com.br/brasil/15-imagens-que-resumem-os-atos-a-favor-e-contra-jair-bolsonaro-pelo-brasil/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/29/politica/1538226863_062834.html
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representam os movimento de mulheres contra e pró Bolsonaro” no site da revista 

Maire Claire57, na véspera do movimento, a página continha mais de 3,8 milhões de 

seguidoras. No Instagram, a hashtag apareceu sem o acento #EleNao, com mais de 

453 mil menções. Contudo, não há informações absolutas de quem deu início ao 

impulsionamento da frase no meio virtual. Sabe-se que mulheres famosas do Brasil e 

do exterior se manifestaram nas redes, como a cantora americana Madonna, por 

exemplo, postou em stories do Instagram, no dia 28 de setembro de 2018, o seu apoio 

ao movimento #Elenão. A cantora na época, considerada um dos maiores ícones da 

música Pop, possuía 12,1 milhões de seguidores. A postagem circulou veemente em 

vários sites de notícias pelo mundo, principalmente, nos do país brasileiro. Vejamos a 

seguir: 

Figura 21 – Cantora Maddona 

 

Fonte: Site de notícias Terra58 

 

 
57 Disponível em: https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2018/09/elenao-e-elesim-o-que-
representam-os-movimento-de-mulheres-contra-e-pro-bolsonaro.html. Acesso: 10 mai. 2019. 
58 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/madonna-adere-a-campanha-
elenao,51e7a098885cf840df799d090d045fc5vekgwn5i.html. Acesso: 15 abr. 2020. 

https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2018/09/elenao-e-elesim-o-que-representam-os-movimento-de-mulheres-contra-e-pro-bolsonaro.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2018/09/elenao-e-elesim-o-que-representam-os-movimento-de-mulheres-contra-e-pro-bolsonaro.html
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/madonna-adere-a-campanha-elenao,51e7a098885cf840df799d090d045fc5vekgwn5i.html
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/madonna-adere-a-campanha-elenao,51e7a098885cf840df799d090d045fc5vekgwn5i.html
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Segundo declarações que foram acompanhadas pelas mídias diante relatos 

das manifestantes, as manifestações foram motivadas pelos pronunciamentos do 

candidato, considerados como misóginos e ameaçadores à democracia59.  

Ainda de acordo com o texto jornalístico publicado no site da Maire Claire (ver 

link na nota 57), assinado por Natacha Cortêz, com data de 29 de setembro de 2018, 

uma das entrevistadas, a socióloga do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 

Natalia Mori, declara que os atos de protesto são atitudes de repúdio às “declarações 

de ódio do candidato”, principalmente voltadas “contra mulheres, populações negra, 

indígena e LGBT”.  

A matéria jornalística também destaca que a rejeição de parte do eleitorado 

feminino ganhou repercussão pelas declarações polêmicas do presidenciável por 

chamar uma deputada de "vagabunda", somando a isso que ela "não merecia ser 

estuprada"; insultou uma jornalista que o entrevistava chamando-a de "ignorante" e 

"idiota"; além de proferir que cometeu uma "fraquejada" ao ter uma filha, e por não 

considerar um problema a diferença salarial entre homens e mulheres. 

O texto da revista eletrônica segue relatando que a oposição ao candidato 

intensificou-se mais ainda diante o depoimento do seu candidato à vice-presidência, 

o general Hamilton Mourão. Este disse que as famílias pobres que tem por chefe as 

mães e avós são “fábricas de desajustados”. 

Outra entrevistada da Maire Claire foi a doutora em Ciências Sociais, Esther 

Solano60, que com seus conhecimentos tentou explicar as motivações das 

manifestações do #EleNão. Para ela, há uma luta contra o fascismo frente aos 

discursos do candidato Bolsonaro considerados como selvageria. Outro motivo, seria 

a busca pela emancipação política da mulher porque o Brasil é um país que impede a 

participação feminina na política institucional que é ditada e dominada pelos homens. 

Os atos tiveram o apoio de partidos políticos, principalmente do PT, que nas 

disputas eleitorais tinha como representante o professor acadêmico Fernando 

Haddad, tornando-se o principal candidato opositor a Jair Bolsonaro. Além disso, 

também contaram com os grupos LGBT e grupos feministas. Várias capitais e cidades 

de estados brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas 

Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, 

 
59 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/30/politica/1538270819_523141.html. Acesso 
em: 15 ago. 2019. 
60 Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2371993297389684. Acesso em 28 out.2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/30/politica/1538270819_523141.html
http://lattes.cnpq.br/2371993297389684
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Distrito Federal, Santa Catarina, interior de São Paulo e no Tocantins e no exterior, 

nos países61 África do Sul, Alemanha, Argentina, Portugal, Buenos Aires, Londres, 

Paris, Itália, Áustria, Estados Unidos, Espanha, entre outros62, sediaram as 

manifestações.  

Em contrapartida ao movimento #Elenão surgiu o movimento #Elesim. Este 

também teve a iniciativa de mulheres, que apoiavam a candidatura de Jair Bolsonaro. 

As manifestações do #Elesim também foram iniciados através das redes sociais. O 

grupo no Facebook “Mulheres com Bolsonaro” se tornou um dos mais populares entre 

as apoiadoras.  

O site também entrevistou Mariana Moreira, advogada e presidente do PSL 

Mulher no Vale do Paraíba, que disse que a hashtag contrária ao #EleNão é uma 

forma de "mostrar que existem milhões de mulheres que estão com Jair Bolsonaro”, 

mesmo que esse apoio seja no campo virtual. Para Mariana, as motivações de ser a 

favor a Bolsonaro se dão pela “honestidade, que é questão prioritária" até "ele é o 

único candidato que defende os valores morais, éticos” para que a vivência em 

sociedade seja digna. 

Esther Solano analisa também o movimento #Elesim e diz que o grupo de 

direita defende que o candidato discursa “umas bobagens” no sentido de ser apenas 

um “falastrão”. Ela comenta que “O que importa, dizem, é que 'Bolsonaro é honesto e 

diferente de todos outros'”.  

A questão de honestidade se tornara um adjetivo essencial em um candidato 

diante do cenário de corrupção política no Brasil, que era evidenciada por várias 

operações da Polícia Federal, sendo conhecidas no mundo todo, como a do 

“Mensalão” e “Lava jato”. Assim, os simpatizantes do #Elesim tinha como destaque, 

Jair Bolsonaro, pelo tempo que perdurava na política como uma pessoa honesta e 

que conservava os valores cristãos e morais. Além das mulheres, as manifestações 

também contaram com o apoio da classe policial. 

Diante das considerações gerais sobre os dois movimentos passaremos 

adiante para as análises dos dados. 

 

 
61 Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/15-imagens-que-resumem-os-atos-a-favor-e-contra-
jair-bolsonaro-pelo-brasil/. Acesso em 15 ago. 2019. 
62 Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/09/29/atos-contra-e-a-favor-
de-bolsonaro-tomam-cidades-brasileiras-e-do-mundo.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 15 ago. 
2019. 

https://exame.abril.com.br/brasil/15-imagens-que-resumem-os-atos-a-favor-e-contra-jair-bolsonaro-pelo-brasil/
https://exame.abril.com.br/brasil/15-imagens-que-resumem-os-atos-a-favor-e-contra-jair-bolsonaro-pelo-brasil/
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/09/29/atos-contra-e-a-favor-de-bolsonaro-tomam-cidades-brasileiras-e-do-mundo.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/09/29/atos-contra-e-a-favor-de-bolsonaro-tomam-cidades-brasileiras-e-do-mundo.htm?cmpid=copiaecola


 
 

80 
 

5.2. Análise dos dados do #Elenão 

 

Na Figura 22, a seguir, a participante que está mais em evidência, segura um 

cartaz com a inscrição “Pela vida das mulheres #Elenão” e “Elenão” escrito na blusa. 

A postagem se refere ao movimento que aconteceu na cidade de São Luiz Gonzaga, 

no Rio Grande do Sul, de modo off-line e publicada na rede virtual.  A postagem teve 

701 curtidas, 66 comentários e 106 compartilhamentos. 

Ela é apresentada demonstrando distanciamento entre o produtor e o leitor pela 

captura da foto ser enquadrada em plano aberto. Além disso, a participante não 

estabelece contato direto pelo olhar. Pelo ângulo da face, percebe-se que está de 

perfil, apesar de estar de óculos de sol. O olhar que se estabelece é o de oferta, não 

sendo possível identificar para onde ela está olhando. Desse modo, a maneira do 

olhar da participante exposta na imagem, funciona como estratégia para que o 

observador tenha a possibilidade de contemplá-la em toda a sua totalidade, de modo 

que, foque nas mensagens escritas, para que, ele compartilhe a mesma visão de 

mundo.  

Figura 22 - Olhar de demanda/Plano aberto 

 

Fonte: Facebook – Página Mídia Ninja63. 

 

 
63Disponível em: 
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1290350617789747/?type=3&the
ater. Acesso: 15 abr. 2019. 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1290350617789747/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1290350617789747/?type=3&theater
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Apesar da relação de estranhamento entre participante representado e 

participante interativo, o posicionamento da maior parte corpo se dá de frente (ângulo 

frontal), com o cartaz erguido para cima, causando envolvimento com o leitor, como 

quisesse transmitir: “o que você ver aqui faz parte de nosso mundo”. Isso reforçado 

mais ainda pelo nível da câmera se estabelecer ao nível do olhar entre a participante 

representada e os participantes interativos, sugerindo assim, relação de 

empoderamento de igualdade. 

Assim, a imagem propõe ao espectador a contemplação dela sem ser 

necessária algum “tipo de resposta” por parte dele. Como se dissesse: “esteja à 

vontade para observar tudo”. As mensagens nos cartazes, no vestuário, e a bandeira 

símbolo do LGBT, segurada por uma das participantes, causa uma pluralidade de 

locais para manifestar a prática linguística.  

“Pela vida das mulheres #Elenão” remete o sentido de que a “vida das 

mulheres” está sendo ameaçada por alguém. A hashtag #Elenão faz referenciação de 

negação a quem possivelmente seria a ameaça. O evento frasal se liga 

ideologicamente às conquistas feministas poderiam estar à mercê frente a identidade 

de Jair Bolsonaro ser construída como uma pessoa conservadora estreitamente ligada 

com os conceitos patriarcais, diante seus discursos proferidos e registrados pelas 

mídias. 

Pela imagem, o protesto aconteceu numa praça ou em outro espaço público 

aberto durante o dia, a sua composição foi feita no momento do acontecimento, os 

marcadores sugerem que a modalidade é alta, ou seja, que é a representação de algo 

da vida real (realis). 

Diferente da maioria das imagens coletadas para este trabalho, a que está 

disponível abaixo, figura 23, o representante principal retratado no protesto se trata 

de uma criança do sexo masculino. A publicação feita na página do Mídia Ninja, com 

data de 29 de setembro de 2018, no Twitter, teve 2 mil e 400 curtidas e 803 

comentários. 

De acordo com a GDV, o recurso imagético olhar de demanda, que em conjunto 

com as expressões faciais, transmite seriedade, como se dissesse “olha isso aqui é 

sério”. A criança segura um cartaz com a mensagem “Ele nunca” correlacionando de 

forma sinônima com a hashtag #Elenão. Existe escrito no vestuário de cor preta, que 

eleva mais ainda o tom de seriedade, “Com mãe feminista eu não cresço machista”, 
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estabelecendo oposição aos discursos misóginos e homofóbicos, que segundo os 

manifestantes do partido de esquerda, eram propagados pelos os do partido de direita. 

 
Figura 23 – Plano médio/Olhar de demanda 

 
Fonte: Twitter – Mídia Ninja64. 

 

  

Simbolicamente, não há uma relação de empoderamento de um sobre o outro, 

pois câmera focou a nível do olhar, estabelecendo igualdade entre participante 

representado e participante interativo. No que diz respeito à distância social, ambos 

não são íntimos nem indiferentes. Por ser produzida em acontecimento real, os 

mecanismos a constitui em modalidade alta. 

 
64Disponível em: https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1046137681258795008. Acesso: 14 fev. 2019. 

 

https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1046137681258795008
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A figura 24, a seguir, foi postada Facebook no dia 20 de outubro, após as 

eleições em primeiro turno. Teve 626 curtidas, 102 comentários e 120 

compartilhamentos.  

 

Figura 24 – Plano médio 

 

Fonte: Facebook – Mídia Ninja65. 

 

Pelo o que relata as informações no início da postagem, o evento ocorreu nas 

imediações do Masp - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, considerada 

uma das mais importantes instituições culturais brasileiras, que se localiza na Avenida 

Paulista. 

Na imagem, de todos os manifestantes representados, um nos chama mais 

atenção por estar de forma centralizada e por estar em um plano acima dos demais, 

erguendo um cartaz, ganhando destaque. O cartaz faz um sombreamento sobre a 

parte dos olhos do participante, dificultando a nossa percepção em saber se está 

olhando diretamente para o espectador ou não. Considerando-o como participante 

central, a fotografia está em plano médio pela parcialidade registrada do corpo – 

cabeça até os joelhos, a relação entre o participante representado e o participante 

interativo, indica nem intimidade e nem indiferença entre ambos. Quanto a 

 
65https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1310315409126601/?type=3&th

eater. Acesso: 15 fev. 2019. 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1310315409126601/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1310315409126601/?type=3&theater
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perspectiva, o posicionamento do corpo está em ângulo frontal, em que o participante 

tenta envolver o espectador em compartilhar a mesma visão de mundo. Os 

mecanismos de cores usados estão no padrão de fotografias de nosso mundo real 

(realis). Percebe-se que a imagem foi produzida no momento do protesto, que foi 

realizado durante o dia, categorizando-a em modalidade alta. 

O participante ergue um cartaz para cima, com listras coloridas, que lembra a 

bandeira da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

e Transgêneros). No cartaz, está escrito “DEUS AMA TODAS AS PESSOAS!!! 

#ELENÃO”. O texto funciona em oposição aos discursos do candidato à presidência 

na época, que segundo os manifestantes, são de homofobia. 

A comunidade LGBT se baseia diante do que foi veiculado em sites de notícias 

e em redes sociais, em que se propagaram vídeos com declarações do presidenciável 

sobre a sua posição em relação as causas da referida comunidade. Para evidenciar 

isso, o site Catraca Livre publicou uma notícia66 datada em 11 de outubro de 2018, 

antes das eleições em segundo turno, em que apresenta a gravação em vídeo de uma 

entrevista à TV TW, em que ele afirma ser homofóbico: “[Antigamente] não existia 

essa quantidade enorme de homossexuais como temos hoje em dia. E eles não 

querem igualdade, eles querem privilégios. [...] E eu tenho imunidade pra falar que 

sou homofóbico, sim, com muito orgulho se é pra defender as crianças nas escolas”. 

O site ainda presenta uma compilação de vídeos, que diz ser de outras falas 

homofóbicas de Jair Bolsonaro em diferentes épocas, anos e canais televisivos. 

 A frase “DEUS AMA TODAS AS PESSOAS!!! #ELENÃO” também pode sugerir 

que Deus é um ser que ama todas as pessoas, independente, de qualquer coisa, 

principalmente, em relação a orientação sexual das pessoas. Ao contrário do que 

professava o candidato Jair Bolsonaro sobre o grupo LGBT, apesar de que se 

considerava cristão e usava como slogan de campanha “Brasil acima de tudo, Deus 

acima de todos”. 

 Na imagem devemos atentar também para a vestimenta do participante. A 

camisa possui a cor vermelha. Sobre ela encontramos em cor preta o número 13 e 

uma estrela, símbolos do PT (Partido dos Trabalhadores). Toda essa composição 

 
66 Disponível em: https://catracalivre.com.br/cidadania/sou-homofobico-sim-com-muito-orgulho-diz-
bolsonaro-em-video/. Acesso: 17 fev. 2019. 

https://catracalivre.com.br/cidadania/sou-homofobico-sim-com-muito-orgulho-diz-bolsonaro-em-video/
https://catracalivre.com.br/cidadania/sou-homofobico-sim-com-muito-orgulho-diz-bolsonaro-em-video/


 
 

85 
 

afirma a representação do partido de esquerda que apoiava o movimento #Elenão, 

que tinha como candidato presidenciável, o Fernando Haddad.   

 A figura 25, postada em rede social no dia 30 de outubro de 2018, possui 36 

curtidas e 1 comentário. 

 

Figura 25 – Olhar de demanda/Plano médio 

 

Fonte: Facebook – Mídia Ninja67. 

 

 A participante que está em evidência olha diretamente para o espectador 

provocando diretamente a atenção, solicitando algo juntamente com expressão facial 

em tom de seriedade. Como se dissesse: “Olhe, isso é sério”. A distância social entre 

ambos constitui relação em que não busca ligação íntima e nem distanciamento, por 

estar em plano médio (medium shot). O ângulo do corpo se posiciona de forma frontal, 

procurando envolver o espectador com a mensagem que quer transmitir-lhe. Os 

mecanismo de cores empregados denota uma imagem feita no momento real do 

acontecimento, enquadrando-se na modalidade alta. 

 A participante ergue um cartaz com a seguinte inscrição: “Eu mulher preta 

resisto - #ELENÃO”. A mensagem se opõe aos discursos classificados como racista 

e misógino pelo candidato em 2018, Jair Bolsonaro, difundidas pelas diversas mídias. 

 
67Disponível:https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/pcb.1290533237771485/12905331011048
32/?type=3&theater. Acesso: 25 fev. 2019. 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/pcb.1290533237771485/1290533101104832/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/pcb.1290533237771485/1290533101104832/?type=3&theater
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Entre elas, o Jornal El País Brasil, na data de 13 de abril de 2018, trouxe a público 

uma notícia68 com a manchete “Bolsonaro é denunciado no STF pelo crime de 

racismo”. A matéria jornalística mostra que a denúncia foi realizada, na época, pela 

procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O caso menciona um evento de abril 

do ano de 2017, quando, de acordo com a denúncia, o pré-candidato à presidência 

do PSL cometeu o crime de racismo contra mulheres, quilombolas, LGBTs, refugiados 

e indígenas durante uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro. 

  A figura 26, abaixo, postada na página do Mídia Ninja do Facebook no dia 1º 

de outubro de 2018, teve mais de 2,1 mil curtidas, 153 comentários e 391 

compartilhamentos. 

O olhar da participante se oculta com o cartaz, tendo como preocupação 

primordial passar a mensagem escrita e envolver o espectador através dele. Como 

quisesse dizer: “veja isto”. Isso se torna coerente com o ângulo frontal do corpo da 

participante em relação ao produtor da imagem. Pela expressão de sorriso, procura 

estabelecer contato com simpatia. O relacionamento que há não apresenta intimidade 

e nem rejeição entre ambos, pelo recurso imagético ter sido produzido em plano 

médio. Os mecanismos são de cores padrão utilizados na composição de fotografias 

de nosso tempo. Portanto, possui modalidade alta. 

A mensagem escrita no cartaz “SOU COXINHA MAS NÃO SOU FASCISTA - 

#ELENAO”, também chama atenção pela variedade empregada de cor, 

especialmente, pelas palavras “fascista” e “#Elenao” estarem na cor preta, que em 

nosso cultura pode passar a ideia de seriedade. O #Elenao funciona na mensagem 

como sinônimo pronominal de “fascista”. Constrói assim, o sentido de que é verdade 

que o “Elenao” é um fascista.  

 No contexto político brasileiro, o termo “coxinha” é um termo empregado de 

forma pejorativa para designar a pessoa que apoia as ideias políticas consideradas 

de direita e, além disso, que faz oposição aos apoiadores da classe política de 

esquerda69. Sendo assim, a frase do cartaz constrói o sentido de que a participante 

era uma pessoa com visões políticas de direita, mas que não apoiava a identidade do 

candidato Jair Bolsonaro, que a este, emprega o adjetivo de “fascista”.  

 

 
68 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/14/politica/1523658724_086295.html. 
Acesso: 01 mar. 2019. 
69 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Coxinha_(alcunha). Acesso: 14 dez. 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/14/politica/1523658724_086295.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coxinha_(alcunha)
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Figura 26 – Plano médio 

 
Fonte: Facebook – Mídia Ninja70. 

  

Nessa concepção, para a participante, a participação no movimento #Elenão 

não se constitui apenas por pessoas que apoiavam o partido de esquerda, o PT. O 

repúdio ao candidato de um partido de direita se deve ao fato de conceituá-lo como 

uma pessoa que aprecia o regime “político e filosófico, antiliberal, imperialista e 

antidemocrático, centrado em um governo de caráter autoritário, representado pela 

existência de um partido único e pela figura de um ditador”71. 

A figura 27, abaixo, foi postada no dia 29 de setembro de 2018, na página do 

Mídia Ninja no Facebook. A publicação da manifestação que aconteceu em 

Mossoró/RN, obteve 1,8 mil curtidas, 74 comentários e 640 compartilhamentos.  

 A fotografia apresenta uma participante central, enquadrada em plano médio. 

Ao fundo, percebe- se a presença de outros manifestantes. O espaço público usado 

sugere ser de uma praça. Ao olhar diretamente, com um olhar de demanda, a 

participante representada procura envolver o espectador com a mensagem do cartaz. 

No que compete ao distanciamento social entre ambos, não há uma relação íntima e 

nem existe estranhamento. Pelo foco da câmera que se dá ao nível do olhar, não há 

 
70https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1291324711025671/?type=3&th
eater. Acesso: 01 mar. 2019. 
71 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=fascismo. Acesso: 14 dez. 
2019. 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1291324711025671/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1291324711025671/?type=3&theater
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=fascismo
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um desnivelamento de poder, ou seja, eles estão em nível de igualdade. Os 

mecanismos de cores utilizados concebem a imagem em modalidade alta.  

  

Figura 27 - Plano médio/olhar de demanda 

 
Fonte: Facebook – Mídia Ninja72 

  

 No cartaz, está escrito: “CABEÇA VAZIA é oficina para o BOLSONARO”, 

“#elenão”, “#nothim” e “#elenunca”. A primeira frase mencionada faz intertextualidade 

com o provérbio popular “Cabeça vazia é oficina para o diabo”. A paródia se realiza 

quando a única diferença na reprodução do saber popular se dá pela substituição da 

palavra ‘diabo’ por ‘Bolsonaro’. O diabo, segundo a crença cristã, é um personagem 

bíblico que se tornou o principal opositor de Deus. O diabo era o Lúcifer, anjo de luz, 

o mais bonito e braço direito de Deus na guarda celestial. Certo dia se rebelou e 

ambicionou tomar a posição de Deus no céu. O seu plano foi descoberto. Consigo foi 

expulsa terça parte dos anjos que também se rebelaram, tornando-se os demônios. 

Nas religiões cristãs, Deus é o principal representante do bem e o diabo, do 

mal. Sobre isto, uma gama de adjetivos está relacionada ao diabo, entre eles: pai da 

mentira, príncipe das trevas, espírito do mal.  

 
72 Disponível em: 
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1287982904693185/?type=1&the
ater. Acesso: 15 fev. 2019. 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1287982904693185/?type=1&theater
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1287982904693185/?type=1&theater
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Na frase do cartaz, pode-se emanar sentidos de que Bolsonaro é um ser do 

mal. As pessoas que ‘se distraem’, que não procuram ocupar a mente com 

pensamentos benéficos, podem ser manipuladas pelo candidato presidenciável. A 

#Elenunca funciona como sinônimo da #Elenão. Esta também está escrita em inglês: 

#nothim. Isto prova que os manifestantes tinham ciência de que o acontecimento era 

acompanhado por pessoas em outras partes do mundo, tendo a língua inglesa como 

uma das mais faladas. 

 

5.3. Análise dos dados #Elesim 

 

A postagem feita na rede social virtual Twitter, da figura 28, com data de 30 de 

setembro de 2018, teve 15 curtidas e 1 comentário e não informa o local onde 

aconteceu o movimento. A participante, que segura a faixa com a frase “Brasil” e 

envolvida com a bandeira do Brasil, estabelece um olhar de demanda, isto é, solicita 

algo do observador por olhar diretamente. Atentando-se para a sua expressão facial, 

a representante intenciona beijar quem a observa ou enviar um beijo, denotando 

simpatia, tornando-se acessível como se dissesse “não tenha medo, somos 

amigáveis”. 

Com a imagem em plano médio e numa perspectiva frontal, a relação social é 

estabelecida em um grau em que não há intimidade e nem desconhecimento, mas 

que há igualdade com o participante interativo, procurando envolvê-lo com a 

mensagem de protesto. 

As cores verde e amarela na faixa simbolizam as cores usadas pelo partido 

político PSL, que era o partido de Jair Bolsonaro, naquela época. As cores da bandeira 

brasileira usadas pelo partido remetem ao sentido de patriotismo, de amor pelo país. 

Na introdução da postagem, as frases: “Queremos Bolsonaro presidente do Brasil”, 

“#SomosBolsonaro17”, “#MulheresComBolsonaro” funcionam como intertextos da 

#Elesim. Elas deixam claramente que o pronome “ele” da hashtag se refere ao 

candidato Jair Bolsonaro.  

Diferente de outras figuras já apresentadas, a participante não segura um 

cartaz com uma frase com mais de uma palavra. A faixa apenas com a escrita 

“BRASIL” carrega uma simbologia de que o país é amado e defendido por essas 

pessoas, transmitindo o sentido de nacionalismo. Essa é uma imagem que 

impressiona, principalmente, pela participante está envolvida com a bandeira do Brasil 
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e os participantes secundários, por estarem trajados com vestimentas que lembram 

os elementos simbólicos da Confederação Brasileira de Futebol73, que segundo 

notícias veiculadas nas mídias nos últimos anos, esteve alinhada em esquema de 

corrupção. Vale ressaltar também que o sentido de nacionalismo, muitas vezes, está 

atrelado a proposta de regimes de governos autoritários que, de vez em quando, se 

apropriam de elementos simbólicos relacionados a patriotismo, como bandeira, hino 

nacional, entre outros. 

 
 

Figura 28 – Olhar de demanda/Plano médio 

 

Fonte: Twitter74. 

  

Percebe-se no cenário, que o protesto off-line ocorreu em espaço público, 

especificamente, em uma rua/avenida, pelo dia. Ao fundo, há a presença de outros 

participantes, que em seus trajes, em sua maioria, se compõe da cor amarela, 

reforçando a simbologia da cor do partido político representado por Bolsonaro. A 

modalidade da fotografia é alta, em que todos os mecanismos utilizados são de um 

acontecimento que aconteceu de modo real. 

 
73 Disponível em: https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,notas-frias-e-chantagens-fbi-revela-
as-taticas-dos-cartolas,1807312. Acesso em: 25 jun. 2020. 
74Disponível em: https://twitter.com/kekamarega/status/1046504751939178497. Acesso em 14 fev. 

2019. 

 

https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,notas-frias-e-chantagens-fbi-revela-as-taticas-dos-cartolas,1807312
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,notas-frias-e-chantagens-fbi-revela-as-taticas-dos-cartolas,1807312
Disponível%20em:%20https:/twitter.com/kekamarega/status/1046504751939178497
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De semelhante maneira, na figura 29, a seguir, consegue-se identificar a qual 

protesto pertence os participantes representados por estarem trajando as cores do 

partido PSL, em verde e amarelo. A postagem foi datada em 17 de outubro de 2018, 

após as eleições em primeiro turno, e teve 224 curtidas (reações), 72 

compartilhamentos e 14 comentários.  

Nessa representação, há uma relação de igualdade, entre os participantes 

representados e o espectador, pela câmera no nível do olhar, que captou a ação 

desses, porém há atenção para uma figura central, por estar mais próxima do foco, 

com vestimenta branca, face pintada em verde e amarelo e com um dos braços 

levantado para cima.  

 

Figura 29 – Olhar de demanda/Plano médio 

 

Fonte: Facebook75. 

  

Conjuntamente a isso, pela expressão facial, a mulher apresenta olhar de 

demanda, solicitando algo do espectador, demonstrando também uma ação 

combativa. Por se apresentar em plano médio, não há intimidade e nem 

estranhamento. 

 
75https://www.facebook.com/bolsomini17/photos/a.500386037092314/515449475585970/?type=3&the
ater. Acesso: 14 fev. 2019. 
 

https://www.facebook.com/bolsomini17/photos/a.500386037092314/515449475585970/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bolsomini17/photos/a.500386037092314/515449475585970/?type=3&theater
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A modalidade da fotografia se apresenta em modalidade alta. Mas é julgada 

como “mais que real”, pois provavelmente, foi reproduzida de maneira manipulada por 

apresentar textos verbais acrescentados à imagem. Chama a atenção também um 

símbolo em verde e amarelo, coincidindo com um sinal de hashtag, ao fundo do 

cenário. O texto “Bolsonaro – Não vá aos debates! Apoie essa campanha!” faz 

correlação com as ações dos participantes representados, como se estes estivessem 

transmitindo essa mensagem para os telespectadores.  

Dessa forma, a manipulação tem por objetivo de provocar os sentidos de que 

as pessoas devem apoiar a não participação do candidato Jair Bolsonaro nos debates 

televisivos. Isso funciona em contraponto, aos discursos das manifestações na 

campanha para eleições em segundo turno, que apoiavam o candidato do partido de 

esquerda, Fernando Haddad, que pediam a presença do candidato do partido de 

direita nos debates, que eram transmitidos pelas mídias hegemônicas, como a rede 

Globo, por exemplo. 

 A figura 30, abaixo, de semelhante modo com as figuras 28 e 29, a participante 

central também apresenta olhar de demanda e uma relação em que não há intimidade 

e nem de estranhamento com o observador. A publicação realizada com data de 20 

de setembro de 2018, foi coletada da página intitulada “Mulheres com Bolsonaro”, teve 

564 curtidas, 149 compartilhamentos e 20 comentários.  

 

Figura 30 – Olhar de demanda/Plano médio

 
Fonte: Facebook76. 

 
76Disponível:https://www.facebook.com/bolsomini17/photos/a.500386037092314/503636196767298/?
type=3&theater. Acesso em: 14 fev. de 2019. 

https://www.facebook.com/bolsomini17/photos/a.500386037092314/503636196767298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bolsomini17/photos/a.500386037092314/503636196767298/?type=3&theater
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O registro da imagem de protesto foi constituído durante o dia, em que os 

mecanismos presentes a enquadra em modalidade alta, considerando-se algo que 

retrato um fato da vida real. Há também uma relação de igualdade. O olhar e o sorriso 

na face atraem a atenção para o que está escrito no cartaz: “Lugar de mulher é onde 

ela quiser, inclusive bem longe do feminismo!”. As estruturas “bem longe” e 

“feminismo” estão destacadas em caixa alta.  

Dessa forma, a participante quer chamar atenção a mensagem que quer 

transmitir colocando-se em contrariedade a uma das mensagens que prega o 

feminismo, “Lugar de mulher é onde ela quiser”, grupo incluído, nas manifestação do 

#Elenão. Ideologicamente, para a maioria das pessoas que apoiam o partido de 

direita, que se consideram conservadoras, o feminismo é um grupo que apoia a 

homossexualidade entre as pessoas do gênero feminino. Talvez, uma visão distorcida 

a partir de outros discursos, o machista, por exemplo, que as pessoas reproduzem de 

forma preconceituosa e sem embasamentos concretos. 

 A figura 31, que foi postada no dia 12 de outubro de 2018, na página 

@bolsolindas no Instagram, obteve 2.420 curtidas.  

 

Figura 31 – Olhar de demanda/Plano médio 

 
Fonte: Instagram – Bolsolindas77 

 

 
 
77 Disponível em: https://www.instagram.com/p/Bo2E4TUHjzf/. Acesso: 02 fev. 2019. 

https://www.instagram.com/p/Bo2E4TUHjzf/
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 Nela, há o destaque para cinco pessoas do sexo feminino. As participantes 

representadas estabelecem contato com olhar de demanda para os participantes 

interativos. As expressões faciais são marcadas pelo sorriso, procurando transmitir 

simpatia. A relação formada não causa estranhamento, porém, não há intimidade pela 

fotografia em plano médio. Quanto à Perspectiva, as participantes mostram-se em 

ângulo frontal proporcionando o envolvimento dos participantes interativos com a 

mensagem e construindo uma relação de igualdade pelo foco da câmera ao nível do 

olhar. No aspecto modalidade, a imagem constitui-se como alta modalidade por 

registrar um acontecimento de nossa época e fazer o uso de mecanismos de cores 

padrões. 

Outra expressão comum entre as participantes, além da postura e do sorriso, 

forma-se pela simbologia feita através de dedos das mãos polegar e indicador em 

forma de arma de fogo, revólver, por exemplo.  

Segundo o Jornal Gazeta do Povo, a simbologia de arma passou a ser usada 

pelo candidato em 2015, quando posou juntamente com um coronel da Polícia Militar 

e um outro deputado na época, diante da aprovação pelo plenário da Câmara da 

emeda constitucional que reduziu a maioridade penal de 18 para 16 anos em alguns 

casos, como o de crime hediondo. O grupo ficou conhecido como “bancada da bala”78. 

Advindo disso, essa simulação ganhou força no país e passou a ser um ato 

comum entre os apoiadores de Jair Bolsonaro. O candidato prometia regras mais 

flexíveis para permissão de porte de armas para a população como uma das medidas 

de melhorias na segurança pública. A expressão “bandido bom é bandido morto” 

associada ao gesto de arma com as mãos, para uma parte da população, reforçava 

ainda mais o incentivo à violência. Enquanto isso, para a outra parte, segundo 

pesquisa feita pelo Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística), em fevereiro 

de 2018, e divulgada pelo jornal O Globo, foi aceita por metade da população 

brasileira. Mesmo sendo considerado um Estado laico, a maioria das pessoas no 

Brasil se consideravam cristãs. Na pesquisa, 52% dos católicos e 44% dos 

evangélicos apoiavam o conceito bolsonarista. Os homens totalizaram 53% e as 

mulheres 45%79. 

 
78Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/ol-de-lula-virou-
revolver-na-campanha-de-bolsonaro-6q0ymd5tsvvj2uzp9z84fma3v/. Acesso: 03 jun. 2019. 
79 Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/ibope-50-dos-brasileiros-acham-
que-bandido-bom-e-bandido-morto.html. Acesso: 17 jul. 2019. 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/ol-de-lula-virou-revolver-na-campanha-de-bolsonaro-6q0ymd5tsvvj2uzp9z84fma3v/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/ol-de-lula-virou-revolver-na-campanha-de-bolsonaro-6q0ymd5tsvvj2uzp9z84fma3v/
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/ibope-50-dos-brasileiros-acham-que-bandido-bom-e-bandido-morto.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/ibope-50-dos-brasileiros-acham-que-bandido-bom-e-bandido-morto.html


 
 

95 
 

A figura 32, também foi uma das imagens coletadas na página @bolsolindas 

do Instagram. A postagem de 1º de novembro de 2018 foi curtida por 2.322 usuários. 

Tendo como cenário de fundo uma aglomeração de pessoas, em que se 

percebe a maioria com vestuário de cor amarela, a participante central da imagem não 

contata o espectador com o olhar de forma direta, isto é, apresenta olhar de oferta, 

deixando-se ser contemplada como se estivesse em uma vitrine. A Distância social 

entre ambos não se dá de modo aproximado e nem de modo distante. Por se 

posicionar de forma frontal, tenta envolver o espectador para a sua visão de apoio 

político.  A câmera por focar a imagem ao nível do olhar, atribui-se um nível de 

empoderamento de forma igualitária da participante em relação a quem a observa. A 

modalidade é alta por se fazer o uso de saturação de cores do padrão de fotografia 

de nossa realidade. 

 

Figura 32 – Plano médio/Olhar de oferta 

 

Fonte: Instagram – Bolsolindas80. 

  

A participante representada veste uma blusa com a imagem do presidenciável 

do PSL, porta uma bandeira do Brasil segurando-a pelas pontas superiores usando-a 

como capa ao vento. 

 
80 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BppBUOflR7d/. Acesso em: 01 fev. 2019. 

https://www.instagram.com/p/BppBUOflR7d/.%20Acesso
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Pode depreender-se que pela sua expressão facial, ao olhar para cima, o 

sentido de um futuro esperançoso está à frente. A ideia de libertação também se 

constitui pela postura em forma em forma de cruz. A gravidez remete a um futuro 

nascimento, que algo novo estar por vir. Seguindo essa linha de pensamento, 

denomina-se Bolsonaro como o nascimento de uma esperança vindoura para o país 

brasileiro. 

Abaixo, a figura 33, teve sua publicação pela rede social Instagram – página 

@bolsolindas no dia 18 de outubro de 2018 e foi curtida por 2.668 usuários. 

Tendo uma aglomeração de pessoas ao fundo, que indica manifestação de 

protesto, a participante em destaque no recurso imagético, posa com olhar de 

demanda, olhando diretamente para o espectador com sorriso na face expressando 

simpatia. Por estar em plano médio, a relação social formada entre ambos não se 

forma de modo íntimo, mas não há uma relação de indiferença. O ângulo frontal indica 

que a participante tenta envolver o observador no acontecimento. O nível de 

empoderamento forma-se de modo igualitário entre ambos. A modalidade da imagem 

é alta por ser formada por cores padronizadas do mundo real. 

 

Figura 33 – Plano médio/Olhar de demanda 

 
Fonte: Instagram - Bolsolindas81 

 

Na blusa em cores verde e amarela da participante está escrita a mensagem: 

“MEU PARTIDO É O BRASIL”, um dos slogans de campanha do candidato à 

 
81 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BpFLaEvHRnv/. Acesso: 03 fev. 2019. 

https://www.instagram.com/p/BpFLaEvHRnv/
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presidência Jair Bolsonaro. Assim como esse slogan e outro também usado “Brasil 

acima de tudo, Deus acima de todos”, há uma formação de sentido de nação em sua 

totalidade. 

As cores da bandeira brasileira sempre foram fatores de identificação dos 

manifestantes de protesto do #Elesim. A ideia de “pátria amada”, de amor a nação, 

exaltada pela ideia essencialmente ligada ao povo verdadeiramente brasileiro, passa 

o sentido de que o país deve ser visto em sua totalidade, isto é, de concepção de 

unidade nacional, de um povo único, homogêneo. Sob essa ótica, o discurso 

unificador nega a pluralidade, tão presente nos movimentos do #Elenão formada por 

grupos feministas, LGBT, afrodescendentes, entre outros. 

Considerando-se as categorias da representação visual dos atores sociais na 

obra de van Leeuwen (2008), percebe-se que nos dois tipos de movimentos as 

mulheres assumem a liderança, atuando de forma empoderada ao que se está 

debatendo, estando assim na categorização inclusiva, que coloca os participantes 

representados como agentes da ação. Foram elas que tomaram a iniciativa pelos 

movimentos no universo on-line e atuaram massivamente em protestos nas ruas.  

Com essa teoria, as imagens dos protestos tendem a se enquadrar na 

representação dos atores em grupo e de forma genérica, por possuírem 

características seguindo mesmo padrão. Nos espaços públicos os participantes foram 

retratados portando cartazes, bandeiras, faixas, banners, mensagens no vestuário ou 

inscrições no corpo, formando assim paisagens linguísticas diversificadas, 

expressando suas opiniões, anseios, angústias, suas emoções. 

Apesar dos movimentos comportar a participação de diversos grupos sociais, 

como feministas, comunidade LGBT, de categorias profissionais, entre outros, não 

são vistos sob a ótica individual, mas como um só grupo homogeneizado, por estarem 

ligados a um só propósito. 

Porém, como já mencionou van Leeuwen (2008), quando olha-se para uma 

imagem, deve-se atentar ao fato do que está incluído, ao mesmo tempo, o que não 

está representado. Nos atos de manifestação do #Elenão há a representação da 

comunidade LGBT e a do grupo étnico afrodescendente, sendo que, estes estão 

ausentes nas representações visuais do #Elesim. Com fundamento nisso, existe 

assim, a categoria de exclusão. 
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Nas manifestações do #Elesim não há uma outra bandeira representada, 

exceto a do Brasil. A cor da bandeira que representa a nação brasileira passou a ser 

cor utilizada como representação do partido de direita. As cores verde e amarela 

passaram a serem vistas como a cor de um partido político. Em contraponto a isso, 

nos movimentos de protesto do #Elenão, que apoiava, principalmente, o candidato do 

partido de esquerda, Fernando Haddad do PT, não havia o uso das cores da bandeira 

brasileira. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em qualquer língua, explicam Machin e Mayr (2012), não existe uma maneira 

neutra de representar grupo de indivíduos ou pessoas. Produtores de imagens usam 

escolhas semióticas como “estratégias representacionais” para denominá-las. Nesse 

âmbito, elas não são observadas pelo o que fazem, mas pela maneira que são 

representadas. Essas estratégias costumam chamar atenção para algo ou para omitir 

alguma informação. As escolhas, compostas em sua maioria pelas lexicais e 

iconográficas, abarcam um conjunto de significados que possuem associação com 

certos tipos de discursos. 

 Assim, as imagens dos movimentos de protesto #Elenão e #Elesim, que 

ocorreram em plena campanha eleitoral, em 2018, no Brasil, em variados espaços 

públicos no país e em outros lugares do mundo, eclodiram de forma multimodal dentro 

de um contexto que situava o eleitorado brasileiro em dois polos opostos.  

 Os atos de protesto tiveram duplos espaços de realização. Com o aumento 

do uso de smartphones e também de usuários deram deferimento para que as 

convocações nas redes virtuais se materializassem nas ruas. No que lhe concerne, 

as ocupações físicas, exigiu a atenção das redes nas movimentações, dando início a 

um processo retroativo, caracterizado pela interação entre as esferas on-line e off-

line. Desse modo, a vida off-line e on-line estavam intimamente ligadas. 

 Os movimentos sociais na era dos avanços das tecnologias da informação 

passaram a ganhar uma notoriedade imensa, de uma maneira que, um ato de protesto 

originado por apenas um ator social ou por um pequeno grupo, ao ser posto nas redes 

virtuais, provocou a mobilização de causas defendidas por uma força de 

mentalidades, transformando o espaço urbano local e interconectando com outras 

partes do mundo. Esse transbordamento de novas práticas sociais causou uma 

explosão de textos multimodais sendo em si mesmos vetores de comunicação 

seriamente poderosos e capazes de ir ao ponto mais delicado da vida pessoal de cada 

indivíduo. Modificaram a rotina de um lugar e de cada pessoa. 

 Seguindo esse pensamento, pode-se dizer que a democracia participativa 

estava nas ruas, no Facebook, no Instagram, no Twitter e em outros meios de 

comunicação abarcando discursos provindos de protestos, muitas vezes, de maneira 

direta e instantânea, causando a propagação viral da informação codificada em textos 

verbais e visuais. As postagens desses textos tornaram-se verdadeiros hipertextos, 
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reproduziram e criaram novas hashtags que se agruparam eficazmente ao conteúdo 

relacionado. Os movimentos com as hashtags #Elenão e #Elesim se tornaram em 

alguns dias trending topics em redes virtuais ganhando rapidamente uma dimensão 

global. 

 Sendo assim, as redes sociais virtuais não serviram apenas como meio de 

informação, mas também de organização, de onde partiam convocações aos 

indivíduos para a participação massiva off-line. Nas redes, os textos foram produzidos, 

compartilhados, comentados, curtidos, sendo utilizados e valorizados por seus 

próprios participantes. 

 Nos países árabes e na Europa os atos reivindicatórios aconteciam contra a 

baixa qualidade nos setores básicos de vida da população que, numa só voz, ecoavam 

em contrapoder às improbidades governamentais de seus representantes. No Brasil, 

poucas semanas antes das eleições, o cenário de protestos polarizados se constituiu, 

a partir da iniciativa de grupos feministas nas redes sociais virtuais. A hashtag #Elenão 

surgiu massivamente contra o candidato Jair Messias Bolsonaro, que estava 

concorrendo ao cargo de Presidência da República. Em reação contrária, também a 

partir da mobilização de mulheres, se originou a hashtag #Elesim. As lutas não se 

emergiram apenas em torno da representação de laterais partidárias de esquerda ou 

de direita, mas às convicções e crenças de uma única pessoa. 

 Democraticamente dividido, parte do país brasileiro receava ser governada 

por uma liderança de extrema direita, fascista (centralizador) e autoritário para alguns, 

enquanto que para outros, o partido de esquerda, o PT, estava em total descrédito, 

sob acusações de grandes esquemas de corrupção durante seu governo por doze 

anos.  

Partindo para considerações lexicais, em torno do léxico #Elenão, originaram-

se outras como “elenunca”, “elejamais” e “tortura nunca mais82”, demonstrando 

preocupação por um regime antiditatorial, além disso, assuntos reivindicando direitos 

iguais para mulheres e LGBT, apoio ao Fernando Haddad à presidência da República, 

também foram ligados a hashtag. No léxico #Elesim, por sua vez, surgiram outras 

 
82 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1TJd6G5xuzofhO0xOI66wXulNufoGXuTB/view. 
Acesso em 02 out. 2019. Disponível também em anexo página ___.  

https://drive.google.com/file/d/1TJd6G5xuzofhO0xOI66wXulNufoGXuTB/view
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relacionadas como “bolsonaromerepresenta”, “patriaamadabrasil”, 

“émelhorjairseacostumando”, “patriota”, “jairbolsonaro83”, entre outras. 

Em sentido ideológico, as representações visuais e textuais da hashtag 

#Elenão, constrói sentidos de negação a atitudes atribuídas ao candidato Jair 

Bolsonaro. As publicações nas redes sociais giravam em torno, principalmente, sobre 

direitos civis de mulheres e da comunidade LGBT. As manifestações buscavam 

desaprovar os discursos, que segundo os ativistas, evidenciam opressão, exploração, 

machismo, contra o grupo social feminino; racismo, ódio, homofobia. No que lhe 

concerne, para o #Elesim, Bolsonaro se destacava pela honestidade, por defender a 

família tradicional, valores morais, éticos, por ser patriota, pela fé em Deus, por 

prometer a segurança em um país consideravelmente violento e de leis criminais 

frouxas.  

Dessa maneira, os resultados desta pesquisa levam a crer que a análise de 

imagens dos protestos pré-eleições 2018, #Elenão e #Elesim, nos conduz a 

compreensão de que as manifestações sociais, nesse período, se formaram grupos 

de lutas com extremos opostos. As imagens dos protestos mostram as construções 

por diferentes atores sociais, com interesses diferentes, no intuito de fazer campanha 

por um candidato presidencial. 

O país brasileiro mostrou-se democraticamente dividido por esses movimentos 

que colocavam como embate de frente o candidato Jair Bolsonaro. Enquanto que o 

#Elenão desempodera-o por acreditar que era desprovido de capacidade para 

assumir a presidência, surge a outra que se opusera, o #Elesim, empoderando e 

acreditando ser a única alternativa para trazer um governo que solucionasse diversos 

problemas sociais.  

Tais considerações são importantes por desvelar que duas simples hashtags 

formadas cada uma pela junção de duas palavras, que se alastraram de formas 

intensas nas ruas e nas redes sociais virtuais, foram suficientes para efervescerem 

diversos sentidos carregados de relações de poder. Essas manifestações no Brasil 

constituíram uma poderosa forma de comunicação capaz de gerar impactos nos 

resultados das eleições.  

 
83 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/18oqC42_GqXh6vyheGC9_Ah2oArEYDKMQ/view. 
Acesso: 02 out. 2019.  

https://drive.google.com/file/d/18oqC42_GqXh6vyheGC9_Ah2oArEYDKMQ/view
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Se faz necessário evidenciar que o trabalho em Análise Crítica do Discurso e 

na Gramática do Design Visual faz esta pesquisa ser de caráter emancipatório, uma 

vez que, incumbe ao analista crítico a tarefa de mostrar que na linguagem são 

construídas relações de poder e que estas influenciam nas estruturas sociais. A partir 

disso, pode colaborar contra construções discursivas que promovem a injustiça na 

sociedade, produzindo nos indivíduos a capacidade de reflexão, de modo que 

consigam se posicionar em busca da mudança social. 
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