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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é problematizar a representação midiática das mobilizações 

contemporâneas, por meio de um objeto que denominamos corpo-multidão. Nosso problema 

é compreender quais sentidos são produzidos, principalmente pela mídia impressa, em relação 

às multidões que se articulam para resistir ao hegemônico. Para tanto, realizamos uma revisão 

de literatura, a fim de constituir uma cartografia de conceitos sobre os coletivos humanos 

desenvolvidos por pesquisadores que se dedicaram ao tema, desde Roma e Grécia aos dias 

atuais. Desde a antiguidade clássica, numerosos grupos de pessoas foram mantidos à margem 

do poder e do Estado. Na contemporaneidade, autores como Antonio Negri e Michael Hardt, 

Maurizio Lazzarato e Paolo Virno, partindo da conceituação de Baruch de Espinoza, refletem 

sobre as mobilizações, que confrontam o hegemônico no final do século XX e início do XXI, 

e concluem que essas multidões surgem como resposta e possibilidade de novas formas de 

democracia. Nessa perspectiva, as multidões têm no corpo a expressão de sua natureza, posto 

que é de seu caráter plural e heterogêneo que emana sua biopotência. Outrora o corpo, na sua 

singularidade, poderia resistir e representar um coletivo – Gandhi e Mandela, por exemplo. Na 

pós-modernidade, em contexto de centralidade da mídia, sua preponderância nas relações de 

poder permanece, mas mobilizado para constituir com outros corpos a multidão 

biopotente. Para responder ao problema da pesquisa, constituímos um corpus com imagens 

fotográficas e textos de jornais, revistas e mídia alternativa que veicularam notícias sobre as 

manifestações no Brasil em 2013 e em 2016. Para analisá-lo, utilizamos fundamentalmente a 

teoria-método da Análise de Discurso de Linha Francesa, com destaque para o conceito de 

intericonicidade proposto por Courtine. A revisão de literatura e o corpus evidenciam que os 

sentidos atribuídos à multidão são instáveis. Por meio dos achados, concluímos que, embora a 

multidão contemporânea seja caracterizada por sua pluralidade e heterogeneidade, a todo 

momento há deslocamento de sentidos, produzido por composições imagético-textuais que a 

vinculam a sentidos precedentes e silenciam sua natureza e biopotência. A recorrência dessas 

composições foi objeto de análise, cujos resultados levaram à proposição de seis categorias 

sobre os modos de produção de sentidos. A análise revela ainda haver uma impossibilidade 

ontológica da representação imagética das multidões, e que a mídia impressa não apenas coopta 

seus discursos, bem como produz sentidos antagônicos à sua natureza, normalmente dando 

ênfase à violência, à ilegalidade e desqualificando seus objetivos.  

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; corpo; multidão; mobilizações; corpo-multidão  

  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to problematize the mediatic representation of contemporary 

mobilizations, through an object that we call body-multitude. Our problem is to understand 

which senses are produced, especially by the printed media, in relation to the multitudes that 

articulate themselves to resist the hegemonic. For this, we carried out a review of the literature, 

in order to constitute a cartography of the various concepts about human collectives, from 

Rome and Greece, to the present day. Since classical antiquity, significant parts of society have 

been kept apart from power and the state. In contemporary times, authors such as Antonio 

Negri and Michael Hardt, Maurizio Lazzarato and Paolo Virno, based on the conception of 

Baruch de Espinoza, reflect on the mobilizations of the late twentieth and early twenty first 

centuries that confront the hegemonic, and conclude that these multitudes appear as a response 

and the possibility of new forms of democracy. From this perspective, the multitudes have in 

the body the essence of their nature, since it is from their plural and heterogeneous character 

that their biopotential emanates. In the past, the body, in its singularity, could resist and 

represent a collective - Gandhi and Mandela are both good examples. In postmodernity, its 

preponderance in the power relations remains, but mobilized to constitute with other bodies 

the biopotent multitude. To answer our research problem, we created a corpus with 

photographic images and texts from newspapers, magazines and alternative media that 

broadcast news about the demonstrations in Brazil in 2013 and 2016. To analyze it we 

fundamentally used the Theory-method of French discourse analysis, with emphasis on the 

intericonicity, device proposed by Courtine. The literature review and the corpus make it clear 

that the senses attributed to the multitude are unstable. Based on the findings, we conclude 

that, although the contemporary multitude is characterized by its plurality and heterogeneity, 

at all times there is a displacement of meanings, produced by textual-imagistic compositions, 

that bind it to previous conceptions and deny its nature and biopotential. The recurrence of 

these compositions was object of analysis which result is the proposal of six categories. The 

analysis also reveals an ontological impossibility of the imagetic representation of the 

multitude and that the printed media not only co-opts their discourses, but also produces 

meanings antagonistic to their nature, usually linking them to violence and to illegality and 

disqualifying their objectives. 

 

Key words: Communication and consumption; body; multitude; mobilization; body-

multitude. 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la representación mediática de las movilizaciones 

contemporáneas a través de un objeto a que llamamos cuerpo-multitud. Nuestro problema es 

entender el significado que se produce principalmente por la prensa escrita, en relación con las 

personas que se organizan para resistir la hegemónica. Por lo tanto, se realizó una revisión de 

la literatura con el fin de proporcionar un mapeo de los diversos conceptos de los colectivos 

humanos, desde Roma y Grecia hasta la actualidad. Desde la antigüedad clásica, una gran parte 

de la sociedad se mantuvieron a margen del poder y el gobierno. Algunos autores 

contemporáneos como Antonio Negri y Michael Hardt, Maurizio Lazzarato y Paolo Virno, 

basado en el concepto de Baruch de Espinoza, reflexionan sobre las movilizaciones de finales 

del siglo XX y principios del XXI que enfrentan el hegemónico y concluyen que estas 

multitudes emergen como una respuesta y la posibilidad de nuevas formas de democracia. En 

esta perspectiva, las multitudes tienen en el cuerpo la esencia de su naturaleza, ya que es de su 

carácter plural y heterogéneo de la cual emana su Biopotencia. En el pasado, el cuerpo en su 

singularidad, pudo resistir y representar a un colectivo - Gandhi y Mandela, por ejemplo. En 

la posmodernidad, su preponderancia en las relaciones de poder se mantiene, pero, se 

movilizan para estar con otros cuerpos y formar la multitud biopotente. Para responder a 

nuestro problema de investigación, creamos un corpus con imágenes fotográficas y textos de 

periódicos, revistas y medios alternativos que transmitieron noticias sobre las manifestaciones 

en Brasil en 2013 y 2016. Para analizarlo utilizamos principalmente la teoría de la Análisis del 

Discurso francés, especialmente el dispositivo de la intericonicidad propuesto por Courtine. La 

revisión de la literatura y el corpus dejan claro que los significados atribuidos a la multitud son 

inestables. A través de los resultados, se concluye que, aun que la multitud contemporánea se 

caracteriza por su pluralidad y heterogeneidad, todo el tiempo hay un cambio de sentido, 

producido por composiciones de imágenes y textos que se unen a concepciones anteriores y 

que niegan su naturaleza y biopotencia. La recurrencia de estas composiciones fue objeto de 

análisis cuyo resultado condujo a la propuesta de seis categorías de modos de producción de 

sentido. El análisis también revela que hay una imposibilidad ontológica de la representación 

por medio de la imagen de las multitudes y que la prensa se apropia de sus discursos, así como 

produce significados antagónicos a su naturaleza, por lo general haciendo una vinculación de 

estos a la violencia y la ilegalidad y una descalificación de sus objetivos. 

Palabras clave: Comunicación y consumo; cuerpo; multitud; movilizaciones; cuerpo-

multitud. 
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1. Introdução – Os discursos do corpo e da multidão  
 
 

Uma parte de mim 

é todo mundo; 

outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 

 

Uma parte de mim 

é multidão; 

outra parte estranheza 

e solidão. 

 

Uma parte de mim 

pesa, pondera; 

outra parte 

delira. 

 

Traduzir-se, poema de Ferreira Gullar 

 
 

1.1. Individualismo e multidão 
 

Essa pesquisa tem como tema os sentidos produzidos por meio das 

representações midiáticas das mobilizações contemporâneas, especialmente aquelas 

ocorridas no Brasil nos anos de 2013 e 2016, em contextos de resistência ou oposição 

aos poderes constituídos. A intensificação dos movimentos contestatórios e 

reivindicatórios nas últimas décadas, vários deles produzindo resultados importantes, 

como deposição de governantes, redução de tarifas de serviços públicos e outros 

avanços sociais, tem despertado interesse da academia e produzido debates e reflexões, 

que serão nesse trabalho apresentadas, e que apontam para seu potencial transformador 

da sociedade e possibilidade de novas formas de representação democrática. Essa 

efervescência ocorre num momento histórico que tem sido descrito por vários teóricos 

(SENNETT, 2014; BAUMAN, 2008, 2004; GIDDENS, 1991; LIPOVETSKY, 2005) 

como uma fase do capitalismo que acentuou profundamente o individualismo, ou 

segundo Lipovetsky (2007), uma era do hiperindividualismo.  
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Desta forma, nossa epígrafe, que traz os três primeiros versos do poema 

“Traduzir-se”, do poeta Ferreira Gullar1 é bastante adequada para abrir esse trabalho. 

Mais do que uma homenagem ao autor, os três primeiros versos de “Traduzir-se”, 

usados na epígrafe, falam poeticamente das inquietações que em parte nos mobilizaram 

a pesquisar o fenômeno das multidões em sua versão contemporânea. É próprio do 

nosso tempo experimentarmos antagonismos, como esses do poema; ora uma sensação 

de desamparo, ora vislumbrando alguns sinais de esperança. Ser todo mundo e ser 

ninguém nos remete ao ambíguo sentimento de estarmos conectados a tudo e a todos, 

ao mesmo tempo em que somos tomados por uma sensação de vazio e de incompletude. 

Ser multidão e estar sozinho aponta para a dicotomia coletivo-indivíduo, institutos 

aparentemente excludentes, segundo pensadores da pós-modernidade, o que, no 

entanto, parece ser desmentido nas mobilizações atuais. Outro aspecto do poema que 

ganha relevância diz respeito ao indivíduo que pensa e pondera, sugerindo o sujeito-

agente reflexivo de Anthony Giddens (1997), que é ativo, que se manifesta e engrossa 

as fileiras da resistência, também não é por vezes o mesmo que delira e se deixa levar 

pela irracionalidade que caracteriza a multidão enraivecida de Jacques Le Bon (2008)?  

Embora seja um conceito polêmico, a pós-modernidade é concebida como 

sendo um tempo marcado por essas percepções antagônicas e ambíguas, um período 

repleto de incertezas. Foi teorizada a partir da observação de características que se 

tornavam prevalecentes nas formas de ser e agir nos anos que se seguiram à década de 

1970, as quais serão examinadas no decorrer deste trabalho; dentre elas, destacamos 

uma que é mobilizada pela quase totalidade dos autores que se esforçaram em 

compreender o contemporâneo: a radicalização do valor do indivíduo. O “indivíduo 

soberano” surge entre os séculos XVI e XVIII (HALL, 2006) e é uma marca da 

modernidade, uma força motriz que orientou a formatação das sociedades ocidentais, 

um dos pilares do sistema capitalista. Na pós-modernidade, essa valorização do 

indivíduo é levada às últimas consequências, transformando-se num 

                                                        
1 Trata-se de pseudônimo de José Ribamar Ferreira, que nasceu na cidade de São Luís, em 10 de setembro 

de 1930, e faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de dezembro de 2016. Além de poeta, foi escritor, ensaísta, 

pintor, crítico de arte, entre outras várias atividades. Foi membro ativo do Partido Comunista na época 

da ditadura militar, condição que o levou a ser processado e preso. Mais tarde, deixou o País 

clandestinamente, vivendo como exilado na Rússia, no Chile, no Peru e na Argentina. Em 1977, após 

retornar ao Brasil, foi novamente preso e torturado. Libertado em função da pressão internacional e 

retomou suas atividades na imprensa escrita e na televisão. Gullar foi eleito membro da Academia 

Brasileira de letras (ABL) em 2014. Mais informações disponíveis na página oficial da ABL, disponível 

em http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Fsid%3D1042/biografia, acesso em 

15/12/2016.  

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Fsid%3D1042/biografia
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“hiperindividualismo distanciado, regulador de si mesmo, ora prudente e calculista, ora 

desregrado, desiquilibrado e caótico” (LIPOVETSKY, 2004, pp. 55, 56). O indivíduo 

moderno, centrado e orientado por restos de tradições pré-modernas, que lhe conferiam 

alguma segurança, é sucedido por outro, livre dos limites criados pela estrutura social 

precedente para buscar a felicidade e o alto desempenho em todas as áreas da vida, mas 

à custa de incertezas. Conforme observa Bauman, na passagem de um período para 

outro, há uma mudança no balanço de perdas e ganhos:  

Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de 

segurança que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da 

felicidade individual. Os mal-estares da pós-modernidade provêm de 

uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma 

segurança individual pequena demais (2004, p. 10). 

Os ideais de liberdade, de felicidade e desempenho pessoal colocam o sujeito 

em constante oposição ao outro, que deve reconhecê-lo e valorizá-lo, já que a 

identidade se constrói sempre mediante a alteridade, pois identidade é relacional 

(WOODWARD, 2011). A primazia do ser, o culto do eu e a urgência de um devir 

encontram no consumo a possibilidade de autonomia. Consumir adquire o caráter de 

um lugar, um espaço para a realização do eu. É ali, nas práticas de consumo, que o 

descrédito na política e em outras instituições tradicionais, como religião e sindicatos 

(CANCLINI, 2010) encontram a possibilidade do sujeito afirmar-se como cidadão. 

Passando a estar vinculado também ao entretenimento, o consumo transforma-se numa 

cultura dominante, capaz de realizar desejos e alicerçar o império do individual. Como 

diz Lipovetsky, 

Nasce toda uma cultura hedonista e psicologista que incita à 

satisfação imediata das necessidades, estimula a urgência dos 

prazeres, enaltece o florescimento pessoal, coloca no pedestal o 

paraíso do bem-estar, do conforto e do lazer. Consumir sem esperar; 

viajar; divertir-se; não renunciar a nada: as políticas do futuro 

radiante foram sucedidas pelo consumo como promessa de um futuro 

eufórico (2004, p. 61). 

Todo esse cenário aponta para um acirramento do individualismo, do 

isolamento, da rejeição de práticas de compartilhamento de um comum, exceto aquelas 

voltadas ao trabalho, ao prazer e ao divertimento.   

No entanto, presenciamos, desde o final do século XX até o presente, um 

considerável aumento de ações coletivas que aparentemente contrariam essa tendência: 

mobilizações, marchas e manifestações em várias partes do mundo relatam a 
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articulação de milhões de pessoas em torno de pautas comuns. Em tempos de 

hiperindividualismo, é instigante perceber que dos protestos em Seattle, em 1999, ao 

movimento 15-M em Madri, 2011, passando pelas primaveras na Tunísia e no Egito, 

também em 2011, as Jornadas de Junho de 2013 no Brasil e as manifestações de 2016, 

multidões deixaram suas casas, seus programas de televisão e seus chats on-line, 

espontaneamente, para unirem-se a outros desconhecidos  Pensar e problematizar como 

a mídia, especialmente a impressa, representa essas mobilizações é o que nos motiva a 

desenvolver esta pesquisa.  

Nosso projeto de pesquisa tem como foco os ajuntamentos humanos que 

ocorrem de forma deliberada, em torno de um ou mais objetivos comuns. Falamos de 

mobilizações, marchas e manifestações, sempre em contextos urbanos e não ligadas a 

eventos artísticos, esportivos ou de natureza ritualística, como nos casos de cultos 

religiosos. Adotamos o vocábulo multidão e seu plural para designar tais eventos, já 

que há uma diversidade de termos que definem coletivos humanos: plebe, massas, 

povo, turba, malta, multidão etc. Embora encontremos em outras línguas palavras que 

são traduzidas com o mesmo sentido, por exemplo, crowd e mob (inglês) e foule 

(francês), a maior parte das obras consultadas partem do termo derivado do latim 

multitudine (FERREIRA, 2010). A título de exemplo, apresentamos uma passagem 

clássica de Espinoza que serve de inspiração para vários dos autores utilizados em nossa 

bibliografia: 

Português: “Este direito que se define pela potência da multidão costuma chamar-se 

estado” (ESPINOZA, 2009a, p. 20 – grifo nosso). 

Espanhol: “Este derecho que se define por el poder de la multitud, suele denominarse 

Estado” (ESPINOZA,1986, p. 93 – grifo nosso). 

Francês: “Ce droit, qui est défini par la puissance de la multitude; on a coutume de 

l’appeler l’État” (SPINOZA, 2015, p. 20 – grifo nosso). 

Inglês: “This right, which is determined by the power of a multitude, is generally called 

Dominion” (SPINOZA, 2014, p. 17 – grifo nosso). 

Uma de nossas principais referências, o livro Multidão. Guerra e democracia 

na era do império, de Antonio Negri e Michael Hardt (2012), traduzido do original em 

inglês, tem como título Multitude; Gramática da multidão de Paolo Virno (2013), outra 

referência, foi vertida do original em italiano Grammatica dela moltitudine. 

Embora circule no Brasil a expressão multitude, adotamos o vocábulo multidão 

por ser o termo usado nas traduções dessas importantes obras. 
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1.2. No mundo e no Brasil, as vozes da multidão  
 

O fenômeno das multidões, indivíduos que se reúnem para resistir, reivindicar 

e protestar, é global. Muito embora sempre tenham ocorrido manifestações, no final do 

século XX e início do século XXI a exposição midiática conferiu visibilidade a essas 

ocorrências que se tornaram pauta principal de veículos de comunicação do mundo 

globalizado. Autores que estudam movimentos sociais, como Francis Dupuis-Déri 

(2014), Peter McLaren (2000), Hardt e Negri (2012), analisam eventos dessa natureza 

em seus livros. A partir das informações constantes nas obras dos autores mencionados, 

e de um levantamento em jornais e sites de busca na internet, elaboramos o quadro que 

apresentamos a seguir, com a intenção de evidenciar o fenômeno em tempos recentes. 

Ressalvamos que se trata de um levantamento parcial e que não abrange todas as 

mobilizações ocorridas no período delimitado. 

 

Quadro I: Amostra de mobilizações sociais nos últimos 30 anos 

Ano Localidade Ocorrência 

1986 Hamburgo, Alemanha 11 mil manifestantes ocupam a Rua 

Hafenstrasse contra a força policial que iria 

desocupar imóveis. Presença de cerca de 1 mil 

black blockers. 

1994 Chiapas, México Rebelião zapatista: protesto contra o acordo 

Nafta e seus efeitos negativos, especialmente 

em relação aos indígenas. 

1999 Seattle, EUA 40 a 100 mil pessoas protestam contra reunião 

da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

A multidão é composta por diversos grupos e 

associações não governamentais, formando um 

grupo bastante heterogêneo. 

2010 Tunes, Tunísia Revolução do Jasmim. Após a autoimolação de 

um jovem vendedor ambulante, milhares de 

pessoas ocupam as ruas de Tunes e forçam a 

renúncia do presidente. 

2011 Espanha – várias cidades Movimento 15M (também conhecido como Los 

Indignados). 130 mil manifestantes protestam 

contra falta de representação democrática. 

2011 Bengazi, Líbia Manifestações se iniciam nesta cidade e depois 

avançam por todo o país. Dão origem a uma 

guerra civil e à deposição do presidente 

Muammar al-Gaddafi. 

2011 Cairo, Egito Mais de 1 milhão de pessoas exigiram a 

renúncia do Presidente Mubarak. 

2011 Argélia, Bahrein, Djibuti, 

Iraque, Jordânia, Omã, 

Iémen, Kuwait, Líbano, 

Primavera Árabe. Juntamente com Egito, 

Tunísia e Líbia, protestos da população desses 
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Mauritânia, Marrocos, 

Arábia Saudita, Sudão. 

países contra seus governos forçaram renúncias 

e/ou algumas concessões. 

2011 Nova York, EUA. Occupy Wall Street. De 5 a 10 mil 

manifestantes. Protesto contra a desigualdade 

econômica e social. 

2013 Brasil – diversas cidades Jornadas de Junho. Milhões de pessoas ocupam 

as ruas com reivindicações diversas.  

2013 Istambul, Turquia Cerca de 2,5 milhões de participantes. 

Inicialmente foi um protesto contra a derrubada 

de árvores de um parque, que se transformou 

em oposição ao presidente Erdoğan. 

2016 Asunción Nochixtlán, 

México 

Professores, alunos e moradores da cidade 

promovem manifestação em defesa da 

educação. São violentamente reprimidos pela 

polícia, que assassinam seis e ferem 108 

pessoas. 

2016 Brasil – diversas cidades Milhões de pessoas se mobilizam contra ou a 

favor do impeachment de Dilma Rousseff. 
Fonte: elaborado pelo autor 

O quadro, embora registre apenas parte das manifestações ocorridas entre 

1986 e 2016, revela aspectos interessantes: a ocorrência em diversos países e 

continentes, demonstrando tratar-se de um fenômeno mundial; a participação de povos 

e culturas diferentes; o expressivo número de participantes; a diversidade de 

reivindicações, muito embora de forma geral elas se dirijam a um poder constituído, o 

que permite falar em disputas em torno de relações de poder. 

Se por um lado as motivações e os resultados alcançados variem de um país 

para outro, por outro há elementos que são comuns, a saber: a forma como os 

movimentos são articulados o uso de tecnologia e da mídia para a convocação e 

divulgação do movimento, e a reunião de cidadãos de diferentes segmentos sociais, 

com lutas por questões bem distintas entre si. Sobre o modo como os movimentos são 

articulados, a presença física, corporal, nos espaços urbanos, uma liderança difusa ou 

mesmo inexistente e a queixa generalizada de falta de representação. Quanto ao uso de 

tecnologia e da mídia para a convocação e divulgação do movimento, as redes sociais 

e mídias alternativas são largamente empregadas, porém sem qualquer mediação 

institucional. E quanto ao fato de a manifestação reunir pessoas de diferentes segmentos 

sociais, podemos constatar que feministas, ambientalistas, associações de sem-teto e de 

moradores de comunidades carentes, grupos LGBT, trabalhadores e intelectuais, jovens 

estudantes e professores reúnem-se em torno de interesses comuns, ocupando espaços 

públicos e pressionado os poderes constituídos. 
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Para usar uma expressão do senso comum, tem-se a impressão de que “o povo 

pegou gosto pela rua” e fez dela a sua arena de lutas, ou talvez seja melhor dizer fez 

dela sua ágora contemporânea. Esse lugar especial onde os cidadãos habilitados (os 

patrícios, membros da aristocracia que possuíam poderes políticos) debatiam e 

decidiam os rumos de algumas cidades-estado da Grécia antiga parece estar vazio na 

contemporaneidade: “A maioria dos protestos hoje em dia visa, pelo menos em parte, 

a falta de representação” (HARDT, NEGRI, 2012, p. 341). Autores como Negri e 

Hardt, Lazzarato e Virno, que se dedicam a estudar o fenômeno das multidões 

contemporâneas, creditam, entre outras causas, à crise de representação democrática 

um de seus fundamentos. E trata-se também de uma crise global: 

Essa crise da democracia não é específica da Euro-América ou 

qualquer outra região do planeta; a crise de representação e a 

corrupção das formas de democracia são uma condição planetária 

[...]. A crise global da democracia afeta todas as formas de governo 

(HARDT, NEGRI, 2012, p. 440).   

Os mesmos autores, em entrevista a Brown e Szeman (2006, n.p)2, afirmam 

que “A crise generalizada da representação coloca no centro da agenda política a 

necessidade de experimentar novas formas de representação e formas não-

representativas de organização democrática”. Essas experimentações são, na visão dos 

autores, exatamente o que temos assistido nas ruas, praças e avenidas de nossas cidades. 

Uma irrupção de práticas coletivas que se organizam diante da indignação ou do 

protesto, resposta a processos representativos frágeis e insatisfatórios. Tornou-se um 

lugar comum, um jargão político e jornalístico, referir-se às mobilizações como “a voz 

das ruas”. De fato, a expressão, ainda que descambe para certo desgaste, é feliz e 

apropriada, pois, quando os corpos se apresentam frente aos desafios políticos, no 

sentido amplo da palavra, é porque os sujeitos já não reconhecem qualquer voz que por 

eles falem e passam a falar eles mesmos. A esse respeito, Nick Couldry (2010) 

compreende que no contemporâneo vivemos uma crise da voz; um aparente paradoxo, 

pois parecemos viver com múltiplas possibilidades de nos manifestarmos, pelas redes 

sociais ou por meio da interatividade com os media, porém, as narrativas são 

organizadas segundo lógicas do discurso hegemônico neoliberal, de maneira que, 

segundo o autor, nos últimos trinta anos prevalece uma crise de voz, não só em termos 

                                                        
2  Entrevista disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

33002006000200007&lng=en&nrm=iso, acesso em 02/12/2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002006000200007&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002006000200007&lng=en&nrm=iso
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econômicos e políticos, mas também culturais. As vozes nas ruas e das ruas são uma 

reação aos discursos monolíticos, engessados e formatados por essa lógica e à 

constatação de que já não há quem as represente. Esse contexto insere a questão das 

multidões na ordem da discursividade, e, portanto, do campo da Comunicação. Quando 

um corpo se presentifica, juntamente com outros corpos, e se prende por um certo 

tempo a uma causa, é a própria vida, como força de vida, que se coloca como discurso. 

Há um discurso no corpo e há um discurso na multidão. Uma discursividade que não é 

da dimensão somente do verbal, e principalmente, de ordem estética e estésica. O corpo 

é o elemento central desse processo; emissor e receptor primário da comunicação, elo 

do sujeito com o mundo ou, como diz Le Breton, “vetor semântico pelo qual a evidência 

da relação com o mundo é construída” (2007, p. 7).  

A citação de Le Breton é oportuna para, a partir dela, pensarmos na conexão 

entre a corporeidade3, em sua dimensão comunicacional e política, e a sua presença nos 

espaços urbanos. Compreender o corpo como “vetor semântico” implica em reconhecer 

sua capacidade comunicativa, como um meio-mídia, ou como “mídia primária” 

(BAITELLO, 2001), aspecto que será discutido principalmente no Capítulo 3. Já sua 

relação com o mundo o insere na esfera política, termo que empregamos aqui de forma 

ampla: não apenas as questões partidárias e de representatividade, como também a 

construção das relações interpessoais. Nesse aspecto, o corpo funciona como suporte 

da própria identidade, invólucro do sujeito, indissociável dele. Le Breton esclarece isso 

de maneira precisa:   

O corpo como elemento isolável da pessoa a quem dá fisionomia só 

é possível em estruturas societárias de tipo individualista, nas quais 

os atores estão separados uns dos outros, relativamente autônomos 

com relação aos valores e iniciativas próprias. O corpo funciona 

como se fosse uma fronteira viva para delimitar, em relação aos 

outros, a soberania da pessoa (LE BRETON, 2007, p. 30). 

E Jean-Luc Nancy, de forma poética e também assertiva, complementa: “O 

corpo é material. Fica à parte. Distingue-se dos outros corpos. Um corpo começa e 

termina contra outro corpo” (NANCY, 2004, p. 15). Ocupar os espaços urbanos 

                                                        
3 O termo aqui é usado na definição dada por Josimey Costa: “essência ou natureza dos corpos ou dos 

estados corporais, relacionando-se a tudo o que preenche o espaço e se movimente, mas que, ao mesmo 

tempo, situe o homem como um ser no mundo”, in Dicionário da Comunicação (MARCONDES FILHO, 

2009), verbete corporeidade. 
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coletivamente é comunicar e agir politicamente. Participar das mobilizações é 

confrontar as relações de poder de forma presentificada.  

Na dimensão política, Foucault, autor que mobilizamos como uma relevante 

fundamentação teórica para o debate sobre o corpo, postula: 

O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; 

as relações de poder operam sobre ele de imediato; elas investem 

nele, marcam-no, preparam-no, suplicam-no ao trabalho, obrigam-no 

a cerimônias, exigem-lhes signos (FOUCAULT, 1987, p. 125). 

A dimensões comunicacional e política do corpo manifestam-se de modo 

privilegiado no ambiente urbano, notadamente as grandes cidades, onde contingentes 

populacionais numerosos formam-se regular e cotidianamente em praças, estações de 

meios de transporte, instituições etc. As grandes cidades e suas dinâmicas sociais  criam 

as condições necessárias para os ajuntamentos, sejam aqueles de ordem política, sejam 

aqueles referentes às sociabilidades promovidas pelo consumo, fenômeno que se 

associa ao das multidões em nossa abordagem e do qual trataremos no item que se 

segue. 

1.3. O consumo e as grandes cidades: a moda da multidão 

 
A multidão é um fenômeno urbano – muitos já o disseram, como Edgar Allan 

Poe (1986) e Georg Simmel (2009). O primeiro nos apresentou “o homem da 

multidão”, um conto que narra o caminhar de um indivíduo idoso, o qual se mistura à 

multidão, com ela se confunde, nela se esconde, ao mesmo tempo em que um olhar 

perscrutador – o olhar do narrador – o persegue. Walter Benjamin reconhece que Poe é 

um dos primeiros fisionomistas da multidão e vê nela o asilo do flâneur (BENJAMIN, 

1985, p. 39). A multidão de Poe revela indícios da decadência humana promovida pelo 

industrialismo na velha Londres. O narrador, enquanto persegue o velho pela cidade, 

investiga os muitos transeuntes. São de diferentes classes, hábitos e vidas, o que fica 

revelado por meio de suas vestes e comportamento. O segundo, Simmel, faz uma 

análise sociológica dos efeitos das grandes cidades sobre os indivíduos e descreve a 

intensificação da “vida nervosa”.  Nas metrópoles, a vida do espírito é cada vez mais 

submetida à critérios objetivos, no lugar dos subjetivos. Os encontros tornam-se raros 

e rápidos. Tudo passa a ser controlado, medido e contabilizado. O sujeito é 



 
 

24 
 

impulsionado “para uma existência pessoal mais individualizada” (SIMMEL, 2009, p. 

94), e na multidão ele se isola e esconde: 

De facto, a reserva e a indiferença mútuas, as condições espirituais 

de vida dos círculos mais vastos, nunca foram sentidas de modo mais 

forte, no seu efeito para a independência do indivíduo, do que na 

turba mais compacta da grande cidade, porque o aperto e a 

proximidade corporal é que tornam verdadeiramente explícita a 

distância espiritual; e, claro está, é apenas o reverso desta liberdade 

se, sob certas circunstâncias, em nenhum lugar alguém se sente tão 

solitário e abandonado como justamente na multidão da grande 

cidade (idem, pp. 90, 91). 

Os dois autores apresentam a multidão citadina, que surge com o 

desenvolvimento das metrópoles, a partir do século XVIII (BRESCIANI, 1994, p. 10). 

A multidão que nasce na modernidade é consequência dos grandes fluxos populacionais 

que chegavam às cidades e se aglomeravam no espaço citadino em torno das fábricas, 

por meio do êxodo rural. Ela abriga o flâneur, contribui para o desenvolvimento do 

individualismo, ao mesmo tempo em que permite que as diferenças se apaguem e isso 

sirva de esconderijo para os indivíduos. E nesse contexto há uma estreita ligação entre 

ela e o consumo. E novamente Benjamin é quem descreve isso bem. Diz ele que o 

flâneur se sente atraído por ela, a ela se entrega e com ela se embriaga (BENJAMIN, 

1985, p. 82); em contrapartida, a multidão é atraída pelo fetiche da mercadoria: “O 

mesmo efeito a mercadoria extrai, por sua vez, da multidão que a embriaga e inebria” 

(idem, p. 85). 

Georg Simmel também contribui para esse debate, a partir de um viés que, 

num primeiro olhar, pode parecer pouco plausível: a moda. Para esse autor, o ser 

humano é um ser dualista, que vive uma tensão permanente entre o universal e o 

singular: tem necessidade de pertencer ao todo social no qual vive, ao mesmo tempo 

em que deseja se diferenciar e se libertar. O consumo permite o atendimento à essa 

demanda interior. Segundo ele, a moda, sendo expressão de um grupo, promove a 

experiência de pertencimento para aquele que a consome, pois, ao imitar o indivíduo 

anexa o que está posto pelo grupo. Ao mesmo tempo, por meio dela ele pode se 

diferenciar, se distinguir. Em suas palavras, a moda 

é imitação de um modelo dado e satisfaz assim a necessidade de apoio 

social, conduz o indivíduo ao trilho que todos percorrem, fornece um 

universal, que faz do comportamento de cada indivíduo um simples 

exemplo. E satisfaz igualmente a necessidade de distinção, a 
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tendência para a diferenciação, para mudar e se separar (SIMMEL, 

2008, p. 24). 

Ainda segundo ele, não é apenas o consumo de moda, em sentido restrito, mas 

de toda a sorte de bens e símbolos, e sua lógica penetra domínios nos quais deveriam 

imperar somente “decisões objectivas: religiosidade, interesses científicos, e até 

socialismo e individualismo [...]” (idem, pp. 26, 27), mas que também se tornam coisas 

de moda. Numa primeira perspectiva, diríamos, depois de visitar Simmel, que a 

compreensão de que indivíduo e multidão se conectam por meio do consumo da moda 

é uma reflexão plausível e razoável. Tendo ela o objetivo de unir e diferenciar, fica 

claro que é instrumento utilizado pelos sujeitos para adentrar determinado grupo. 

Contudo, nós podemos também ampliar essa compreensão, alargando o entendimento 

da moda.  

Inicialmente lançamos mão de Lipovetsky para conceituá-la no sentido estrito: 

A moda no sentido estrito quase não aparece antes da metade do 

século XIV. Data que se impõe, em primeiro lugar, essencialmente 

em razão do aparecimento de um tipo de vestuário radicalmente 

novo, nitidamente diferenciado segundo os sexos: curto e ajustado 

para o homem, longo e justo para a mulher. Revolução do vestuário 

que lançou as bases do trajar moderno (2011, p. 31). 

A diferenciação do vestuário em razão do gênero e a industrialização das 

sociedades ocidentais fez com que a estratificação social se transformasse: “A 

expressão de classe e gênero passou a ter prioridade...” (CRANE, 2013, p. 25). O século 

XIX democratizou a moda, no sentido de que mais pessoas tiveram acesso aos seus 

produtos, e instalou uma lógica que vigorou até meados de 1960: “as modas 

primeiramente eram adotadas pela classe alta e, mais tarde, pelas classes média e baixa” 

(idem, p. 30). Por volta de 1960, a alta costura, que criava e abastecia os guarda-roupas 

dos ricos, passa a ser vista com muito mais exclusividade, e seus criadores são alçados 

ao estigma de celebridades. Paralelamente, a indústria do prêt-a-porter, que produz em 

larga escala, barateia as peças e se une ao espírito transgressor do período, para oferecer 

peças a um público jovem rebelde, o que faz proliferar os estilos e as tendências. A 

moda atende cada vez menos ao desejo de prestígio social. “O que se busca, através dos 

objetos, é menos uma legitimidade e uma diferença social do que uma satisfação 

privada cada vez mais indiferente aos julgamentos dos outros” (LIPOVETSKY, 2011, 

p. 201). Ao lado desse uso mais individualista e privado, temos também espaço para a 

politização do vestuário. É o que sugere Crane ao afirmar que “As subculturas e os 
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grupos marginais manipulam os textos em forma de vestuário para exprimir suas 

atitudes a respeito de si próprios e da sociedade” (2013, p. 466). A autora conclui ainda 

que continuam a funcionar como códigos para expressar relações dentro de cada grupo, 

mas que funcionam também “como resposta a hegemonias mais conflitantes” (idem, p. 

474).  

Partimos dessa concepção, que de certa forma reafirma as ideias de Simmel – 

unir e diferenciar – para pensar moda num sentido amplo ou melhor, para pensar em 

modas. Continuam a existir normas coletivas que sugerem o que é adequado ou 

inadequado, neste ou naquele contexto. Ao mesmo tempo, em determinados momentos 

não se fala em beleza, conveniência, norma reguladora, dress-code, e sim em 

identificação com uma causa, com um grupo, como possibilidade de afirmar a 

diferença. E aqui propomos pensar numa moda da multidão, um vestir-se para as 

manifestações contemporâneas. Como observamos na análise das imagens que se 

seguirão nos próximos capítulos, as manifestações no Brasil se tornaram também uma 

arena de lutas em torno dos signos e de seus significados. Bakhtin já dissera que todo 

signo é ideológico. E, quando fala do signo linguístico, explica que uma comunidade 

semiótica possui um mesmo código de comunicação para todas as suas classes sociais. 

Sendo assim, uma mesma palavra passa ser disputada por elas para que prevaleça 

determinado significado, de sorte que “Conseqüentemente, em todo signo ideológico 

confrontam-se índices de valor contraditórios. O signo se torna a arena onde se 

desenvolve a luta de classes” (BAKHTIN, 2006, p. 45). Essa mesma operação se dá 

com signos de outras naturezas: cores, bandeiras, objetos. O que assistimos no Brasil 

recentemente foi também uma luta pelo significado do verde-amarelo, do vermelho, de 

bandeiras e tantos outros objetos. Interessante observar que muitos manifestantes 

usaram camisetas com o símbolo da Confederação Brasileira de futebol (CBF), 

instituição essa que desde 2013 sofreu críticas severas de todos os setores da sociedade. 

Esse fato permite também pensar na efemeridade da própria moda, como discutiram 

autores como Lipovetsky, em Império do efêmero (2011). Simmel, portanto, nos 

permite fazer essa conexão. Consumo, moda, multidão. E permite também pensá-la 

como signo de resistência, quando se presta a identificar um grupo com uma causa, uma 

ideologia, um partido. Um signo ideológico.  

Como signo de resistência, pouco se fala na moda. De forma majoritária, ela é 

abordada como fruto de mecanismos de reprodução dos padrões hegemônicos e habitus 

de classe (Cf. Bourdieu). Diana Crane, entretanto, oferece outra perspectiva. Ao estudar 
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o traje de mulheres operárias na Inglaterra no século XIX, destaca que há discursos do 

vestuário que “expressam as tensões sociais que forçam os conceitos amplamente 

aceitos de papel social a tomar novas direções” (2006, p. 198). Ela relata o uso de peças 

usadas exclusivamente pelos homens, como calças e calções na altura dos joelhos, 

chapéus, casacos, gravatas e culotes por mulheres inglesas trabalhadoras e estudantes. 

Em princípio essa “moda alternativa”, expressão que a própria autora emprega, e que 

se opunha ao estilo dominante, era exclusiva de locais invisíveis para a sociedade: minas 

de carvão, interior das fábricas e das instituições de ensino. Com o passar do tempo, 

mulheres ligadas a movimentos vanguardistas e feministas passaram a se reunir em 

associações, também nos Estados Unidos, para reivindicar uma reforma do vestuário 

(p. 228). Como veremos no Capítulo 3, essa resistência dos corpos, manifesta no uso 

do vestuário, tem um papel importante na história das lutas contra-hegemônicas. Uma 

moda dominante versus uma moda alternativa estão presentes nas cidades. Uma 

conformada, outra resistente, ambas servem como signos de grupos que se opõem nas 

ruas. É um espaço de conexão com o universal, conforme Simmel, mas ela também é 

um espaço de resistência, quando traz elementos que não são aqueles socialmente 

convencionados como os mais adequados. É também tática usada pelas minorias na 

demarcação de suas diferenças.  

1.4. Resistência e conformação: a batalha das multidões 

 

Conforme mencionamos anteriormente, a multidão que nasce na modernidade 

e nos espaços urbanos não é a mesma, conceitualmente falando, daquela apresentada 

por autores contemporâneos que são mobilizados neste trabalho como referência. 

Conceitualmente, a multidão sofreu transformações de ordem ontológica, o que se 

observa nas obras de Hardt e Negri, Lazzarato e Virno. As proposições desses autores 

para uma atualização do conceito serão abordadas no primeiro capítulo. Devemos 

antecipar, entretanto, que de forma geral todos eles buscam sua inspiração na filosofia 

espinozista. Espinoza defendeu a ideia de que, na natureza, o ser humano possui plena 

potência para existir e agir no mundo em busca sua felicidade. Porém, seria impossível 

vivermos plenamente essa potência de vida no plano natural, pois isso implicaria em 

conflitos permanentes e um estado de guerra. Por isso, os indivíduos abrem mão de seu 

direito em prol de um direito comum, sem perder a sua singularidade. 
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O filósofo postula que o direito dos Estados é determinado pela potência da 

multidão, como já citado acima (“Este direito que se define pela potência da multidão 

costuma chamar-se estado” – 2009, p. 20). Esse posicionamento se opunha 

radicalmente ao de Thomas Hobbes. Para ele, o Estado era constituído não por muitos, 

não pela multidão, mas por um só sujeito político, uno e indivisível: o povo. Por essa 

razão é que o povo pode ser representado, a multidão não. Os estados-nação modernos 

foram fundados com base na conceituação de Hobbes, enquanto a multidão espinozana 

foi apagada pela ideia de que ela é irracional, irrefreável, inimiga do povo. Foi a partir 

de Espinoza que se desenvolveu o conceito contemporâneo e se deu uma virada 

ontológica. Para Negri, “a multidão constitui um ator social ativo, uma multiplicidade 

que age. Diferentemente de povo, a multidão não é uma unidade...” (2004, p. 17). Ela 

surge do sujeito comum do trabalho, que nas condições de produção hodiernas, o pós-

fordismo, isto é, a produção em redes colaborativas, por meio de compartilhamento de 

uma inteligência geral, torna-se ele a carne-viva do trabalho imaterial, numa virada 

ontológica, de tal forma que, “É aí, através das lutas do trabalho, que a verdadeira figura 

biopolítica produtiva da multidão começa a surgir” (HARDT, NEGRI, 2012, p. 141). 

Lazzarato faz questão de marcar a pluralidade daquele coletivo: “multiplicidade de 

indivíduos, de organizações – marxistas, ecologistas, sindicalistas, trotskistas, ativistas 

de mídia, esotéricos, black blocs” (p. 21 – grifos no original), que se encontram 

corporalmente, ou, para usar a expressão do autor, “um agenciamento corporal” (p. 21), 

agenciamento que apaga as diferenças de gênero, raça, sexualidade etc. (HARDT, 

NEGRI, 2012, p. 141). Isso é possível, segundo Lazzarato, pois ela existe como uma 

mônada, isto é, “uma multiplicidade [que] contém todas as relações que constituem o 

mundo no qual está inserida” (2006, p. 31). Reúne-se em torno de demandas específicas 

e universais. Em Seattle, os desafios a enfrentar eram o neoliberalismo capitalista 

dominante e as nefastas consequências ambientais dos acordos que se pretendiam 

aprovar na OMC. Nas primaveras árabes, as lutas locais contra governos corruptos e 

longevos. No Brasil, 2013, muito embora a grande imprensa se manifestasse afirmando 

que não havia uma pauta definida, que se protestava contra tudo4, organizações sociais 

tinham claro seus objetivos5. Em resumo, de forma geral, pode-se dizer que a multidão 

                                                        
4 Manchete do Jornal Folha de São Paulo, capa da edição de 18/06/2013: “Milhares vão às ruas contra 

tudo”, disponível em http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2013/06/18/2/, acesso 20/12/2016. 
5 O grupo ativista Anonymous Brasil fez circular, em junho de 2013, vídeo divulgando cinco objetivos 

a serem alcançados: 1) rejeitar a PEC 37; 2) exigir a renúncia de Renan Calheiros da presidência do 

Senado; 3) exigir investigações sobre desvios na realização da copa de 2014; 4) exigir lei que torne 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2013/06/18/2/
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é formada por sujeitos alinhados com pautas progressistas, contrárias ao neoliberalismo 

imperante e à crise de representatividade política. A heterogeneidade, a pluralidade e a 

multiplicidade marcam a composição desse coletivo, cuja representação midiática 

chamamos de corpo-multidão6. 

Desse conjunto de reflexões surge um problema a enfrentar. Constamos que 

as manifestações, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, não são apenas as de 

caráter de resistência e/ou de oposição ao establishment. Assistimos ao crescimento de 

grandes manifestações por grupos que defendem a manutenção do status quo, como as 

ocorridas em 2016 em nosso país. Como confrontar tais manifestações com o conceito 

de multidão? Compreendemos que as mesmas condições que permitem o surgimento 

da multidão (o trabalho em rede, a cooperação etc.) afetam todos os atores sociais e 

permitem também que uma nova subjetividade surja para forças conservadoras. Isso 

contribui para acirrar os ânimos e presentifica as lutas de classes contemporâneas. 

Evidentemente, elas ocorrem de maneira atualizada. Não mais o proletariado e a classe 

operária contra a burguesia, de maneira simplista e rasa. O que está em jogo é muito 

mais problemático, já que muitas vezes existem demandas comuns a todos os grupos, 

como a luta contra a corrupção ou o sentimento de falta de representatividade.  

Ao nos aproximarmos do objeto, observamos nas manifestações dos grupos 

que se colocavam a favor do impeachment polarizações complexas e por vezes 

antagônicas, como por exemplo, da volta dos militares a mais verbas para educação, 

transformando esses coletivos num ente híbrido, no qual se reúnem o uno de Hobbes, e 

as queixas de falta de representatividade presentes também na multidão de Negri. Eles 

não se encaixam na conceituação que Hardt e Negri propõem para a multidão, a qual 

luta por outras formas de representação e espaço para a pluralidade social. Aqueles 

grupos também são representados pela imprensa (inclusive com maior intensidade e 

exposição), porém como unidade, como coesão, como povo brasileiro. Suas 

contradições e antagonismos são apagados pelas imagens tomadas a grande distância. 

Esse registro é importante uma vez que assistimos a batalhas das multidões no 

cotidiano, que são especialmente midiáticas, e que envolvem disputas numéricas (qual 

a maior mobilização) e também sob uma ótica de comportamento (qual foi pacífica, 

qual foi violenta, etc.). Essa luta, como afirmamos acima, ocorre também em torno de 

                                                        
corrupção crime hediondo; 5) exigir o fim do foro privilegiado. Disponível no canal oficial do grupo, 

https://www.youtube.com/watch?v=v5iSn76I2xs, acesso em 20/01/2016. 
6 Ao qual se referirá doravante sem o destaque em itálico: corpo-multidão 

https://www.youtube.com/watch?v=v5iSn76I2xs
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signos diversos – cores, bandeiras, objetos. Há uma intencionalidade em vestir-se, para 

pertencer a um grupo e diferenciar-se de outros, o que nos permite depreender uma 

moda da multidão nas ruas.  

1.5. Os corpos e a multidão 

  

Temos até aqui falado da multidão e suas características. Contudo, nossas 

análises não podem prescindir dos corpos que compõem a multidão, sobretudo porque 

é a partir do entendimento que Espinoza possui do corpo7 – constituído por muitos 

corpos – que ele constrói sua ideia de multidão. Em sua Ética (2009b), o filósofo investe 

tempo para demonstrar que de fato toda unidade é composta pela multiplicidade. 

Fazendo uso de exercício dialético, propõe, demonstra, conclui que corpos maiores são 

feitos de menores; que mesmo quando partes são substituídas, perdidas ou mesmo 

acrescidas, a unidade se mantém. Perfaz esse caminho várias vezes, até afirmar 

finalmente: “E se continuamos assim, conceberemos facilmente que a natureza inteira 

é um só indivíduo, cujas partes, isto é, todos os corpos, variam de infinitas maneiras, 

sem qualquer mudança do indivíduo inteiro” (2009b, p. 65).  É dentro desse contexto 

que a multidão é pensada. E sua potência deriva necessariamente das potências de cada 

corpo individualmente.  

Partimos nós dessa reflexão para pensar nos corpos potentes que resistiram 

contra os poderes soberanos na história. Não podemos pensá-los aqui como partes de 

um exército, reunidos sob uma liderança forte, cujos objetivos nem sempre são os do 

próprio indivíduo. Pensamos neles como singularidades, sujeitos que fizeram uso do 

próprio corpo, da potência de sua própria vida, para construir textos e discursos contra-

hegemônico. Por exemplo, Gandhi, diante do Parlamento inglês, vestindo 

                                                        
7 Espinoza (2009b, p. 66) propõe que:  

1. O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também 

altamente composto.  

2. Dos indivíduos de que se compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros, moles, e outros, enfim, 

duros. 

3. Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são 

afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras. 

4. O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como 

que continuamente regenerado. 

5. Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a se chocar, um 

grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela 

imprime como que traços do corpo exterior que a impele. 

6. O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras. 
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deliberadamente o khadi (fabricados com o algodão que os ingleses compravam por 

baixíssimo valor e vendidos por elevados preços aos mesmos indianos que o 

produziam), ou Mandela, com suas vestes tribais, diante do juiz que o sentenciaria à 

prisão. Nessas situações, não precisavam verbalizar nada. Seus corpos e vestimentas  

eram o próprio enunciado. Suas vestes se encaixam muito bem aqui como exemplos do 

que afirmamos anteriormente sobre os atributos ideológicos dos signos. O tradicional 

traje indiano khadi, que Gandhi passou a usar após rejeitar os ternos ocidentais, 

assumem uma função comunicacional importante. Naquele momento, representavam a 

multidão de indianos, expropriados pela coroa inglesa. Da mesma forma, Mandela opta 

por comparecer perante o juízo que o condenaria à prisão perpétua usando o traje de 

sua tribo natal, os Thembu. Ali, corpo e traje significavam que o que estava sendo 

julgado não era uma pessoa, uma reacionário, um insurgente, e sim uma cor de pele, 

uma nação. Em ambas as circunstâncias, corpo e vestuário afirmavam uma etnicidade, 

uma opressão, uma luta desproporcional, afinal, o primeiro lutava contra o império 

britânico, e o segundo, contra a minoria branca sul-africana que impunha o regime de 

apartheid, desde 1948. Tais mensagens são reforçadas pelo uso de símbolos de tudo 

isso que representavam o que, assim como já mencionamos no caso da multidão, faz 

com que a dimensão corporal se insira no campo da discursividade. Falamos, portanto, 

do corpo numa perspectiva de trincheira de luta e resistência. 

1.6. Organização geral da pesquisa 

 

O tema de nossa pesquisa é a produção de sentidos a partir da representação 

midiática da multidão, por meio das imagens do corpo-multidão, em mídia impressa. 

Compreendemos a relevância e o papel das multidões contemporâneas, no final do 

século XX e início do século XXI, particularmente em contextos de resistência e como 

possibilidade de ações transformadoras. Vários campos do conhecimento têm se 

debruçado diante desse fenômeno, e parece-nos fundamental fazê-lo também no âmbito 

das Ciências da Comunicação. Por meio de seus fluxos comunicacionais, a mídia 

constrói representações, principalmente imagéticas, que precisam ser analisadas e 

compreendidas, para que se desvendem as relações de poder e biopolíticas com o objeto 

representado. A multidão contemporânea possui características muito próprias, o que 

será desenvolvido ao longo desta tese, especialmente no capítulo 1, que a diferencia de 

outros coletivos, e que são a fonte de sua potência (biopotência). Partindo da Teoria das 
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Mídias de Harry Pross, adensada no Brasil por Norval Baitello Junior, compreendemos 

que a multidão se constitui como mídia primária, e trabalhamos com a hipótese de que 

sua representação midiática, o corpo-multidão é antagônico à sua natureza.  

Problema: a principal pergunta de nossa investigação é: quais são os sentidos 

produzidos pela representação midiática das multidões contemporâneas, o que 

denominamos, nesta pesquisa corpo-multidão, considerando-se sua natureza plural e 

heterogênea? 

Objetivo geral: problematizar a constituição de um corpo-multidão, oferecido 

ao consumo midiático, e os sentidos a ele atribuídos pela mídia impressa.  

Objetivos secundários: analisar as questões de biopoder e biopolítica em 

relação aos discursos do corpo e da multidão; discutir o esvaziamento desses discursos 

frente às transformações dos meios de comunicação e da biopolítica; sublinhar como 

se dá a resistência do corpo na modernidade e sua relação com as multidões 

contemporâneas; reconstituir a filogênese da multidão, por meio de revisão de literatura 

pensar suas transformações  e analisar os movimentos mobilizatórios atuais. 

Objeto de estudo: o corpo-multidão, a representação imagética das 

mobilizações contemporâneas na mídia, especificamente na impressa.  

1.6.1. Material empírico, seleção do corpus e opções metodológicas de 

análise 

A empiria envolve dois procedimentos: a observação participativa nas 

manifestações de 2016, como um “flâneur pós-moderno”, na expressão de Peter 

McLaren (2006), que possibilitou o registro em fotografias de Plano médio, de 

características gerais da mobilização, na perspectiva de quem dela participa ou a 

acompanha. As impressões obtidas por meio da observação in locu não são descritas 

minunciosamente nesse trabalho, mas serviram de fundamento para nossas reflexões, 

como forma de contrapor ou confirmar os achados. No anexo II, apenas como 

testemunho dessa etapa, apresentamos um conjunto de registros fotográficos em 

momentos diferentes das manifestações. O segundo procedimento constituiu-se da 

coleta de material na mídia impressa para análise (pesquisa documental), que 

descrevemos a seguir: 

Sobre as imagens coletadas: O material a ser analisado foi recolhido ao longo 

do curso de doutorado abrangeu de centenas de imagens, vídeos e textos jornalísticos. 
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De início, estivemos na Hemeroteca da Biblioteca Mario de Andrade, em São Paulo, 

visando buscar em jornais e revistas nacionais fotos que se adequassem à nossa 

investigação. Contudo, a forma de pesquisa e acesso disponibilizada pela hemeroteca 

mostrou-se pouco produtiva, pois a solicitação do material aos funcionários daquele 

departamento deveria ser muito específica (data, veículo, página), o que não se 

adequaria ao nosso propósito, já que a intenção era flanar sobre um material vasto e 

inespecífico, para aí sim obtermos os registros que seriam eleitos como objeto. 

Recorremos então às seguintes fontes: primeiro, aos acervos digitais dos jornais O 

Estado de São Paulo (doravante OESP), Jornal Folha de São Paulo (FSP), Revista Veja 

e Revista Carta Capital. A opção por esses veículos se justifica por algumas razões. 

Segundo dados da Associação Nacional de Jornais (ANJ), em 20158  17% dos adultos 

(acima de 18 anos) no Brasil liam diariamente jornais impressos, número que apesar de 

estar sofrendo queda vertiginosa (em 2000 esse percentual foi de 53%) ainda é 

representativo, principalmente por ser parcela da população importante na formação de 

opinião.  

 

Quadro II: circulação de jornais pagos, Brasil, 2015 

Ordem Jornal UF Média diária 

1 Super notícia MG 249.297 

2 O Globo RJ 193.079 

3 Folha de S. Paulo SP 189.254 

4 O Estado de S. Paulo SP 157.761 

Fonte: Associação Nacional de Jornais, disponível em http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/, 

acesso em 23/12/2016. 

 

 

Já de acordo com a ANER – Associação Nacional de Editores de Revistas, a 

Revista Veja possui uma circulação mensal média acima de 1 milhão de exemplares9, 

sendo a revista semanal mais lida no País. A Carta Capital, embora possua um número 

muito inferior, cerca de 56 mil por mês10, foi escolhida para oferecer outro ponto de 

vista ideológico aos demais veículos impressos. Selecionamos ainda imagens 

                                                        
8 Disponível em http://www.anj.org.br/penetracao-dos-jornais-diarios-2/, acesso 23/12/2016. 
9 O número exato é de 1.167.928, de janeiro a março de 2014, último dado divulgado. Fonte disponível 

em http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/, acesso em 23/12/2016. 
10 Dados da própria da editora Confiança, que publica a revista, em seu mídia-kit 2016, disponível em 

https://www.editoraconfianca.com.br/formatos_html/assets/midia-kit-cartacapital---2016.pdf, acesso 

em 23/12/2016. 

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/
http://www.anj.org.br/penetracao-dos-jornais-diarios-2/
http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/
https://www.editoraconfianca.com.br/formatos_html/assets/midia-kit-cartacapital---2016.pdf
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produzidas pela organização Mídia Ninja e publicadas em sua página do Facebook11, 

já que se trata de um midiativismo extremamente importante na mobilização e 

organização das manifestações. Sua ação, aliás, está alinhada ao espírito das multidões, 

uma vez que atua com base na sinergia, cooperação e inclui o próprio público na 

produção e veiculação de notícias. Além disso,  

o sujeito qualquer, o midialivrista, diferente do jornalista corporativo, 

não está em um protesto, ato, manifestação, apenas para fazer o 

registro (ou reportar) dentro de uma relação de trabalho. Ele é um 

corpo da multidão e a comunicação é uma das formas de mobilizar e 

organizar, expressar, essa multidão (BENTES, 2015, p. 14)12.  

O Mídia Ninja ainda se destaca por fugir de discursos prontos e sabidamente 

falsos que alegam a imparcialidade. Pelo contrário, a organização faz questão de 

destacar que: 

Defendemos abertamente a parcialidade enquanto um princípio de 

nosso trabalho, por acreditar que nenhuma construção humana é 

capaz de ser imparcial, já que resulta da soma e do acúmulo de todas 

as suas experiências anteriores e de nossas visões de mundo13. 

1.6.2. Critérios de seleção de imagens: escolhas e justificativas do recorte  

A multidão que desejamos investigar como objeto do campo da Comunicação 

é a multidão biopotente, a que é prospectiva, no sentido da resistência e do 

enfrentamento, aquela que exige novas perspectivas e aponta direções. Como diz 

Pelbart,  

A multidão, por definição, é pura multiplicidade heterógena, não-

unitária, acentrada e centrífuga. Na sua riqueza, ela é constituída pelo 

intelecto geral, afetividade, vitalidade a-orgânica etc. A multidão 

como figura subjetiva não identitária, que não delega poderes nem 

pretende conquistar o poder, mas desenvolver uma nova potência de 

vida, de organização, de produção (2003, p. 132). 

Nesse sentido, procuramos imagens que retratassem mobilizações que confrontassem, 

resistissem ou desafiassem o poder constituído. 

                                                        
11 Disponível em https://www.facebook.com/search/top/?q=midia%20ninja, acesso em 15/12/2016. 
12 Para maiores informações sobre esses novos processos de informação e comunicação, recomendamos 

a leitura de Mídia-Multidão, de Ivana Bentes (2015). 

 
13 Disponível em https://ninja.oximity.com/partner/ninja/faq, acesso em 23/12/2016. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=midia%20ninja
https://ninja.oximity.com/partner/ninja/faq
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É necessário um marco temporal, posto que a história testemunhou muitas 

mobilizações que poderíamos considerar como eventos relevantes. Apenas para citar 

dois exemplos no Brasil, o movimento Diretas Já, de 1984, e a mobilização juvenil 

“Caras Pintadas” em torno do impeachment do Presidente Collor de Mello, em 1992. 

Entendemos que esse marco está no texto de Lazzarato (2006), que, como veremos no 

próximo capítulo, vê em Seattle, 1999, um momento de virada, uma transformação na 

subjetividade. A partir de 2010, irrompem uma série de movimentos, conhecidos como 

Primaveras Árabes e que culminaram em revoluções em alguns países, como Líbia, 

Egito e Tunísia. Emergem também, já no século XXI, vários partidos progressistas, 

como o Podemos, na Espanha, em 2014, e o Syriza, na Grécia, que elegeu, em 2015, 

Alexis Tsipras primeiro-ministro. Finalmente, temos as mobilizações no Brasil, a partir 

de 2013, com diversos desdobramentos até hoje. Tais jornadas – as Jornadas de Junho 

de 2013, como se convencionou chamá-las – antecederam as manifestações de 2016, 

pró ou contra o Governo Dilma Rousseff. Dessa forma, elegemos como marcos 

temporais delimitadores do material a ser investigado mobilizações que ocorrem a 

partir do ano 2000, ou seja, após Seattle. 

Do ponto de vista da abrangência geográfica, ou seja, dos lugares onde 

ocorrem as mobilizações, a realidade brasileira se impõe. Embora o fenômeno das 

multidões seja global, com manifestações em vários continentes, como demonstrado no 

Quadro I, é necessária uma investigação no Campo da comunicação da realidade 

brasileira, já que os eventos possuem uma conexão estreita com a mídia, seja na sua 

articulação, seja na repercussão, atravessaram todas as camadas da sociedade e estão 

interligados a fatos fundamentais de nossa história recente, que vão desde a mobilização 

de milhões de pessoas, passam pelo impedimento de uma presidente e revelaram um 

acirramento de polarizações sociais. Refletir sobre os movimentos nacionais nos parece 

ser o recomendado dada a relevância dos ocorridos. Acrescente-se a isso, que 

entendemos por si só já justificarem a opção, que a distância – temporal e espacial – 

dos eventos no exterior dificultariam a análise. Dito isso, não obstante uma infinidade 

de manifestações no Brasil nesse período de 16 anos, entre os anos 2000 e 2016, um 

recorte mais específico é necessário: pela relevância, pela significação e pelas 

consequências, elegemos como objeto privilegiado para a pesquisa as manifestações 

que ocorreram no País nos anos de 2013 e de 2016. 

Segundo Roland Barthes, o que uma fotografia transmite é “Por definição, a 

própria cena, o real literal” (2015, p. 12). Não há intenção, pelo menos primariamente, 
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em retratar algo que não seja um coletivo de pessoas, numa situação específica. O 

conteúdo da foto jornalística é a cena que um dispositivo capturou: “a fotografia de 

imprensa é uma mensagem” (idem, p. 11). Possui “em si informações iconográficas 

sobre o dado real...” (KOSSOY, 2007, p. 40), e ainda: 

O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o 

congelamento do gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de 

um momento, em outras palavras, da memória: a memória do 

indivíduo, da comunidade, dos costumes, do fato social, da paisagem 

urbana, da natureza. A cena registrada na imagem não se repetirá 

jamais. O momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, é 

irreversível (KOSSOY, 2001, p. 155). 

Esse congelamento do fato permite que sua investigação seja efetuada sem a urgência 

do tempo. Diferentemente de uma observação participativa, que se circunscreve num 

determinado tempo cronológico, e que não pode ser repetida, uma análise de fotografia 

possibilita revisitar o objeto investigado quantas vezes seja necessário. Conforme 

ensina Dulcília Buitoni, há duas espécies de fotografias de imprensa: fotos jornalísticas 

e fotoilustração. A primeira categoria tem caráter informativo, veiculado em publicação 

periódica, é relevante social e politicamente, está relacionada à atualidade e tem caráter 

noticioso (2002, p. 90). Possui uma ligação imediata com o fato noticiado. Já a 

fotoilustração tem por finalidade, como sugere o próprio nome, ilustrar uma ideia ou 

conceito, ajudar a compreender aquilo que se quer transmitir, e por isso é da ordem da 

generalização (idem, p. 91). Em nossa pesquisa, o material a ser investigado encontra-

se na primeira categoria, ou seja, fotos jornalísticas, imagens que a imprensa publicou 

sobre as mobilizações. São momentos importantes para o País, tanto do ponto de vista 

político quanto cultural, cujos efeitos ainda sentimos no momento que redigimos este 

trabalho. Debruçar-se sobre eles, com a possibilidade de um olhar cuidadoso a partir 

dos fragmentos do real que as lentes captaram e com o frescor dos fatos, melhora o 

potencial de acerto nas análises e discussões. 

Não obstante serem imagens que capturam, congelam e representam um fato 

concreto, é fundamental a vigilância do pesquisador, pois os poderosos impérios de 

comunicação, que monopolizam a imprensa, selecionam, editam, manipulam imagens 

e outros elementos para conferir significados alinhados a seu posicionamento 

ideológico. Apesar de possuírem papel fundamental no relato da vida, alerta Boris 

Kossoy, “...podem ser objeto dos mais diferentes e interesseiros usos; nesse sentido é a 

ideologia que determina o seu destino e finalidade. Assim são construídas ‘realidades’, 
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assim é moldada a memória” (2007, p. 106). Ainda segundo o autor, tais realidades são 

construídas tanto nos processos de produção quanto de recepção da imagem. Por essa 

razão, “Apesar de toda a credibilidade que se atribui à fotografia enquanto ‘documento 

fiel’ dos fatos, rastro físico-químico direto do real etc., devemos admitir que a obra 

fotográfica resulta de um somatório de construções, de montagens” (2002, p. 42). 

Dulcília Buitoni, que se dedica a pesquisar fotografia e o jornalismo, chama a atenção 

para o fato de que fotografias jornalísticas atendem a um regime particular: 

A indústria da informação opera com um regime próprio de 

visibilidade; isso quer dizer que há uma definição de padrões do que 

é a fotografia para jornal, para revista semanal, para revistas 

masculinas ou femininas, para revistas especializadas (2011, p. 85). 

A imprensa escrita, de onde recolhemos nosso material para análise, enquadra-se nesses 

contextos. Opera dentro de esquemas e lógicas de um campo específico, servem a 

grandes grupos comunicacionais e segundo uma ideologia, possuem uma missão 

editorial. Essa compreensão é fundamental na Análise do discurso, já que uma 

formação discursiva, isto é, “aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a 

partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que 

pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2009, p. 43), está interligada de forma indissociável 

e permanente à posição do sujeito, consideração que retomaremos na Seção 1.6.4 

quando discutiremos os dispositivos de análise.  

1.6.3. Seleção de imagens 

Uma pesquisa exploratória prévia identificou chaves de acesso para facilitar a 

localização do material a ser selecionado. Palavras-chave como “mobilização”, 

“Jornadas de Junho”, “junho de 2013”, “mobilizações Avenida Paulista”, “Largo da 

Batata”, “Vale do Anhangabaú”, “movimento de passe-livre”, “impeachment”, 

“golpe”, “não vai ter golpe” retornaram uma infinidade de matérias. A partir da lista 

produzida com esses retornos, passamos a visitar as páginas dos veículos selecionados 

para verificar os registros fotográficos (vide seção 1.6.1). Nessa incursão nós 

observamos centenas de imagens que foram separadas em dois grupos: manifestações 

de 2013 e de 2016. Devidamente catalogadas, separamos 32 fotografias que são 

utilizadas nessa tese, constituem o nosso corpus.  

Esse recorte foi determinado pelo fato de que, por meio dessas 32, 

conseguimos reunir todos os nossos achados. Em outras palavras, nosso corpus 
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representa todas as observações que retivemos ao analisar o conjunto de imagens. As 

fotografias que acompanham as matérias jornalísticas possuem três diferentes 

enquadramentos14 (Vide Anexo I, que apresenta resumidamente os diferentes tipos de 

planos e ângulos), a saber: 

Fotografias em grande Plano Geral (GPG)15: nelas, a multidão é fotografada com a 

câmera localizada muito acima, em tomadas aéreas (ângulo zenital - a objetiva da 

câmera está colocada exatamente acima do objeto). Não é possível identificar ou 

particularizar os manifestantes. Eles se encontram achatados em razão de a objetiva da 

câmera estar em zênite. 

Fotografias em plano Geral (PG): poucos são os autores que fazem distinção entre o 

GPG e o PG. Em nosso caso, tendo em vista as perspectivas aéreas das imagens, que 

capturam a multidão como uma massa formada por milhares de pontos, a diferenciação 

é relevante. No Plano Geral há uma maior integração entre personagens e o ambiente. 

As imagens são tomadas à distância, porém mais próximas do que no GPG. É possível 

distinguir corpos e até mesmo o rosto das pessoas, mas não os identificar. Bandeiras, 

objetos, cartazes são também identificáveis. 

Fotografias em Plano de Conjunto (PC): um pouco mais fechado que o plano anterior, 

nesse caso os personagens são identificáveis. 

 Além das 32 mencionadas, existem ainda oito fotos que foram retiradas de 

outras fontes (livros, sites etc.) que exemplificam determinadas discussões, todas no 

Capítulo 3 (são elas as fotos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 30), o que totaliza 40 

imagens fotográficas. As imagens foram colocadas lado a lado para um olhar crítico, 

identificar as semelhanças e diferenças, construir pontes com outras imagens da 

memória. À medida que o texto foi sendo desenvolvido, as imagens iam sendo 

escolhidas tendo como critério base a pertinência, a sua capacidade de ilustrar o que 

estava sendo debatido naquele momento. Por meio dessa análise, observamos que os 

sentidos construídos surgiam não apenas das imagens, e sim por meio de uma 

composição imagético-textual; a mensagem linguística, nos títulos, legendas e 

comentários escritos, interferem direta e decisivamente no conteúdo comunicado. 

                                                        
14 Tecnicamente, um enquadramento é o resultado do plano (obtido por meio do distanciamento entre a 

câmera e o objeto fotografado) e o ângulo (o posicionamento da câmera, isto é, de baixo para cima, ou 

lateralmente, ou de cima para baixo, etc.). Ver o Anexo I. 
15 Jacques Aumont (2002, p. 153) afirma que o plano das imagens é uma relação de distância, a qual 

varia de “extreme long shot (plano muito afastado) a extreme close-up (plano extremamente próximo)”. 

Adotamos nomenclatura diversa tendo em vista outros autores. 
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Tendo em perspectiva nosso problema (quais são os sentidos produzidos pela 

representação midiática da multidão?) concluímos que há seis tipos de composições 

imagético-textuais que interferem diretamente na produção dos sentidos e propomos 

uma categorização. As categorias são: composições consonantes, dissonantes, de 

reforço, de desqualificação, disjuntivas e atributivas, devidamente detalhadas e 

exemplificadas no Capítulo 4.  

O percurso cronológico dos eventos se impõe, pois o próprio percurso está 

impregnado de sentidos, da construção dos significados, uma vez que, como propõe 

Rose de Melo Rocha (2012, p. 23), há uma “função pedagógica do olhar”. Naquele 

texto, a autora reflete sobre como uma imagética do consumo “ganha relevância nas 

pesquisas sobre práticas comunicacionais e de consumo juvenis, dotadas de politicidade 

e de visibilidade” (idem, p. 23). É o caso aqui. O agenciamento midiático em torno das 

mobilizações possui um caráter pedagógico. Há uma construção de sentidos, 

especialmente quanto ao consumo simbólico, há uma luta pela posse de signos, há a 

elaboração de discursos por meio das imagens, que orientam o leitor-consumidor na 

leitura dessas imagens. Por essa razão, iniciamos com as Jornadas de Junho de 2013. 

1.6.4. Dispositivos de análise: imagens, textos e produção de sentidos 

Para analisar as imagens, partimos do princípio de que “A fotografia de 

imprensa é uma mensagem” (BARTHES, 2015, p. 11). É uma mensagem que possui 

uma força semântica extraordinária, pois seu entendimento dispensa intermediários ou 

análises mais aprofundadas. Segundo Barthes, por definição, o que ela transmite é a 

cena que um dispositivo capturou. A partir disso, conclui que a fotografia dispensa 

intermediários, sendo uma “mensagem sem código” (2015, p. 13). Dondis diz algo 

muito parecido. Segundo essa autora,  

Ainda que uma descrição verbal possa ser uma explicação 

extremamente eficaz, o caráter dos meios visuais é muito diferente 

do da linguagem, sobretudo no que diz respeito a sua natureza direta. 

Não se faz necessária a intervenção de nenhum sistema de códigos 

para facilitar a compreensão, e de nenhuma decodificação que retarde 

o entendimento (2015, p. 21).  

Salles (2016, p. 83) diz que de dentro do universo imagético, “a imagem 

fotográfica surge como um arauto da imagem perfeita”. E Flusser, para quem as 
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imagens técnicas são pós-históricas16, considera que seu significado está impresso em 

suas superfícies, não necessitando serem decifradas. Contudo, todos os autores citados 

concordam, cada um à sua maneira, que isso é uma ilusão. A objetividade, ou ainda, a 

falta de simbolismo das imagens técnicas é pouco evidente por se assemelharem muito 

ao objeto real, mas ele está lá, oculto nos pixels fotográficos. E essa é uma das razões 

pelas quais Donis Dondis afirma existir um alfabetismo visual, ou seja, uma capacidade 

de ler as imagens (2015). Flusser, nessa mesma linha, ensina haver algo muito além 

dos inputs e outputs percebidos na “caixa-preta”; há uma magia que, ao contrário das 

imagens tradicionais, não pretende “modificar o mundo lá fora”, mas sim “nossos 

conceitos em relação ao mundo” (p. 33). A função da magia, prossegue o autor, “é a de 

emancipar a sociedade da necessidade de pensar conceitualmente” (p. 33). Esse não 

pensar conceitualmente acrescenta ainda mais problema à análise. Se de um modo geral 

a fotografia é um signo de primeira ordem em relação a seu objeto, ou seja, um ícone17 

(SANTAELLA, 1983, p. 85), possuindo um alto grau de sugestão, dispensando a 

necessidade de uma análise mais criteriosa e crítica, quando o signo (no caso, a 

fotografia) já carrega dentro de si a impossibilidade de representar seu objeto, temos 

que a falta do pensar conceitual sobre a imagem pode afastar o observador do seu 

significado. 

Dos dispositivos de análise à disposição dos pesquisadores, compreendemos 

que devemos nos cercar daqueles que nos permitam observar as imagens a partir dos 

contextos sócio-históricos-culturais que interferem em sua produção e recepção. 

Compreendemos que a análise dos elementos plásticos, icônicos e linguísticos não dão 

                                                        
16 Para Flusser, as imagens tradicionais existem antes da escrita, portanto são pré-históricas. Já as 

técnicas surgem após a escrita e, na verdade, são “textos científicos aplicados” (p. 29) e, por isso, pós-

históricas. 
17 Apesar de nossa opção metodológica de análise não ser a Semiótica persiana, em alguns momentos 

neste trabalho utilizaremos a classificação de Charles Sanders Peirce para nos referirmos à forma como 

o signo representa seu objeto. Segundo esse autor, há uma relação triádica no processo de representação 

(semiose): o objeto em si; o seu signo, aquilo que está no lugar do objeto; e o representante, a imagem 

mental que se forma a partir do signo. Em relação ao objeto, o signo pode ser classificado em: 1) Signo   

icônico   ou   ícone:   signo   que   possui semelhança com o objeto representado – exemplos: fotos, 

desenhos, pinturas, esculturas; 2) Signo indiciático ou Índice: signo que, sem se assemelhar ao objeto, 

indica sua presença, faz presumir a existência do objeto – exemplos: nuvens carregadas (índice) indicam 

chuva (objeto); 3) Signo simbólico ou símbolo:  representa seu objeto por uma convenção social, não 

guarda nenhuma semelhança com o objeto e cria na mente a imagem do objeto como consequência dessa 

convenção – exemplos: o maior exemplo são os signos linguísticos, as palavras. A palavra casa indica 

uma determinada construção destinada a moradia de pessoas. Esse significado não decorre nem da 

semelhança entre a imagem, a grafia da palavra, nem de sua conexão factual com o objeto, e sim por um 

pacto coletivo, com força de lei, que estabelece que aquele grafismo corresponde àquele objeto. As 

fotografias, de forma geral, por seu alto poder de sugestão, são signos icônicos, ou Ícones (Cf. 

SANTAELLA, 1983). 
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conta das condições de produção a que estão submetidas tanto a produção quanto a 

interpretação das mensagens visuais. Há elementos de caráter ideológico que para 

serem compreendidos requerem os dispositivos oferecidos pela Análise de Discurso de 

Linha Francesa (ADF). Optar pela ADF não é simplesmente escolher determinadas 

ferramentas de análise, uma metodologia, dispositivos de investigação. É, 

principalmente, compreender a dimensão ideológica que cerca a comunicação, já que a 

produção de sentidos que se busca na ADF se dá por meio de uma formação discursiva 

determinada por posições ideológicas. 

Sabemos que a abordagem teórico-metodológica da ADF trabalhou 

inicialmente com uma noção de discurso num sentido mais restrito, isto é, pensando 

apenas na palavra. Courtine incorpora a ideia de que não é possível uma análise do 

discurso somente verbal e introduz a noção de intericonicidade. Não são somente as 

palavras. Também as imagens, examinadas a partir do conceito de intericonicidade, 

desenvolvido por Courtine, participam ativa e decisivamente na produção dos sentidos. 

Esse autor participou do grupo de Pêcheux que, na década de 1960, desenvolveu os 

estudos do discurso (MILANES, 2013, p. 345). Courtine já havia desenvolvido a noção 

de memória discursiva, que, segundo o próprio, “implica que não existem discursos que 

não sejam interpretáveis sem a referência a uma tal memória, que existe um ‘sempre 

já’ do discurso” (COURTINE, 2013, p. 43). Todo discurso está impregnado de outros 

discursos precedentes, presentes nas práticas discursivas, e que participam 

conjuntamente da construção do seu próprio significado. Portanto, o discurso relaciona-

se com a memória para construir seu próprio sentido, de forma que apela para uma 

realidade externa que já foi interiorizada pelo sujeito, sua cognição. Mais tarde, o autor 

toma esse conceito para aplicá-lo à imagem: “toda imagem se inscreve em uma cultura 

visual, e esta cultura supõe a existência junto ao indivíduo de uma memória visual, de 

uma memória das imagens, onde toda imagem tem um eco” (idem, p. 43). Em entrevista 

que concedeu a Nilton Milanês, o autor aprofunda esse entendimento: 

a intericonicidade supõe as relações das imagens exteriores ao sujeito 

como quando uma imagem pode ser inscrita em uma série de 

imagens, uma genealogia, como o enunciado em uma rede de 

formulação, segundo Foucault. Mas isso supõe também levar em 

consideração todos os catálogos de memória da imagem do 

indivíduo. Eu tenho a tendência de dar a essa noção de intericonidade 

no momento uma extensão maior do que dei nos cursos dos quais 

você participou, quando me servia mais de colocar as imagens umas 

com as outras, da mesma maneira que o discurso é atravessado pelo 

interdiscurso. Acrescentaria ainda uma dimensão suplementar, indo 
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de um lado mais antropológico para situar o indivíduo, o sujeito, não 

só como produtor, mas também como intérprete, e de certa maneira 

como suporte das imagens dessa cultura (MILANEZ, 2006, p. 169). 

Então, olhar para uma imagem é ser afetado por um encadeamento de mensagens 

anteriores que estão presentes em nossa memória e já estão significadas. Tendo em vista 

a análise de imagens midiáticas da multidão, estamos considerando também as relações 

de poder, as questões biopolíticas e de biopotência, os lugares de fala, conforme já 

mencionado anteriormente. Dessa forma, aquilo que salta aos olhos na dimensão 

icônica, o que Barthes chama de óbvio, “que se apresenta muito naturalmente ao 

espírito” (2015, pp. 49, 50) ou que causa um estranhamento, requer um reforço do olhar, 

cujo sentido é fugidio, denominado por Barthes de obtuso (idem, pp. 52-62), não esgota 

a construção do sentido. A dimensão ideológica, que é alcançada quando pensamos na 

formação discursiva, é acionada tanto pelas imagens, quanto pelos textos, razão pela 

qual são indispensáveis às análises que empreenderemos. Para atingirmos nosso 

objetivo e responder à pergunta de nosso problema, será necessário, portanto, 

considerar a intericonicidade, a interdiscursividade, a memória discursiva e memória 

visual. Além dessas noções, que dialogam com a memória e a história, há que se 

considerar também o contexto imediato em que se insere a produção dos discursos: os 

interlocutores, seus lugares de fala, e “a imagem que fazem de si, do outro e do 

referente” (BRANDÃO, 2004, p. 105). Na ADF, esse contexto é denominado de 

Condições de produção. Baccega ensina que para compreender a produção de sentidos 

do discurso é necessário considerar as condições sócio-político-econômicas nas quais 

ele se constrói (2007, p. 51), o que em ADF é tratado como Condições de Produção – 

CP – (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 114; ORLANDI, 2009, p. 30). 

Como diz Orlandi, as CP, em sentido estrito, são o contexto imediato; e “... se as 

considerarmos em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-

histórico, ideológico” (2009, p. 30) 

Há ainda uma dimensão plástica nas fotografias, que serão chamadas à análise 

apenas quando isso for relevante, para reforçar algum significado. Trata-se daquilo que 

Dondis chama de “fundamentos sintáticos” da imagem (2015, pp. 29-50), os elementos 

que são percebidos pelo sistema nervoso através dos olhos. Esses elementos visuais 

são: “linha, cor, forma, direção, textura, escala, dimensão, movimento” (p. 30). A forma 

como esses elementos compõem uma imagem fotográfica, e que são a manifestação da 

vontade do artista, são significados pelo receptor das imagens, segundo critérios 
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subjetivos, mas, “por mais abstratos que possam ser os elementos psicofisiológicos da 

sintaxe visual, pode-se definir seu caráter geral” (p. 31). Em outras palavras, 

compartilhamos com alguma conformidade os significados produzidos pela maneira 

como uma imagem é composta por esses elementos. Dondis enumera essas informações 

visuais, e como elas produzem significados, das quais optamos por aquelas que podem 

nos ajudar na análise. 

Equilíbrio: uma referência fundamental para o ser humano e a mais imediata 

das percepções. Ao visualizar uma imagem, temos imediatamente a noção se o objeto 

representado se encontra alinhado ao terreno, se está ereto em relação ao eixo 

horizontal. Inconscientemente sentimos necessidade do equilíbrio. “ É o estado oposto 

ao colapso” (p. 32). 

Tensão: resultado do reconhecimento da regularidade e grau de complexidade. 

Quanto mais simples, regular e equilibrado o objeto, menor tensão. O oposto transmite 

a sensação de perturbação, desconforto visual. A irregularidade, o inesperado, a 

instabilidade e a complexidade promovem maior tensão visual. 

Nivelamento e aguçamento: “A estabilidade e a harmonia são polaridades 

daquilo que é visualmente inesperado e daquilo que cria tensões na composição. Em 

psicologia, esses opostos são chamados de nivelamento e aguçamento” (p. 37 – grifos 

no original). Dondis explica esses conceitos a partir do exemplo de um retângulo. Um 

ponto colocado no centro da figura demonstra uma intenção clara de nivelamento e 

aguçamento. Porém um ponto colocado um pouco fora dos eixos vertical, horizontal e 

diagonal confere uma sensação de ambiguidade. O olhar pede estabilização, e uma 

figura como a descrita é indesejável. 

Atração e agrupamento: o olhar busca agrupar objetos, construir conjuntos a 

partir de pontos inseridos num determinado espaço. Isso explica, por exemplo, o fato 

de que as estrelas no céu foram agrupadas segundo linhas imaginárias, formando 

constelações, desde a Grécia antiga.  

Além das informações produzidas pelas composições (acima), Dondis discute 

os elementos básicos da comunicação visual e seu impacto na percepção das imagens. 

Também destacaremos aqueles que servem ao propósito de nossa análise.  

A linha: possui uma grande energia. Indica movimento e direção. Pode ser 

imprecisa, indisciplinada, delicada e ondulada, nítida ou grosseira.  

As formas: cada uma das três formas básicas, o quadrado, o triângulo e o 

círculo, possuem significados, alguns percebidos intuitivamente, outros criados 
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arbitrariamente. O quadrado, com seus lados e ângulos iguais, está ligado à ideia de 

cansaço, honestidade, retidão, esmero. O triângulo retângulo, também com lados e 

ângulos iguais, está associado com a ideia de ação, conflito, tensão. Já o círculo, a 

infinidade, calidez e proteção (DONDIS, 2015, p. 58).  

As cores: fortemente associadas às emoções e muito utilizadas na construção 

de significados. O branco da paz e da pureza, o vermelho da paixão ou da raiva. Em 

nossa pesquisa, nos deparamos com um confronto ideológico entre o vermelho e o 

verde-amarelo, como veremos na fase de análise. 

A escala: surge pela comparação entre o tamanho relativo dos objetos ou de 

sua relação com o campo ou ambiente. A escala é muito relevante pois, em última 

análise, sua medida fundamental é o próprio homem.  

O movimento: conquanto as imagens fotográficas sejam estáticas, a sugestão do 

movimento ou do repouso estão implícitas na imagem. E a ideia de movimento está 

acompanhada de energia, de ação, de atividade. 

Todos esses elementos, o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a 

cor, a textura, a escala, a dimensão e o movimento são os 

componentes irredutíveis dos meios visuais. Constituem os 

ingredientes básicos com os quais contamos para o desenvolvimento 

do pensamento e da comunicação visuais. Apresentam o dramático 

potencial de transmitir informações de forma fácil e direta, 

mensagens que podem ser apreendidas com naturalidade por 

qualquer pessoa capaz de ver (DONDIS, 2015, p. 82). 

A esses elementos compositivos, devemos adicionar considerações de Martine 

Joly, em sua Introdução à análise da imagem (2012). A autora toma como ponto de 

partida o artigo “Retórica da imagem”, de Roland Barthes (2015, pp. 27-45), para fazer 

sua própria análise. Barthes investiga uma imagem publicitária por considerá-la franca, 

intencional, e, sendo assim, seus signos são plenos. Ele considera que há três mensagens 

numa imagem: a linguística, ou seja, aquela contida no título, nas legendas e no próprio 

nome do produto 18 ; a mensagem icônica codificada, aquela que se depreende da 

imagem por uma associação de ideias que estão submetidas a certo saber cultural, como 

por exemplo identificar que determinados alimentos estão ligados aos hábitos 

alimentares típicos de um país (no exemplo que Barthes analisa, a Itália) – é uma 

mensagem codificada exatamente porque é necessário decifrar tais signos e sua 

                                                        
18 No artigo, Barthes (2015, p. 28-31) analisa uma peça publicitária da marca italiana de produtos 

alimentícios Panzani. 



 
 

45 
 

vinculação a um significado específico; e, finalmente, uma mensagem icônica não 

codificada, na medida em que a relação significante-significado é praticamente 

imediata, ou, para usar as palavras do autor, uma quase-identidade. A foto de tomates, 

pimentões e um saco de supermercado não exige uma interpretação acurada. São 

exatamente isso: tomates, pimentões e um saco de supermercado, uma mensagem 

literal, uma mensagem sem código (p. 31). Martine Joly toma essa retórica da imagem, 

em suas funções denotativas e conotativas, e propõe uma análise que considere uma 

mensagem plástica, que leva em conta os signos plásticos – cores, formas, composição, 

textura, dimensões, o quadro (os limites físicos), ângulo de tomada e escolha da 

objetiva, composição, diagramação, o próprio suporte (jornal, revista) –, atribuindo-

lhes significados. Faz o mesmo com a mensagem icônica, aquela decorrente dos 

significantes icônicos, e analisa os seus significados de primeiro nível e conotações de 

segundo nível; e, finalmente, uma mensagem linguística. Essa última é de grande 

utilidade, pois considera que as imagens são por natureza polissêmicas, veiculando 

grande número de informações.  

Para concluir, nossas análises, fundamentadas na ADF, buscam compreender 

os sentidos produzidos pela mídia impressa. Esse é um fio condutor que percorre todos 

os nossos capítulos. Como será demonstrado, os sentidos são produzidos por meio da 

relação de um discurso com muitos outros (ORLANDI, 2009, p. 39) e apresentam 

grande instabilidade (GREGOLIN, 2005, p. 2): sentidos que imperavam num momento 

histórico são retomados e reafirmados, ou negados e ressignificados.  

1.6.5. Protocolo de análise 

Entendemos que o objeto é imperioso e deve conduzir o pesquisador, não o 

contrário, razão pela qual queremos nos deixar conduzir pelo que o próprio objeto 

sinaliza, à medida que o confrontamos. Metodologicamente, esse é um procedimento 

avalizado por teóricos da imagem e da etnografia. Martine Joly, por exemplo, ensina 

que é o objetivo do projeto que deve nortear a metodologia. Assevera que “Não existe 

um método absoluto para análise, mas opções a serem feitas ou inventadas em função 

dos objetivos” (2012, p. 50). Nesse espírito, Massimo Canevacci considera que o 

espaço e a comunicação urbana – contextos que estão fortemente presentes nas imagens 

que analisamos – são constituídos por muitas vozes, razão pela qual o autor faz “uma 

determinada escolha metodológica de ‘dar voz a muitas vozes’, experimentando assim 
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um choque polifônico com o qual se pode representar o mesmo objeto” (2004, pp. 17,18 

– destaque no original); inspirado em Walter Benjamin, Canevacci é enfático ao 

defender que é necessária uma reinvenção de métodos, pois “O objeto e o método se 

constroem reciprocamente (idem, p. 111). Também Peter McLaren se inspira em 

Benjamin e em sua flanerie. Para ele, é requerido do pesquisador pós-moderno a atitude 

de um “flâneur auto-reflexivo” para que descubra “as narrativas profundas que 

permanecem sepultadas entre esquemas de representação que ocorrem nos espaços 

urbanos contemporâneos” (2000, p. 89).  

Nosso olhar será, portanto, o de um detetive visual, para empregar um termo 

do próprio McLaren, que, ao examinar as evidências iconográficas, ao ouvir os ecos da 

memória visual e contrapor tudo isso às teorias que examinamos, faz um percurso que 

não é antecipadamente conhecido, mas que não abre mão dos critérios elegidos para a 

análise. Esses critérios estão elencados abaixo. Servirão de plataforma para nossa 

condução, sem que sejam, como já dito, um encadeamento preciso e sucessivo de 

etapas. 

1. Análise da imagem segundo o critério de intericonicidade: 

1.1. Retórica da imagem; 

1.2. Alusão a outras imagens mobilizadas pela memória visual. 

2. Análise da mensagem linguística nos títulos, legendas e matérias adjacentes, 

por meio da Análise do Discurso de Linha Francesa (ADF). 

3. Dimensão plástica: quando relevante, comentários sobre elementos sintáticos 

serão efetuados de forma complementar. 

4. Problematização da representação constituída e os sentidos produzidos, frente 

ao referencial teórico e problema de pesquisa. 

 Nossas análises ocorrerão ao longo dos capítulos: no Capítulo 1, as composições 

imagético-textuais são analisadas para exemplificar as caraterísticas apontadas pelos 

estudiosos da multidão na revisão de  literatura que se procede; no capítulo 2, 

apresentamos oito imagens que não fazem parte do corpus; ilustram a relevância do 

corpo como mídia e como mensagem; o capítulo 3 discute também por meio de imagens 

e textos, a instabilidade dos sentidos produzidos e atribuídos às multidões, espaços 

urbanos e signos.  
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1.7. Plano geral de redação 

No Capítulo 1, refletimos sobre o conceito multidão. Para que fique claro os 

problemas que enfrentamos, abrimos o capítulo com uma fotografia em GPG, aérea, de 

uma grande mobilização, e propomos questões. A seguir, empreendemos esforço para 

compreender como os coletivos humanos, os diversos tipos de ajuntamentos, foram 

teorizados ao longo da história, até chegarmos ao conceito de multidão contemporâneo, 

e como a tentativa de construir-se uma taxonomia desses coletivos esteve acompanhada 

de lutas pelo estabelecimento de significados. Conceituar é produção de sentidos, é 

discurso. Da plebe romana e grega, passando por Maquiavel, pelos contratualistas 

Hobbes, Rousseau, por Espinoza, Le Bon, Gabriel Tarde, Elias Canetti, Ortega e 

Gasset, Walter Benjamin, entre outros, até chegarmos aos contemporâneos Negri e 

Hardt, Lazzarato, Paolo Virno e Pelbart, a construção do significado de multidão 

sempre se deu de alguma maneira em oposição a outros termos que nominassem os 

coletivos: povo, massa, público e outros. O principal embate ocorreu nas posições 

defendidas por Hobbes e Espinoza. O primeiro defendia a ideia de que o povo é Uno e 

é dele que se origina o Leviatã, o Estado moderno. Espinoza, ao contrário, considerava 

que na pluralidade da multidão se encontra “a raiz da liberdade” e ela deveria ser a 

razão do Estado, garantindo aos muitos que a compõem as mesmas condições de bem-

estar e felicidade encontradas no seu estado natural. A posição de Hobbes saiu vitoriosa 

e foi a base conceitual sobre a qual se fundaram os estados absolutistas e estados 

liberais. A multidão saiu de cena, foi retirada da vida política. Mas novas formas de 

trabalho, de compartilhamento, de relacionamento através de redes fazem com que na 

sociedade pós-fordista e pós-moderna ela se reconfigure e se imponha como força. 

Como diz Paolo Virno,  

hoje, a multidão desforra-se, ao caracterizar todos os aspectos da vida 

social: os hábitos e a mentalidade do trabalho pós-fordista, os jogos 

de linguagem, as paixões e os afetos, as formas de conceber a ação 

coletiva (2004, p. 27). 

Após considerarmos também o que já foi dito sobre os afetos que estruturam 

a multidão (a partir da página 105), nós oferecemos um quadro que sistematiza a revisão 

de literatura; uma cartografia com os principais conceitos elaborados ao longo da 

história em torno dos coletivos humanos. Feito isso, enfrentamos uma questão central 

da pesquisa: pensar a multidão no Campo da Comunicação. O percurso intelectual que 

realizamos é inter e multidisciplinar. Psicologia, sociologia, história, política... vários 
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foram os campos e autores. Contudo, no Campo da Comunicação, as problematizações 

sempre se mantiveram na dimensão das audiências, da recepção. Os estudos da Escola 

de Frankfurt, por exemplo, tratam da massa homogênea que se constrói por meio da 

indústria cultural. Tarde anteriormente, propusera a noção de público, uma evolução da 

multidão, graças ao surgimento da imprensa. E assim também o fizeram outros autores 

que tratam do tema na esfera da comunicação. Pareceu-nos então, pela relevância e 

atualidade do fenômeno das multidões, fazer a discussão no campo da Comunicação, 

por meio da construção de um objeto, o corpo-multidão, a representação midiática da 

multidão.  

Encontramos numa fala, que consideramos visionária, de Walter Benjamin, 

uma primeira pista importante de como se daria essa entrada, ou essa construção 

midiática. No seu clássico texto sobre a reprodutibilidade técnica, ele afirma: 

De modo geral, o aparelho apreende os movimentos de massas mais 

claramente que o olho humano. Multidões de milhares de pessoas 

podem ser captadas mais exatamente numa perspectiva a vôo de 

pássaro (2012, p. 210) 19. 

O autor está se referindo, nessa citação, aos aparelhos tecnológicos, principalmente a 

câmera fotográfica, que produzem imagens mecânicas. Começa a surgir em nosso 

horizonte de expectativas um problema de ordem ontológica: se a multidão foi definida 

conceitualmente como a pluralidade de singularidades, os muitos enquanto muitos, 

sendo que é daí que vem sua potência, quando a mídia a representa, só é possível fazê-

lo como una, como um corpo, principalmente do ponto de vista imagético, pois, como 

vimos com Benjamin, é “a vôo de pássaro”, com ponto focal localizado a distância e 

acima. Assim, as imagens jornalísticas fornecidas pela imprensa, bem como os demais 

elementos que cercam a construção de sentidos (textos, legendas etc.) tratam-na como 

uma massa, um coletivo; ao fazerem-no, também calam sua voz e, o mais grave, 

atribuem-lhe um discurso segundo interesses e contextos hegemônicos. Por essa razão, 

é relevante oferecermos um contraponto ao discurso hegemônico. As mídias 

alternativas, que Ivana Bentes (2015) denomina Mídia-multidão, expõem os 

acontecimentos de dentro deles, por meio de informações produzidas pelos próprios 

ativistas. 

                                                        
19 Benjamin refere-se aqui às imagens técnicas, captadas pelas objetivas de máquinas fotográficas e do 

cinema. 
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O Capítulo 2 sai do geral para o particular. Nosso olhar se volta para o corpo. 

Isso é necessário e importante pois, como vimos brevemente acima, Espinoza pensa a 

multidão como multiplicidade. Como diz Negri (2004, p. 20), “ a multidão é o nome de 

uma multidão de corpos”. Primeiramente, corpos que na história fizeram a diferença ao 

se apresentarem como carne viva que resiste, trincheiras de luta. Podemos dizer que são 

uma espécie de presença vicária, pois são corpos que estão no lugar de muitos outros. 

Conquistaram essa condição por sua própria trajetória. Adquirem a capacidade de 

produzir discursos. Nesse contexto, a produção de sentidos, embora parta de um corpo 

e de um vestuário particulares, apontam para uma multidão – um povo, uma etnia, etc.   

Na pós-modernidade, questões tecnológicas e de biopolítica, segundo entendemos e 

discutiremos, produzem um esvaziamento de significados por sua conformação aos 

discursos hegemônicos. Nesse momento, o corpo já não pode estar mais sozinho, mas 

junta-se a outros tantos para compor a multidão. Pensar nessa perspectiva coloca corpo 

e multidão no universo teórico foucaultiano. Como insistiu em vários de seus escritos, 

o poder fez (e continua fazendo) investimentos biológicos, isto é, na carne viva, uma 

verdadeira “administração dos corpos e [...] gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 

1987, p. 131). Inicialmente, práticas disciplinares a partir do século XVIII buscavam 

docilizar os corpos (FOUCAULT, 1987). Era necessário punir aqueles que se insurgiam 

contra os soberanos por meio de seus crimes. Suplícios calculados eram aplicados sobre 

os corpos dos condenados e ostentados publicamente.  

Na fase subsequente, para evitar excessos e produzir resultados socialmente 

mais toleráveis, um saber jurídico se estabelece, produz regras para as punições, de 

forma que o crime e a pena sejam proporcionais e busquem como resultado a prevenção 

das práticas criminosas. O poder de punir passa a ser legal. A experiência disciplinadora 

das prisões espraia-se para outras instituições. Escolas, hospícios, hospitais adotam “O 

exercício da disciplina” (idem, p. 143) por meio de técnicas, dentre as quais destaca-se 

um “jogo do olhar” (p. 143), maquinarias de controle que sugerem uma vigilância total 

e permanente sobre os indivíduos, máquinas de adestramento da vontade. Os trabalhos 

posteriores de Foucault (1984 20 , 2008b) mostram que os cálculos do poder 

desenvolvidos no seguimento da história, endereçavam-se não mais a um corpo 

singular, mas à população. Nasce a biopolítica, cujo objetivo é organizar um 

                                                        
20 Particularmente o Capítulo XVII, “Governamentalidade”. 
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determinado tipo de sociedade – a disciplinar – para sustentar seu modo de produção, 

o sistema capitalista.  

Posteriormente, Deleuze demonstra que não eram mais necessárias torres de 

vigia (o panóptico citado por Foucault em Vigiar e punir), ou mesmo das instituições 

tradicionais de controle – a fábrica, a prisão, a escola etc. –, pois esses esquemas 

disciplinares foram substituídos por um sistema que prescinde de um espaço 

geográfico, um lugar específico, já que “as sociedades de controle operam máquinas 

de uma terceira espécie, máquinas de informática e computadores” (DELEUZE, 1992, 

p. 223 – grifo nosso). Pelbart (2003, p. 81) afirma que a sociedade deleuziana de 

controle, “em tudo mais pós-moderna, descentralizada e desterritorializada, 

correspondente à fase atual do capitalismo”, ao Império de Hardt e Negri (2003). Esses 

autores reconhecem que a natureza da biopolítica de Foucault é o biopoder, ou seja, “a 

forma de poder que regula a vida social por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, 

absorvendo-a e a rearticulando” (2003, p. 43). Essa forma de regulação torna-se uma 

função integral, indissociável da própria vida, e a ela os indivíduos aderem 

espontaneamente. Sociedade de controle e biopoder estão nos fundamentos do que os 

autores chamam de “Império”, uma nova ordem global, que não se resume ao poder 

exercido por um único Estado, embora alguns países possuam mais força que outros. O 

Império   

é “poder em rede”, uma nova forma de soberania, que tem como seus 

elementos fundamentais, ou pontos nodais, os Estados-nação 

dominantes, juntamente com as instituições supranacionais, as 

grandes corporações capitalistas e outros poderes (2012, p. 10).  

Entretanto, numa segunda obra, os autores desenvolvem aquilo que esboçaram 

nas páginas finais do “Império”, o poder da multidão. Assim como Foucault e depois 

Deleuze, seguindo a tradição de Espinoza, entendiam que a resposta “ao poder sobre a 

vida deveria responder o poder da vida” (PELBART, 2003, p. 25), na multidão 

podemos encontrar a biopotência, como forma de resposta ao biopoder e biopolíticas 

imperiais. É interessante notar que, assim como Foucault parte das disciplinas corporais 

para compreender o controle de uma sociedade, podemos também ver as resistências 

de corpos singulares caminharem rumo à resistência da multidão. As imagens 

analisadas demonstrarão a capacidade de cooptação das vozes singulares; seu uso para 

compor discursos tendenciosos e distorcidos.  
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No Capítulo 3, demonstramos e discutimos como a dimensão do consumo 

simbólico está presente na questão da multidão contemporânea. Como vimos no 

capítulo anterior, o corpo é mídia primária e suporte para uma mídia secundária. As 

mobilizações no Brasil, no período analisado, transformaram-se também numa disputa 

em torno do significado dos signos: cores, bandeiras e espaços urbanos. As reflexões 

de Simmel retornam para problematizar o consumo dos signos ideológicos, que 

colocam o corpo na perspectiva de arena de lutas. Trataremos aqui da moda da 

multidão, demonstrando a efemeridade presente também nos significados atribuídos 

aos signos; veremos também que, por meio das composições imagético-textuais, a 

mídia paulatinamente impõe sentidos também aos espaços urbanos, transformando-os 

em lugares de fala, em territórios ideológicos. Nesse capítulo, portanto, a interface 

comunicação-consumo desponta como central na elaboração da produção e das 

estratégias midiáticas, tanto no plano das materialidades quanto dos discursos. A 

produção de sentidos está no consumo de signos e espaços urbanos, e em na forma 

como circulam.  

No final desse capítulo, considerando como a conjugação de imagens e textos 

interferem na produção de sentidos, identificamos e propomos seis categorias de 

composições.  

Nossa Conclusão faz um apanhado geral da pesquisa e dos principais 

resultados obtidos. Retomamos o problema e os objetivos propostos inicialmente e os 

confrontamos com os achados, tecendo considerações sobre o que a pesquisa nos 

permite dizer sobre o problema investigado e os objetivos alcançados. Procuramos 

também apontar uma limitação da investigação, que desponta das conclusões e que nos 

convidam, a nós e aos pesquisadores da área, ao desenvolvimento de futuras pesquisas.  

2. Capítulo 1 – A multidão nos fluxos comunicacionais:  

corpo-multidão, representação midiática dos 

ajuntamentos e mobilizações pós-modernas   
 
 
 

As imagens seduzem. As multidões também. Ou podem amedrontar. 

Deixamos de nomear e mesmo de citar a fonte da primeira imagem abaixo de forma 

proposital. A intenção é provocar questionamentos sobre as sensações que 

experimentamos diante dela. Há poucos indícios nela que permitam conhecer detalhes 
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importantes: quando foi tirada? Era uma manifestação a favor ou contra quem? Se 

divisássemos alguma cor, alguma bandeira, se houvesse uma legenda, é provável que 

nossa reação oscilasse para um certo orgulho e satisfação, ou para certo desprezo e 

indignação. Os que residem na cidade do Rio de Janeiro talvez consigam reconhecer a 

Avenida Rio Branco, mas é pouco, afinal ela tem sido palco das mais diversas 

mobilizações. 

 

Foto 01: 

 

Essa foto retrata manifestação ocorrida no dia 18 de junho de 2013 e foi postada pela 

organização Mídia Ninja 21 , o que já nos ajuda um pouco, já que suas posições 

progressistas são conhecidas e abertamente anunciadas. Mas isso também é 

insuficiente. Fosse ela a favor do impeachment de Dilma Rousseff ou contra o golpe, 

seríamos afetados de formas diferentes. O que ocorreu em 2013 foi diferente. E ainda 

                                                        
21 Disponível em https://ninja.oximity.com/article/Centenas-de-milhares-de-pessoas-ocupan-1, acesso 

em 23/12/2016. 
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hoje procuramos compreender aquele momento, no qual multidões em todo o País 

tomaram as ruas. Nossa pesquisa se debruça sobre este tema, a multidão, mais 

especificamente sobre a produção de sentidos que surgem por meio de sua 

representação na mídia impressa. Neste capítulo, refletimos sobre o conceito de 

multidão, considerando os principais autores que se dedicaram a conceituar o 

fenômeno, e sobre os deslocamentos de sentidos atribuídos à multidão que se 

apresentam nesse percurso.  

Desde Roma e Grécia antigas, o termo é usado, nem sempre com a mesma 

significação, no campo das Ciências Sociais e Humanas, como na sociologia, psicologia 

e Ciências políticas, mas nunca na Ciência da Comunicação, como um objeto específico 

de estudo desse campo. Essa discussão é relevante, pois são eles, os meios de 

comunicação, que, ao criarem um objeto midiático para representar a multidão 

contemporânea, o corpo-multidão, tornam sua presença corpórea significativa. Sem 

eles, ela permanece restrita àquele momento e espaço particulares, sem repercutir. 

Somente por meio de sua representação ganha visibilidade e notoriedade e é capaz de 

reverberar no tecido social, provocar reações do Estado e de instituições públicas e 

privadas. Os objetivos deste capítulo são refletir sobre o fenômeno da multidão 

contemporânea, procurar reconstituir sua filogênese como conceito filosófico e político 

e analisar sua representação, principalmente a imagética, por meio da qual penetra nos 

fluxos comunicacionais. Procuramos, nas páginas seguintes, refazer um percurso 

bibliográfico do que foram as diversas noções, adotadas por vários teóricos e em épocas 

diferentes, sobre os coletivos humanos. Nosso objetivo principal é demonstrar que, se 

de um lado existe o uso intercambiável de palavras para significar a mesma coisa, por 

outro há acepções muito diferentes e que sinalizam as lutas pela posse do significado 

político daquela porção de pessoas que se encontram fora da polis clássica, e mais tarde 

na constituição dos estados-nação.  

2.1. A plebe, em Roma e Grécia antigas  

Fustel de Coulanges (1975), em obra clássica que investiga as origens das 

cidades antigas, na Grécia e em Roma, informa que antes dos denominados tempos 

históricos, a única forma de sociedade existente eram as famílias. Organizadas em torno 

de divindades domésticas, muito mais do que por laços naturais, as famílias eram unidas 

pelo fogo sagrado e por antepassados comuns (p. 34). Ao contrário do que pensa o 
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senso comum, o maior poder dentro da família não era o do pai, mas o da religião, um 

deus doméstico, representado pelo fogo sagrado, que os latinos chamam de “lar 

familiae pater”22 (p. 68); mas o pai era o pontífice dessa religião. Era ele quem acendia 

e conservava o fogo aceso, e, junto com essa função sacerdotal, era também quem tinha 

a propriedade dos bens da família e sobre ela exercia autoridade. A unidade básica de 

cada família era constituída por pai, mãe, filhos e criados. O filho primogênito herdava 

todas as funções patriarcais, de forma que, em cada família, sempre haveria um grupo 

menos favorecido: os irmãos mais jovens e os criados, que poderiam ser clientes23 ou 

escravos. Essa família indivisível, perpetuando de século em século seu culto e seu 

nome, era verdadeiramente a gens antiga (plural, gentes). Friedrich Engels, em 

importante trabalho para a análise materialista da história, sobre ela escreve, elencando 

suas características: direito de herança entre os gentílicos, um lugar coletivo para seus 

mortos, um culto comum, posse da terra em comum, direito de eleger e depor o chefe, 

direito de adotar estranhos na gens, obrigação de ajuda mútua entre seus membros 

(1985, pp. 134, 135).  

  Certo número de famílias formava um grupo que os gregos chamavam de 

fratria, e os romanos, de cúria, que possuía um chefe encarregado de presidir os 

sacríficos. “Várias famílias formaram a fratria. Várias fratrias, a tribo e muitas tribos 

a cidade” (COULANGES, 1975, p. 101). Dada a importância dos antepassados na 

organização familiar e social, uma classe proeminente formou-se por meio da união 

daqueles que possuíam o familae pater, a classe dos Patrícios. Era, na verdade, a 

aristocracia, os que possuíam direito a voto e que de fato possuíam o poder na vida das 

cidades.  

Se investimos algum tempo em discorrer sobre Roma e Grécia antigas, foi 

para destacar um elemento estranho à sua sociedade. Uma classe que não possuía 

                                                        
22 Informa o autor que a palavra pater tinha sentido diferente de pai. “Na língua religiosa, aplicava-se a 

todos os deuses; na língua do direito, a todo homem que não dependesse de outro, e que tinha autoridade 

sobre uma família ou sobre um domínio: pater familias. Os poetas nos mostram que a empregavam a 

respeito de todos quantos queriam honrar. O escravo e o cliente davam-no ao mestre. Era sinônimo dos 

vocábulos rex, anax, basileus. Continha em si, não a idéia de paternidade, mas a de poder, de autoridade, 

de dignidade majestosa” (COULANGES, 1975, p. 70). Mais tarde, as leis romanas e gregas 

reconheceram esse poder praticamente ilimitado ao pai, o que explica esse sentimento de veneração que 

lhe ficou concedido, como se fosse um soberano ou pontífice, e de onde se herda muita da ideia do pátrio 

poder e do patriarcado. 
23 Clientes podiam ser estrangeiros ou antigos escravos, que eram recebidos na família, deviam obedecer 

ao pater e cultuar seus deuses e, em contrapartida, recebiam certa dignidade. Apesar de estarem ligados 

e servirem a ela hereditariamente, recebiam dela proteção e o status de adoção. No entanto, não herdavam 

e nem podiam exercer as funções religiosas.  
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deuses para cultuar, não possuía antepassados, não possuía também um pater, ou seja, 

não estava sob a autoridade de chefe da família religiosa. Seus membros não eram 

clientes (como acima descrito) e tampouco eram considerados povo romano, o qual 

abrangia os patrícios e seus clientes, não faziam parte das gentes. Essa classe, no 

entanto, era a mais numerosa em Roma. Era chamada de plebe. Fustel de Coulanges 

diz que o mais provável é que “se compunha, em grande parte, de antigas populações 

conquistadas e subjugadas” (p. 192). A plebe, ou os plebeus, estavam literalmente à 

margem das cidades. Na Grécia, não residiam na pólis, sitiada no alto, mas no sopé da 

colina, “em um lugar não considerado recinto sagrado: é o domicílio da plebe que não 

pode morar na cidade santa” (p. 193). Igualmente, em Roma, “como fossem estranhos 

à religião da cidade [foram alojados] fora do pomoerium e da cidade religiosa”24 (p. 

193). Fora da religião, seu casamento era considerado promíscuo. Os pais só podiam 

exercer poder que decorresse da força sobre os filhos, nunca da advinda da autoridade 

religiosa. Para eles não havia o direito de propriedade e nem acesso à lei e à justiça. 

Não eram considerados cidadãos, não possuíam poder político algum. 

Registra o autor, a plebe cresceu, pouco a pouco, em poderio. Em parte, graças 

a aparição do dinheiro, que não estava sujeito às mesmas regras da propriedade. Novas 

atividades de produção, nas artes e na indústria, empoderaram algumas famílias, que 

passaram a ter seu nome respeitado. O desenvolvimento das guerras também catapultou 

os plebeus a uma outra condição, já que muitas vezes o destino das cidades esteve em 

suas mãos. Com o tempo, essa classe inferior conseguiu estabelecer sua religião. Dessa 

forma, “a plebe, outrora multidão sem culto teve daí em diante suas cerimônias 

religiosas e suas festas. Podia orar, e isto representa muito para uma sociedade onde a 

religião constituía a própria dignidade dos homens” (COULANGES, 1975, p. 225). 

2.2. A multidão em Maquiavel  

Duas são as mais importantes contribuições de Nicolló Maquiavel 25, quando 

se consideram os conceitos de povo, multidão e plebe, que, aliás, o autor usa de forma 

intercambiável: O príncipe (1977) 26 e os Discursos sobre a primeira década de Tito 

                                                        
24 Pomoerium, do latim, significa literalmente, após os muros, e designava os limites simbólicos da 

cidade de Roma. 
25 A grafia de seu nome aparece ora como Machiavelli ora como Maquiavel. Estamos optando pela 

segunda nesse trabalho, tanto nas citações quanto nas referências. 
26 Consultamos 4 versões da obra, optando pela edição de 1977 da Editora Hemus. Contudo, as notas 

históricas são uma compilação dos prefácios e notas introdutórias de todas as edições. 
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Lívio (1994), as quais servirão de base para nossa reflexão. Antes de tudo, porém, 

convém uma brevíssima contextualização em relação ao autor. 

 Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513, após exercer por 15 anos o cargo 

de Secretário de Estado da República de Florença, uma posição respeitável; “Os 

Discursos”, escreveu em 1517. Seus escritos revelam as características do período em 

que viveu, o Renascimento: sua preocupação com os líderes reflete a relevância do 

indivíduo, do homem, papel outrora ocupado por Deus e a religião; rompendo também 

com a imobilidade medieval, propõe ações proativas para o Príncipe, o que traduz o 

dinamismo do ethos do período; e, finalmente, busca inspiração na Antiguidade, na 

República Romana. Politicamente, é um período de grandes conflitos e transformações. 

Os novos estados-nação impunham o fim da dispersão feudal e do poderio papal. 

Alemanha, Espanha, França e Portugal já eram Estados unificados, enquanto a Itália 

mantinha-se dividida e com cinco centros principais de poder: o Papa, Veneza, O Rei 

de Nápoles, O Duque de Milão e os florentinos (Florença), conforme o próprio autor 

registra no Capítulo XI de “O Príncipe” (1977, p. 66). Nesse contexto, Maquiavel 

escreve pensando numa Itália unificada, sob um governo estável, não submetido à 

gestão da religião, mas conduzido por um líder forte e sábio, que maneja com habilidade 

as forças que compõem um reino. 

E qual o papel da multidão nesse cenário? Antes de tudo, devemos enfatizar o 

que mencionamos apenas en passant acima. O autor usa as expressões multidão, povo 

e plebe de forma intercambiável. Primeiro, infere-se por meio da leitura de ambos os 

textos. Nos Discursos, por exemplo, o termo plebe é utilizado dezenas de vezes, sempre 

em oposição aos nobres. Vejamos apenas alguns exemplos em que fica clara a 

alternância de termos para designar um mesmo grupo.  

Os romanos costumavam tratar o povo com liberalidade nos 

momentos de perigo. Quando Porsena assediou a cidade, com o 

propósito de reconquistá-la para os Tarquínios, o Senado, que não 

confiava na plebe (pois suspeitava que estava pronta a servir os reis, 

em lugar de combatê-los), isentou-a do imposto do sal e de outros 

tributos, para obter o seu apoio, alegando que “os pobres já fazem 

bastante pelo bem público criando os seus filhos” (1994, p. 107 – 

grifos nossos). 

Ainda na mesma obra, do Capítulo XVI retiramos o seguinte excerto:  

Quem pretenda governar um povo, sob uma república ou uma 

monarquia, deve certificar-se dos que demonstram ser inimigos da 

nova ordem das coisas, se não quiser estabelecer um governo 
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efêmero. São verdadeiramente infelizes os príncipes que, tendo a 

multidão como inimiga, são obrigados a usar meios extraordinários 

para afirmar seu poder (idem, p. 70 – grifo nosso). 

Em O Príncipe, é dito que o “Frei Girolamo Savonarola27 [...] fracassou nas 

suas reformas quando a multidão começou a nele não mais acreditar” (1977, p. 35 – 

grifo nosso); e, em outra parte, “Concluirei apenas que a um príncipe é preciso que o 

povo lhe vote amizade; de outro modo fracassará (1977, p. 59 – grifo nosso). Além dos 

inúmeros casos em que, às vezes num mesmo parágrafo, as expressões se alternam, 

considerando todo o conjunto da obra, Maquiavel sempre estabelece uma oposição nos 

desejos e disposições entre os nobres (os ricos, os poderosos, os grandes, a aristocracia 

– outras expressões por ele usadas) e o povo (multidão, plebe, plebeus), como a que ele 

registra no capítulo que trata do principado civil: “Porque em toda cidade se encontram 

estas duas tendências diversas e isso resulta do fato de que o povo não quer ser mandado 

nem oprimido pelos poderosos e estes desejam governar e oprimir o povo” (1977, p. 

56 – grifos nossos); e também nos Discursos: “Não querem perceber que há em todos 

os governos duas fontes de oposição: os interesses do povo e os da classe aristocrática” 

(1994, p. 31 – grifos nossos). Dessa forma, embora declare que “os homens são em 

geral ingratos, volúveis, dissimulados, covardes e ambiciosos de dinheiro” (1977, p. 

94), fica claro que o autor enxerga a multidão como um componente fundamental para 

a estabilidade política. E ele vai além, dizendo ao Príncipe que a lealdade dessa 

multidão é preferível à dos nobres, já que é difícil contentar os poderosos, “porém o 

povo pode ser satisfeito. Porque o desideratum28 do povo é mais honesto do que o dos 

grandes” (idem, p. 57). E acrescenta: “Contra a hostilidade popular, não pode o príncipe 

jamais estar seguro, pois são muitos; com relação aos grandes, pode, porque são poucos 

(idem, pp. 57, 58). E ainda acrescenta aos seus valores positivos: “[...] o povo é mais 

prudente, menos volúvel e, num certo sentido, mais judicioso do que o príncipe. Não é 

sem razão que se diz que a voz do povo é a voz de Deus” (1994, p. 181). Mas, ao lado 

dessas virtudes, Maquiavel também reconhece as fraquezas. Segundo ele, uma multidão 

precisa de uma liderança, pois “Nada existe, por um lado, mais temível que a massa 

desenfreada e acéfala, mas por outro lado, nada mais débil” (1977, p. 168). A “multidão 

                                                        
27 Trata-se de padre católico que não só propôs uma reforma da Igreja em Florença como atacou e 

denunciou o papa por sua vida desregrada. Dizendo receber visões e profecias, conseguiu por um tempo 

reunir um grupo de seguidores. Condenado pela Inquisição, foi morto por enforcamento (CAIRNS, 1995, 

p. 207). 
28 Desejo, aspiração 
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que se levanta, excitada” pode, no entanto, ser contida por “um homem sábio, que goze 

de respeito, e que se dirija a ela com a autoridade que lhe dá sua virtude” (1994, p. 169). 

Estamos no Renascimento. O fim do feudalismo em processamento. Pressões 

pela reforma da igreja surgem em vários lugares. É o tempo de Leonardo da Vinci 

(1452-1519), de Michelangelo (1475-1564), Martinho Lutero (1483-1546), Erasmus de 

Rotterdam (1466-1536), de Copérnico (1473-1543) e de Johannes Gutenberg (1398-

1468) e de sua bíblia impressa (1455). Mais do que refinamento de conceitos políticos, 

gestava-se uma nova relação de forças políticas e sociais. É nesse cenário que 

Maquiavel escreve, percebendo a importância da população mais pobre, fosse qual 

fosse sua designação; que outrora passa desapercebida da história, mas que agora 

merece a consideração de todo aquele que quer governar. A multidão de Maquiavel não 

pode ser enquadrada numa categoria dos atores políticos modernos. Pode agir de 

maneira irracional, por isso temida, mas também se lhe reconhecem virtudes. É, de 

muitas maneiras, a expressão do contexto que vivia Nicolló Maquiavel. O anoitecer de 

uma era e o alvorecer de outra.  

2.3. Hobbes, Rousseau e Espinoza: povo e multidão 

O século XVII vê o absolutismo chegar ao seu apogeu, mas é também um 

período de laicização do pensamento e do desenvolvimento da noção de Estado 

Moderno. Hobbes, Locke e Rousseau são considerados filósofos contratualistas, por 

verem a constituição do Estado por meio do contrato social. Nossa reflexão, contudo, 

está centrada na conceituação de multidão. Por essa razão, estamos optando por 

considerar as ideias de Hobbes e Rousseau, para confrontá-las com a concepção de 

Baruch Espinoza. As concepções de povo, formulada principalmente por Hobbes, e de 

multidão, de Espinoza, são antagônicas e estão na base da formulação contemporânea 

do sentido de multidão, adotada por Virno, Negri, Lazzarato e outros, como veremos. 

Para Thomas Hobbes (1588-1679), a natureza fez todos os homens iguais, em 

apetite ou desejo e aversão ou ódio. Todos desejam o bem e possuem aversão ao mal. 

Ser feliz é realizar os desejos, o que se consegue com o exercício do poder. Em seu 

estado natural, todos os homens são iguais por desejarem e pela esperança de realizar 

seus fins. Essa igualdade acaba por colocá-los em oposição, fazendo com que se 

destruam ou um subjugue ao outro (1984, p. 46).  
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Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens 

vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, 

eles se encontram naquela condição a que se chama guerra; e uma 

guerra que é de todos os homens contra todos os homens (idem, p. 

46).  

Dado que o homem possui um direito natural sobre todas as coisas, e delas 

pode fazer uso para preservar-se a si mesmo, enquanto permanecer nesse estado, isto é, 

no estado da natureza, nenhum homem está seguro. Então, guiado pela razão, o homem 

busca a paz e a segurança e para isso abre mão de seu direito natural, e o transfere a 

outrem, quando todos, coletivamente, concordam em fazê-lo. “A transferência mútua 

de direitos é aquilo a que se chama contrato”, diz o autor (idem, p. 49). Não se trata de 

uma adesão meramente formal. Há de fato uma cessão voluntária de direitos em favor 

de um poder, pois do contrário permaneceria a multidão, segundo o juízo e apetites 

individuais, sem nenhuma garantia de paz e segurança. É por meio do contrato social 

que a multidão se torna una.  

 
Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, 

em latim civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes 

(para falar em termos mais reverentes) daquele Deus Mortal, ao qual 

devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa (HOBBES, 

1994, p. 61). 
 

 

No Leviatã vemos que Hobbes constata que por meio do contrato social a 

multidão transfere os direitos de cada indivíduo para o soberano, a partir do que ele se 

torna civitas, ou Estado. Em outra obra de sua lavra, Do Cidadão29, ele não só esclarece 

isso como estabelece a primeira separação entre os conceitos de povo e multidão. Sob 

o contrato social, a multidão desaparece, perde a caraterística de pluralidade. Enquanto 

multidão, não há um corpo, mas um ajuntamento, uma associação, composta de muitos 

homens, cada qual com sua vontade e juízos próprios. Quando reunidos sob o contrato 

social, torna-se povo, um corpo só, uma unidade. Os governantes não podem incorrer 

no risco de negligenciar essa diferença.  

Em último lugar, constitui um grande perigo para o governo civil, em 

especial o monárquico, que não se faça suficiente distinção entre o 

que é um povo e o que é uma multidão. O povo é uno, tendo uma só 

vontade, e a ele pode atribuir-se uma ação; mas nada disso se pode 

dizer de uma multidão. Em qualquer governo é o povo quem governa. 

Pois até nas monarquias é o povo quem manda (porque nesse caso o 

                                                        
29 Título original “De cive”. 
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povo diz sua vontade através da vontade de um homem), ao passo 

que a multidão é o mesmo que os cidadãos, isto é, que os súditos. 

Numa democracia e numa aristocracia, os cidadãos são a multidão, 

mas o povo é a assembléia governante (the court) (HOBBES, 2002, 

pp. 189, 190 – grifo no original). 

Outra importante argumentação de Hobbes é quanto à soberania. Ele 

reconhece três formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Mas, 

independentemente de sua forma, o soberano (o Rei, um conselho designado, ou uma 

assembleia geral) recebe, por força do contrato social, o poder absoluto, ilimitado e 

indivisível. Para o autor, das três formas de governo, a monarquia é a ideal. Na 

monarquia, o interesse do monarca é o mesmo que o do interesse público; a riqueza dos 

súditos confere ao rei também poder e glória, ao passo que um povo pobre traz à 

monarca insegurança (p. 66); finalmente, na monarquia o poder supremo e absoluto é 

mais capaz de manter a ordem, a segurança e a paz (pp. 66, 67). 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), embora recorra ao termo multidão 

algumas (poucas) vezes, como em “Sempre haverá grande diferença entre submeter 

uma multidão e reger uma sociedade” (2001, p. 22), emprega com o mesmo sentido o 

termo povo, de uso muito mais recorrente. Assim como Hobbes e Espinoza, vê o estado 

da natureza como aquele em que os indivíduos estão livres. Mas, no entanto, se 

organizam, submetendo-se a uma ordem social. Isso não decorre da natureza, mas é 

acordado entre eles. Mesmo na família, depois que os filhos crescem e se tornam 

independentes, permanecem ligados à estrutura familiar, por força de uma convenção. 

Essa agregação é necessária para subsistir aos “obstáculos prejudiciais à sua 

conservação ao estado natural” (ROUSSEAU, 2001, p. 23), pois somente por meio da 

soma de forças é possível conservarem-se. E ela se dá por meio do “contrato social”, o 

qual se resume ao seguinte enunciado: “Cada um de nós põe em comum sua pessoa e 

toda a sua autoridade, sob o supremo comando da vontade geral, e recebemos em 

conjunto cada membro como parte indivisível do todo (pp. 25, 26). Ou seja, por meio 

do contrato social, os indivíduos espontaneamente abrem mão de sua liberdade e a 

cedem a um poder superior que se forma a partir de então, um “corpo moral e coletivo”, 

uma pessoa pública que recebe o nome de república, corpo político, Estado, soberano, 

autoridade, dependendo de sua conformação e contexto. Rousseau, depois de 

estabelecer os fundamentos do contrato social, passa a discorrer sobre esse corpo 

político, suas diversas formas de governo, sobre sua soberania, acerca das leis e dos 

legisladores, sobre eventuais usurpações de poder, enfim, sobre a vida do Estado. Mas 
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há uma ideia principal que perpassa todo seu texto: o poder do povo, a soberania do 

povo. E, nesse ponto, ele difere de Hobbes, para quem o poder é transferido para o 

soberano. Rousseau, ao contrário, deixa claro que “os depositários do poder executivo 

não são em absoluto os senhores do povo, mas apenas seus oficiais” (idem, p. 138). Ele 

se empenha em demonstrar como esse povo se organiza, como faz um pacto social para 

se constituir como pessoa pública e em como ela se organiza. Mas, de fato, ele é 

norteado por um humanismo que pensa na multidão em suas necessidades mais 

fundamentais, que deve ser assistida e cuidada por seus oficiais. Podemos ver essa 

concepção na conclusão de outro texto seu, Discurso sobre a origem da desigualdade 

(2001b, p. 141): 

Essa distinção determina suficientemente o que se deve pensar, nesse 

sentido, da espécie de desigualdade que reina entre todos os povos 

policiados, pois é manifestamente contra a lei de natureza, de 

qualquer maneira que a definamos, que uma criança mande num 

velho, que um imbecil conduza um homem sábio, ou que um punhado 

de pessoas nade no supérfluo, enquanto à multidão esfomeada falta o 

necessário. 

Baruch Espinoza (1632 – 1677) reconhece também um estado de natureza. 

Defende, em seu Tratado político, que em seu estado natural os homens possuem 

potência e liberdade plenas para existir e agir no mundo. Nada há de externo que 

subjugue essa potência do ser humano. Disso decorre que estariam permanentemente 

em luta uns com os outros pela sobrevivência. E essa condição não é desejável, pois, 

“os homens, sem o auxílio mútuo, dificilmente podem sustentar a vida e cultivar a 

mente” (ESPINOZA, 2009a, p. 19). Daí, segundo o autor, é que os homens abrem mão 

de seus direitos individuais em prol de um direito coletivo, exercido pelo Estado, a fim 

de enfrentar aquele estado da natureza. Diz ele que 

[...] o direito do estado, ou dos poderes soberanos, não é senão o 

próprio direito de natureza, o qual se determina pela potência, não já 

de cada um, mas da multidão, que é conduzida como que por uma só 

mente; ou seja, da mesma forma que cada um no estado natural, o 

corpo e a mente de todo O estado têm tanto direito quanto vale a sua 

potência. E assim, cada um, cidadão ou súdito, tem tanto menos 

direito quanto a própria cidade é mais potente que ele [...] e 

consequentemente cada cidadão não faz ou possui por direito nada a 

não ser aquilo que pode defender por decreto comum da cidade 

(idem, p. 26). 

Essa transferência de direitos se dá por meio de um contrato ou de leis (idem, 

p. 40) e pode ser retirada quando o Estado deixa de atender aos interesses da multidão. 
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Para Espinoza, o poder do Estado é o poder da multidão. Ela é a razão de ser do Estado. 

Para o autor, dentre as diversas formas de Estado, o democrático é preferível aos 

demais, já que nele os indivíduos livremente abrem mão de seu direito, sem, contudo, 

perdê-lo de fato. Ademais, o fim do Estado é conduzir todos homens a uma vida livre, 

que é o seu estado natural. Dessa forma, o Estado é a multidão tornada uma entidade 

política e social, plena de direitos e liberdades que já existiam no estado natural, mas 

que agora se encontram conduzidos “como que por uma só mente” (p. 26). Essa 

condição, no entanto, em nada é conflitiva à ideia de individualidade. Aliás, o autor, 

em Sua Ética (2009b, p. 104), dá sua definição de conatus30: “Cada coisa esforça-se, 

tanto quanto está em si, por perseverar em seu ser”. À essa proposição (Parte III, 

Proposição 6), segue-se a de número 7, na qual o autor acrescenta que: “O esforço pelo 

qual cada coisa se esforça por perseverar em seu ser nada mais é do que a sua essência 

atual”. O conceito de conatus, que também está na base da Ética e de uma teoria dos 

afetos espinozana, opõe-se, dessa forma, à ideia de um desfazimento de uma 

individualidade singular em prol de uma unidade, o povo; pelo contrário, a concepção 

de Espinoza é a de que é exatamente para preservar seu potencial como indivíduo, sua 

liberdade e potencialidade, que os homens, como multidão, como muitos, se organizam 

como Estado.  

Em resumo, a forma como as sociedades se organizam em torno de um Estado 

é uma resposta ao estado de natureza, sob o qual não seria possível ao homem 

sobreviver ou desfrutar de todo seu potencial de liberdade e realização. Para Hobbes, a 

resposta está no povo, que é composto por várias pessoas, mas “se torna uma pessoa 

quando é representada por um só homem ou pessoa” (1984, p. 141), e a multidão 

representa um risco para o Estado, pois pode se rebelar contra ele. Espinoza, ao 

contrário, vê na multidão a condição para a realização da potência de atuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30 Do latim “esforço, impulso, inclinação”, é um conceito utilizado por inúmeros filósofos, como Hobbes, 

Descartes, Leibniz, Schopenhaeur, e que pode ser muito suscintamente resumido como o esforço 

empreendido para a sobrevivência.  



 
 

63 
 

Foto 02: multidão em torno do Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Revista Carta Capital, edição de 26/06/2013, p. 24. 

 

A imagem da reportagem de capa da Revista Carta Capital, acima, é 

interessante para discutir as posições de Hobbes e Espinoza. O que ela representa? O 

povo ou a multidão? Nós aprofundaremos essa discussão mais adiante, ao tratarmos do 

contemporâneo; por ora, no entanto, já é possível compreender que somente por meio 

da imagem não podemos responder essa pergunta. É preciso conhecer seu contexto.  

O ano de 2013 foi marcado por grandes manifestações em todo o Brasil, cujo 

ápice foram aquelas ocorridas no mês de junho. Os primeiros eventos ocorreram por 

iniciativa de uma organização chamada Movimento Passe Livre. Uma Campanha pelo 

Passe Livre já existia desde 1999, na cidade de Florianópolis. Seus membros 

participaram ativamente de fatos históricos, como a “Revolta do Buzu”, em Salvador 

(2003), e a Revolta da Catraca, em Florianópolis (2004 e 2005), e em janeiro de 2005 

foi oficialmente transformado em Movimento Passe Livre (MPL), na Plenária Nacional 

pelo Passe Livre, em Porto Alegre. Trata-se de um movimento social autônomo, 

independente, apartidário (mas não antipartidário) e com estrutura horizontal (não há 

direção centralizada). Seu lema é “por uma vida sem catracas”31. 

                                                        
31  Informações obtidas a partir da página oficial do MPL no Facebook, disponível em 

http://www.facebook.com/passelivresp/info, acesso em 23/06/2013. 

http://www.facebook.com/passelivresp/info
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O primeiro ato em São Paulo contra o aumento dos preços do transporte 

público ocorreu no dia 06 de junho, a partir da convocação pelas redes sociais feita pelo 

MPL. Era um grupo pequeno, com no máximo 300 pessoas, que não atrapalhava o 

trânsito nem a cidade, mas que foi hostilizado pela polícia com bombas de efeito moral 

e gás lacrimogênio. Nos dias 07 e 11 de junho, ocorreram o 2º e o 3º protestos, dessa 

vez com maior número e com a ocupação de importantes avenidas, como a Marginal 

Pinheiros. Manifestantes foram presos e houve inúmeros confrontos entre policiais e a 

população, inclusive jornalistas. Em 13 de junho já foram milhares de pessoas saindo 

às ruas, na maior mobilização na história recente da cidade. Mas a polícia enfrentou os 

manifestantes com excessos e covardia. Balas de borracha e mais bombas foram 

disparadas a esmo, atingindo todos indistintamente. Em 17 de junho, 100 mil pessoas 

tomaram as ruas de São Paulo e já não se concentravam em apenas um ponto. Vários 

bairros e vias importantes foram tomados pela multidão que protestava, não mais 

apenas pelas passagens do transporte público. As autoridades públicas recuaram ante o 

peso dos acontecimentos. As manifestações continuaram em 18 de junho, terça-feira. 

Em 19 de junho, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, admitiu a possibilidade de 

rever a tarifa, enquanto seis capitais (Manaus, Recife, Porto Alegre, Cuiabá, João 

Pessoa e Natal) anunciaram a redução. No dia 20, Haddad anunciou, ao lado do 

governador Geraldo Alckmin, que as tarifas voltariam ao patamar de R$ 3,00. Mesmo 

com o anúncio, a mídia acompanhou e anunciou que mais de um milhão de pessoas 

ocupavam as ruas em mais de 100 cidades. Na sexta-feira, 21 de junho, a presidente 

Dilma Rousseff fez um pronunciamento em cadeia nacional, dizendo que estava 

ouvindo a voz das ruas. Apesar de ainda em menor número, os movimentos 

prosseguiram por importantes cidades do País no sábado, 22 de junho. Os jornais de 

domingo, dia 23, anunciaram que movimentos de partidos, organizações e políticos 

começavam a discutir mudanças, como a reforma política, por exemplo. 

A imagem acima é um bom exemplo dessas manifestações. Milhares de 

pessoas articulam-se pelas redes sociais, concentraram-se em locais públicos, fazem 

cartazes e entoam palavras de ordem. A pauta é diversificada, mas tem endereçamentos. 

Cobra-se do Estado serviços públicos, respostas a problemas de transporte, educação, 

saúde e segurança. Cobra-se lisura na política. Diante desse contexto agora conhecido, 

é evidente que a imagem retrata um ente político composto pela multiplicidade. Trata-

se da multidão espinozana. Não há unidade, nem homogeneidade, não há 

assujeitamento. Pelo contrário, há, sim, vozes desafiando e confrontando o poder. A 
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fotografia possui um ângulo muito instigador. Tirada provavelmente de uma janela no 

alto de um edifício, encontra na parede espelhada o reflexo da própria imagem. Além 

de fazer aumentar o tamanho da multidão, nos faz pensar na multidão que se vê a si 

mesma e no efeito catalizador que isso possui. O espelho da multidão são as imagens 

que circulam midiaticamente e que possuem o condão de convocar outros corpos. 

Fazemos ainda um registro sobre a mensagem linguística que acompanha a 

foto. 

Foto 03: Revista Carta Capital, 26/06/2013, página 24  

Logo abaixo da foto, em caixa alta, 

fonte aumentada e negritada, o 

título da matéria: A MASSA 

INCONTROLÁVEL. Na 

sequência, em letras menores, uma 

descrição das manifestações, de 

que destacamos: “A insatisfação 

difusa dos jovens desafia os 

governos e os partidos”. O 

conjunto de imagem e texto 

destaca o caráter contestatório da 

multidão. Compreendemos que o 

sentido produzido é o de reforçar a 

convocação, pois possui o mesmo 

efeito descrito acima, espelhar a 

multidão. A impossibilidade de ela 

ser controlada e a capacidade de desafiar revelam toda a potência da multidão. E isso 

aumenta sua satisfação, retroalimentando todo o ciclo, constatação que nos faz lembrar 

das palavras de Espinoza: “Quando a mente considera a si própria e sua potência de 

agir, ela se alegra, alegrando-se tanto mais quanto mais distintamente imagina a si 

própria e a sua potência de agir” (2009b, p. 131). 
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2.4. Gustave Le Bon e Gabriel Tarde: a multidão e o público 

 

Entre os séculos XVIII e XIX, ocorre o que Eric Hobsbawm chama de “dupla 

revolução” (2007). Sobre elas e suas consequências são necessárias algumas 

considerações, antes de prosseguirmos. Hobsbawm assim se expressa: 

O que significa a frase “a revolução industrial explodiu”? Significa 

que, a certa altura da década de 1780, e pela primeira vez na história 

da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo das 

sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da 

multiplicação rápida, constante, e até o presente ilimitada, de 

homens, mercadorias e serviços (2016, p. 59). 

[A Revolução Francesa] foi, diferentemente de todas as revoluções 

que a precederam e a seguiram, uma revolução social de massa, e 

incomensuravelmente mais radical do que qualquer levante 

comparável. [...] foi a única ecumênica. Seus exércitos partiram para 

revolucionar o mundo; suas ideias de fato o revolucionaram. (idem, 

p. 99). 

As profundas transformações no mundo do trabalho, uma expansão sem 

precedentes do consumo e o afloramento dos ideais revolucionários criam novas 

sensibilidades. Alguns afirmariam que o triunfo da burguesia e o estabelecimento do 

capitalismo são as maiores marcas das Revoluções. Outros diriam que a democracia e 

os direitos humanos se fundariam definitivamente ali. Contudo, considerando nosso 

objeto de estudo, Le Bon e também Gabriel Tarde perceberam que naquele contexto 

essa multidão, que já existia, se tornara potente. Em parte, porque “a transição da nova 

economia criou a miséria e o descontentamento, os ingredientes da revolução social” 

(Hobsbawm, 20016, p. 74); em parte, porque o êxodo rural criara uma concentração 

desses descontentes, que ainda respiravam os slogans revolucionários de igualdade e, 

em parte também, graças a essa nova sensibilidade que emergira e que criava um 

sentimento de coletividade. Uma coletividade, deve-se ressaltar, que em muitos 

sentidos era aberta. Qualquer um pode fazer parte da multidão, inclusive intelectuais. 

Devemos acrescentar que esse conjunto de fenômenos, que gestou a modernidade, foi 

responsável também por enorme investimento nos institutos da individualidade. Sobre 

isso não há dúvida. Stuart Hall, de certa forma, fornece a certidão de nascimento desse 

“indivíduo soberano” moderno, que ocorre “entre o Humanismo Renascentista do 

século XVI e o Iluminismo do século XVIII”, que, ainda segundo o autor, para alguns 

“foi o motor que colocou todo o sistema social da ‘modernidade’ em movimento” 

(HALL, 2006, p. 25). Família, tradições, religião, o Estado, aquelas estruturas que Hall 
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denominou de “apoios estáveis” (p. 25), entraram em colapso ou ficaram sujeitas a 

dúvidas, de forma que “As sociedades modernas [...] não têm qualquer núcleo ou centro 

determinado que produza identidades fixas, mas em vez disso uma pluralidade de 

centros” (WOODWARD, 2011, p. 29). Assim, sem esses referenciais fixos que de certa 

forma eram um norte para o sujeito, ficam mais expostos à influência da força irracional 

e aos apelos emocionais da multidão. 

Le Bon enxerga esse panorama. Em sua concepção, a Idade Moderna é um 

tempo de anarquia e transição. Velhas hierarquias e tradições estavam sendo 

derrubadas. Crenças e ideias, o poder da religião, a política tradicional dos Estados, a 

rivalidade entre os príncipes, noções que no século anterior eram fundamentais para a 

sociedade esvaíam-se rapidamente, criando condições para o surgimento de uma nova 

força, um novo fenômeno: o poder das multidões. 

Em 1895, ele apresenta ao público sua obra A Psicologia das multidões.  

(2008) 32  e logo de início esclarece que “Em sentido comum, a palavra multidão 

representa uma reunião de indivíduos [...], mas do ponto de vista psicológico, a 

expressão multidão adquire um significado totalmente diferente” (p. 29). Em 

determinadas circunstâncias, as aptidões intelectuais dos indivíduos que se encontram 

aglomerados são apagadas, sua personalidade desaparece, surgindo em seu lugar uma 

espécie de “alma coletiva”, que forma uma “multidão psicológica”, que está sujeita a 

uma “lei psicológica da unidade mental das multidões” (pp. 30, 32). Nessas 

circunstâncias, os indivíduos sentem, pensam e agem diferentemente da forma como 

agiriam caso estivessem sozinhos. A razão é fornecida pelo autor no prefácio: “O 

conjunto de características comuns impostas pelo meio e pela hereditariedade a todos 

os indivíduos de um povo constitui a alma desse povo” (p. 15).  É essa alma coletiva, 

essa mente ancestral comum à raça que aflora, ou, como mais tarde a interpretação 

freudiana diria, “O inconsciente próprio da raça ressalta, o heterogêneo submerge no 

homogêneo (FREUD, 2011, p. 14). E a modernidade, pelas características que já foram 

declinadas, é, por excelência, ‘a era das multidões’” (LE BON, 2008, p. 20). 

 Mas essa psicologia a que se refere Le Bon não pressupõe uma massa 

organizada e produtiva; pelo contrário, ela é fundamentalmente marcada pela 

irracionalidade, pelas emoções exacerbadas, facilmente cooptadas por líderes, que não 

                                                        
32 Algumas vezes também é encontrado sob o título de “a Psicologia das massas”, como em Hardt e 

Negri (2012). 
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se guiam por proposições lógicas e capacidade argumentativa, mas sobretudo pelo 

chamamento e incitação à ação, que tem como suficiente e eficiente instrumento uma 

fórmula simples: afirmação, repetição e contágio. “Quanto mais concisa, desprovida de 

provas e de demonstração for a afirmação, mais poder ela terá” (p. 117). Mas, para que 

ela alcance êxito, deve ser repetida à exaustão para que ganhe o contorno de verdade. 

A afirmação tomada como verdade, pela repetição, provoca o contágio, poderoso 

elemento mobilizador. Por isso, “a multidão é um rebanho que não poderia prescindir 

de mestre” (p. 111). É sugestionável, crédula, passional, exagerada e simplista. Ela é 

mobilizada por imagens e pelas palavras que evocam as imagens. “Quem sabe iludi-las 

torna-se seu mestre; quem tenta desiludi-las é sempre sua vítima” (p. 105). O que as 

une é um espírito e sentimento comuns, que em determinadas situações sobrepõem-se 

à consciência individual, o que faz todo o sentido se considerarmos que o indivíduo 

moderno, sem seus apoios e referentes, está à deriva. Assim como Maquiavel 

recomenda ao príncipe que seja hábil no trato com os plebeus, Le Bon também dá pistas 

para a melhor condução da multidão: “Criar a fé, quer se trate de fé religiosa, política 

ou social, de fé numa obra, numa pessoa ou ideia, é esse sobretudo o papel dos grandes 

líderes” (p. 113). 

Le Bon é o primeiro teórico a propor uma categorização, que apresentaremos 

apenas de forma breve: 

A simples aglomeração: caracterizada por ser composta por indivíduos de raças 

diferentes, unidos por respeitarem a vontade de um líder. Possuem pouca coesão.33 

Multidões: são aquelas em que todos pertencem ao mesmo povo. 

Multidões heterogêneas: composta por quaisquer indivíduos, independentemente de 

profissão ou nível cultural. Podem ser anônimas (um ajuntamento na rua) ou não 

anônimas (assembleias, um júri, parlamentares etc.). 

Multidões homogêneas: seitas (políticas ou religiosas) podem reunir pessoas 

heterogêneas, mas com um forte vínculo com a fé ou um partido político; castas 

(militares, sacerdotais, operárias etc.) que reúnem pessoas da mesma profissão e nível 

cultural. São o mais alto grau de organização de multidão; classes (burguesa, 

camponesa etc.), reunidas por fortes interesses e hábitos comuns e educação 

semelhante. 

                                                        
33 Cabe aqui comentar que Le Bon considera a raça como um grande fator mobilizador das multidões: “a 

alma da raça domina a alma da multidão”, diz ele (p. 147). Devemos considerar que, no ambiente e tempo 

do autor, as populações eram ainda pouco multiculturais. 
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Existem grandes divergências entre aqueles que estudam Gustave Le Bon, que 

variam de acusações de ele ser um protofascista a um liberal-democrata (CONSOLIM, 

2008, p. 217). Contudo, sua grande contribuição foi trazer para o campo da Ciência o 

fenômeno da multidão e de certa forma preparar o caminho para o estudo das massas. 

Julgamos ser pertinente trazer neste momento algumas imagens para estabelecer um 

diálogo com o autor. 

Foto 04: confronto entre policiais e manifestantes no acesso ao Estado do Mineirão, Belo 

Horizonte 

 
Fonte: Jornal OESP, edição de 23/06/2013, capa. 

Trata-se de foto em Plano Geral, o qual promove maior integração entre 

personagens e o ambiente. Em primeiro plano, policiais de costas para a câmera fazem 

uma linha de resistência, empunhando seus escudos. Em frente a eles, alguns jovens 

com máscaras, poucos com cartazes e bandeiras e ao longe outros que parecem observar 

e esperar. O cartaz ao centro com um “Chega” se destaca. À sua esquerda, outro tem 

tom provocador: “É para acabar com a mamata”. A presença da polícia assumindo 

posição de enfrentamento nos conecta naturalmente a ambiente caótico, violento, de 

puro confronto. Mas, ao mesmo tempo, umas poucas mãos estendidas parecem querer 

negar esse estado de conflito. Não podemos nos esquecer de que aqueles dias foram 

também dias de questionamento e crítica à realização da Copa das confederações, e, 
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nesse episódio aqui retratado, um grupo se dirigia ao estádio do Mineirão para protestar. 

Do ponto de vista plástico, os elementos distribuídos assimetricamente conferem um 

clima de tensão. As cores se misturam e falam de pluralidade, mas não de partidarismo. 

O fato de não conseguirmos visualizar o terreno onde se encontram, aliado ao próprio 

posicionamento dos corpos, cria uma sensação de instabilidade, reforçando a noção de 

confronto e violência. As fardas policiais camufladas, os escudos e os capacetes 

imediatamente nos conectam a um ethos bélico. Esse clima é realçado por outros 

elementos linguísticos na página.  

Foto 05: capa inteira do jornal OESP 

  

Ao lado da imagem, em fonte aumentada e negritada, a manchete diz: Protesto 

em BH termina em confronto com a polícia. O título principal fala em “crise” e nas 

ações de Dilma para contê-la. Há uma urgência no enunciado. Pela ADF, sabemos que 
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o lugar de fala, no caso o jornal, impõe significados. Afirmar que haverá uma tentativa 

de mudar os rumos implica um não-dito: estamos na direção errada e isso é uma 

responsabilidade do governo Dilma. Isso impõe também à multidão uma certa 

impaciência, uma falta de crédito ao governo. A multidão se torna violenta, enfrenta a 

polícia, coloca-se contra o Estado e contra a ordem. É a multidão irracional de Gustave 

Le Bon, que diante de certas circunstâncias se transforma em alma coletiva, 

sugestionável, passional e exagerada. Vemos aqui um exemplo claro de instabilidade 

de sentido. Gregolin recorre a Pêcheux34 para esclarecer como há deslizamentos de 

sentidos. Diz ela: “não se deve perder de vista o fato de que o discurso acontece sempre 

no interior de uma série de outros discursos, com os quais estabelece co-relações, 

deslocamentos, vizinhanças” (2005, p. 8). Em nosso exemplo, e em outros que se 

seguirão, uma multidão no século XXI, ao ser representada midiaticamente, indica a 

permanência de sentido atribuído à multidão no conceito desenvolvido por Gustave Le 

Bon, ou seja, daquela multidão intempestiva e guiada pela desrazão. 

Muito embora Gabriel Tarde enfaticamente afirmasse não poder “conceder a 

um vigoroso escritor, o Dr. Le Bon, que nosso tempo seja ‘a era das multidões’” (2005, 

p. 14), com ele concordava quanto ao caráter selvagem destas. Seu propósito deixa 

claro logo no primeiro capítulo: “Fez-se a psicologia das multidões; resta fazer a 

psicologia do público” (p. 5). Também sociólogo, Tarde contrapõe o conceito de 

público ao de multidão, compreendendo que aquele é “uma evolução mental e social 

bem mais avançada que a formação de uma multidão” (p. 9), que em certa medida se 

compara a “sociedades animais mais inferiores” (p. 6), caracterizadas principalmente 

por sua conexão apenas física, não psíquica. Eis aqui, para Tarde, o grande elemento 

diferenciador entre o público e a multidão: a coesão mental, que une um público, 

inexiste na multidão. Por isso, ele diz que há variedades de multidões, como o povo, a 

assembleia de cidadãos, o corpo eleitoral; mas não se pode falar de público no passado. 

Essa é uma instituição iminentemente moderna. Argumenta o autor: 

Havia um público na Idade Média? Não, mas havia feiras, 

peregrinações de multidões tumultuosas dominadas por emoções 

piedosas ou belicosas, cóleras ou pânicos. O público só pôde começar 

a nascer após o primeiro grande desenvolvimento da invenção da 

imprensa, no século XVI. 

                                                        
34 A citação de Pêcheux é: “Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de 

si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro...” (PÊCHEUX, 1997, 

p.53, apud GREGOLIN, 2005, p.8) 
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Assim, é a imprensa a grande responsável por essa evolução. As multidões, 

que são os grupos mais antigos, precedidos apenas pela família, por possuírem uma 

união apenas física, estavam por isso mesmo limitadas ao alcance do olhar e da voz. 

Quando um líder não consegue mais se fazer ouvir, ela desaparece. Depois de 

determinado tamanho, a tendência é de fragmentação ou de incapacidade de ação35. 

Com o desenvolvimento de uma imprensa periódica, as relações sociais passaram a ser 

cada vez mais coletivas, possibilitando não apenas uma superação do que ele e Le Bon 

reconheciam como irracional na multidão, criando agrupamentos maiores, que se 

sobrepunham aos laços sociais tradicionais, ao mesmo tempo permitindo um 

amalgamento de seus componentes, apesar de suas diferenças.  Segundo ele,  

Inclino-me a crer, apesar de tudo, que as profundas transformações 

sociais que devemos à imprensa se fizeram no sentido da união e da 

pacificação finais. Ao substituírem os agrupamentos mais antigos, ou 

se superporem a eles, como vimos, os novos agrupamentos a que 

chamamos públicos, sempre mais extensos e maciços, não fazem 

apenas o reinado da moda suceder ao reino do costume, a inovação 

suceder à tradição, mas também substituem as divisões marcadas e 

persistentes entre as múltiplas variedades da associação humana, com 

seus conflitos sem fim, por uma segmentação incompleta e variável, 

de limites indistintos, em via de perpétua renovação e de mútua 

penetração (p. 55). 

As multidões estavam sujeitas aos caprichos da natureza, como a chuva, o frio, 

o sol. São também fortemente marcadas pela raça, pela etnia e a individualidade é nelas 

atenuada. Já o público não é submetido às intempéries e, não obstante a força persuasiva 

da imprensa (p. 7), o leitor “pode refletir em silêncio sobre o que lê e, apesar de sua 

passividade habitual, poderá mudar de jornal, até encontrar o que lhe convém, ou que 

ele julga lhe convir” (p. 18).  Se a multidão teorizada por Le Bon recebia uma influência 

ou era impulsionada por seu líder apenas momentaneamente, o público tende a ser mais 

perene (muito embora ele admita que há um público estável e consolidado e outro 

flutuante). Por essa razão é que é uma prioridade para qualquer seita, partido político, 

nova escola literária etc. possuir seu próprio jornal, pois a transformação “de todos os 

grupos em públicos exprime-se por uma necessidade crescente de sociabilidade que 

torna imperiosa a comunicação regular dos associados através de uma corrente contínua 

de informações e de excitações comuns” (TARDE, 2005, p. 23). Percebe-se assim a 

estreita relação que o autor estabeleceu entre a Comunicação e a formação e 

                                                        
35 Esse é o ponto importante e será retomado quando pensarmos sobre as multidões contemporâneas, que 

podem ser articuladas e mobilizadas por novas tecnologias (vide página 107). 
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manutenção de um determinado público. Tarde, no livro que publica em 1898, apenas 

três anos depois de Le Bon (1895), faz também a primeira e fundamental contribuição 

para a conceituação de público e opinião, demonstrando como essa última se forma e 

como disputa com a tradição e a razão para formar os valores que uma sociedade faz 

de suas coisas, comportamentos, ideias e instituições (TARDE, 2005, pp. 60-63). A 

opinião está para o público assim como a alma está para o corpo (p. 59). No passado, 

nas tribos, nos clãs, nas cidades muradas, as ideias sobre determinado assunto eram 

absorvidas de forma lenta, nos contatos interpessoais que seus membros mantinham 

entre si, e essas verdades ficavam circunscritas aos limites ou muros que os cercavam. 

Quando ainda não existia imprensa, a conversa entre as pessoas – em suas várias 

modalidades, como a troca de correspondências – era a responsável pela circulação das 

notícias e opiniões. O jornal substituiu, em boa medida, o papel da conversação. “Ele 

começou por ser apenas um eco prolongado das conversas e correspondências, acabou 

tornando-se a fonte quase única destas” (p. 139). Dessa forma, com a imprensa 

periódica, passou a ser possível a formação de agregados entre pessoas que nunca se 

viram e jamais se veriam em torno de uma opinião. Tarde reconhece a importância e o 

impacto disso sobre uma nação. Sobre o sentimento de nacionalismo, sobre a política e 

as eleições. Como diz ele, “são os jornais que inflamam a vida nacional, que excitam 

os movimentos de conjunto dos espíritos e das vontades em suas flutuações grandiosas 

cotidianas” (p. 74). Para o autor, eles são responsáveis pela fusão das opiniões pessoais 

em opiniões locais, e destas em opinião nacional e em opinião mundial, unificação 

grandiosa do espírito público (p. 140). Tal qual demonstramos acima, percebe-se aqui 

um deslizamento de sentidos. Tarde atribui ao público, uma evolução da multidão, 

expressão que emprega para falar de certa docilidade e adestramento, decorrentes do 

surgimento da imprensa, o que Pêcheux consideraria uma inversão de formulação 

(GREGOLIN, 2005, p. 8). 

No último capítulo da obra que ora analisamos, Gabriel Tarde se volta às 

multidões, dessa vez para refletir sobre os crimes por ela praticados36. Importa para nós 

destacar alguns fundamentos de sua reflexão: primeiramente, Tarde reconhece o estado 

irracional, às vezes pueril, das multidões. Elas se deixam inflamar e conduzir, de forma 

irrefletida e irresponsável. O autor cita casos relatados no Congresso de Antropologia 

                                                        
36 Gustave Le Bon também dedica um capítulo à análise “[D] As multidões ditas criminosas” (2008, 

págs. 151 a 156). 
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Criminal, em Bruxelas, 1892, dos quais selecionamos o seguinte excerto, que registra 

uma agitação provocada numa aldeia na Itália, por uma população faminta, que ao ver 

que a polícia se aproxima para contê-la, adota atitudes violentas e destrutivas: 

Observe-se de passagem esse gosto singular das multidões pelas 

vidraças quebradas, pelo ruído, pela destruição pueril: é uma de suas 

numerosas semelhanças com os bêbados, cujo maior prazer, após 

esvaziar as garrafas, é quebrá-las. Nesse exemplo, o primeiro que 

assobiou, que gritou, provavelmente não se deu conta dos excessos 

que ia provocar (2005, p. 156)37. 

Considerando o conjunto de exemplos que o autor fornece, ele conclui que a 

multidão adquire uma inteligência e uma moralidade em geral inferiores à média de 

seus membros (p. 159) e, muito embora em seu meio haja um bom número de pessoas 

inteligentes e sensatas, elas são mobilizadas para um comportamento bestial, colérico, 

explosivo, incontido e que encontra prazer em pisotear um inimigo que caia no chão (p. 

162). A capa do Jornal FSP abaixo muito se aproxima ao que acabamos de registrar e 

está relacionado à imagem anterior. Manifestantes tentando entrar na prefeitura. As 

palavras “saque” e “vandalismo” conectam a multidão à ilegalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 Elias Canetti faz a mesma observação, conforme página 80. 
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Foto 06: capa do Jornal FSP, edição de 19/06/2013 

 

Um veículo em chamas e um jovem carregando uma caixa de uma TV 

intensificam essa ideia. Aqui cabe salientar que não entramos no mérito de serem as 

ações legais ou não, mas que a composição imagética e textual impõe sentidos a todo o 

movimento de 2013, às Jornadas de Junho. A intericonicidade traz à memória imagens 

de baderneiros e arruaceiros veiculadas pela mídia; a intertextualidade estabelece 

relação com outros textos na mesma página e também com textos de outros veículos e 

momentos: “Pessoas em fúria levavam televisões, notebooks e roupas”, “descrença de 

paulistano na política cresce, diz Datafolha”. O conjunto da página mescla política, 

baderneiros, crime, violência, ocultando uma dimensão muito maior das Jornadas, uma 

grande mobilização popular, ordeira, pacífica e democrática. 

Uma segunda conclusão a que chega o autor é quanto à necessidade de uma 

liderança. Mesmo em situações em que parece não haver um sujeito conduzindo a turba, 
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mesmo que de forma oculta, houve um líder lá. “De fato, há multidões sem condutor 

aparente. Grassa a fome numa região, em todos os cantos massas esfomeadas sublevam-

se, exigindo pão; aqui não parece haver chefe, a unanimidade espontânea tomando o 

seu lugar” (TARDE, 2005, p. 153). Mas, insiste o autor, houve um assobio, alguém que 

se ergueu antes dos outros, que fez o primeiro gesto, de forma que “As multidões não 

podem reivindicar nem as revoluções e sua ação destruidora, pois elas foram pensadas 

por seus líderes” (p. 144). Curiosamente, tanto Le Bon (2008, p. 42) quanto Tarde 

atribuem à multidão uma personalidade feminina, muito em consonância com o 

pensamento de seu tempo. Tarde afirma que “por seu capricho rotineiro, sua docilidade 

revoltada, sua credulidade, seu nervosismo, suas bruscas viradas de vento psicológicas 

do furor à ternura, da exasperação à explosão de riso, a multidão é feminina (2005, p. 

172), apesar de quase sempre ser constituída em sua maioria por homens. 

Ambos os autores reconhecem a força das multidões. Ambos constroem sua 

conceituação por oposição: Gabriel Tarde, ao público; Le Bon, aos meros ajuntamentos. 

Ambos reconhecem uma sociologia, uma alma, uma coesão mental. E concordam 

também no caráter manipulatório a que estão sujeitas. Suas considerações são 

importantes para pensarmos as multidões contemporâneas, cujas características em 

muito diferem daquelas; ao mesmo tempo, percebemos que os sentidos, se deslocam e 

são recuperados, questionados ou manipulados no contemporâneo pelo discurso 

midiático. 

 

2.5. A multidão para Karl Marx 

Onde situar Marx nos debates sobre a multidão? Do ponto de vista 

cronológico, o correto seria considerá-lo após os filósofos contratualistas, Hobbes e 

Rousseau, e Espinoza, e não após Gustave Le Bon e Gabriel Tarde. Marx nasce em 

1818, começa a escrever por volta de 1841, sua maior obra, “O capital”, é de 1867, e 

ele falece em 1883. “A psicologia das multidões”, de Le Bon, data de 1895, e Tarde 

publica “A opinião e as massas” em 1898, portanto lhe são posteriores. Mas fazemos a 

opção de colocar Marx nessa ordem em razão das características de seu pensamento. 

Sua leitura do mundo, da sociedade e do trabalho são um novo marco filosófico, que 

rompe com as tradições anteriores ao considerar que “A História de toda a sociedade 

que existiu até agora é a História da luta de classes” (MARX; ENGELS, 1997, p. 9). 
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Marx e Engels aplicaram o método dialético ao estudo das sociedades, investigando a 

forma de produção de cada uma delas e sua relação com os fenômenos sociais: o 

Materialismo Histórico é a base filosófica para analisar e compreender a realidade. O 

que seria para Marx a multidão? 

A multidão aparece na filosofia marxiana logo em um de seus primeiros 

escritos, na fase do Jovem Marx. Em “Crítica da Filosofia do Direito de Hegel”, de 

1843 (MARX, 2010), o autor critica a concepção hegeliana de Estado. Hegel defendia 

a ideia de que o Estado é uma força imanente e que a família e a sociedade civil lhe são 

subordinadas e são dependentes (idem, p. 27). Disso decorre, segundo o autor, que essas 

instituições são partes do Estado, divisões do Estado. Marx contesta isso afirmando que 

“o Estado político não pode ser sem a base natural da família e a base artificial da 

sociedade civil; elas são, para ele, conditio sine qua non” (p. 30). Há uma inversão 

fundamental no pensamento de Hegel, que Marx critica e corrige: “O fato é que o 

Estado se produz a partir da multidão, tal como ela existe na forma dos membros da 

família e dos membros da sociedade civil”. Da proposição de Hegel decorre outra 

dificuldade. Ao tratar o Estado como imanente, a questão da soberania também se 

complexifica. Pois, se para Hegel o Estado é imanente, ele existe em si mesmo, então 

sua soberania é autodeterminada; não é uma concessão dos sujeitos ao monarca, ao 

soberano. Ela existe por si.   

Hegel transforma todos os atributos do monarca constitucional na 

Europa atual em autodeterminações absolutas da vontade. Ele não diz: 

a vontade do monarca é a decisão última, mas a decisão última da 

vontade é… o monarca (MARX, 2010, p. 45). 

E da afirmação de Hegel de que “A personalidade do Estado é real somente 

como uma pessoa, o monarca” (idem, p. 46), Marx discorda dizendo que ele se esquece 

de que “Hegel deveria acrescentar: o Uno tem verdade somente como muitos Unos. O 

predicado, a essência, jamais esgota as esferas da sua existência em um Uno, mas em 

muitos Unos” (idem, p. 46), no que se aproxima muito do pensamento de Espinoza. Por 

essa razão, Marx prefere a democracia. Pois “Na monarquia temos o povo da 

constituição; na democracia, a constituição do povo” (p. 50), e a eleição um instrumento 

real, efetivo, quando a sociedade se relaciona com ela mesma:  

A eleição é a relação real da sociedade civil real com a sociedade 

civil do poder legislativo, com o elemento representativo. Ou seja, a 

eleição é a relação imediata, direta, não meramente representativa, 
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mas real, da sociedade civil com o Estado político (p. 135 - grifos no 

original).  

Contudo, será preciso examinar outros textos para tentarmos compreender o 

alcance da multidão na visão de Marx, principalmente considerando-se outras fases do 

autor. Notadamente nos textos dedicados às análises econômicas e ao trabalho, vemos 

que ele, juntamente com Engels, conclui que a sociedade burguesa e a forma de 

produção capitalista simplificaram “os antagonismos de classe”, cindindo a sociedade 

em dois grandes grupos que “se confrontam frente a frente: a burguesia e o 

proletariado” (MARX, ENGELS, 1997 p. 10). Entretanto, no mesmo texto, os autores 

diferenciam outra classe,   

A classe média baixa, o pequeno fabricante, o lojista, o artesão, o 

camponês, todos estes lutam contra a burguesia para salvar da 

extinção suas existências como frações da classe média. Eles não são, 

portanto, revolucionários, mas são conservadores (p. 25). 

Devemos então compreender que, enquanto potência, força revolucionária, na 

fase adulta de Marx, somente o proletariado pode ser considerado capaz de mobilizar e 

transformar a sociedade. Somente essa classe pode, por meio de sua revolta, arremessar 

a sociedade no ar (p. 27). E ainda mais: como vimos, nas críticas que faz a Hegel, Marx 

foi claro ao afirmar que o Estado se produz a partir da multidão. Ao proclamar que o 

ideal da revolução é levar o proletariado à posição de classe governante e concentrar 

todos os meios de produção nas mãos do Estado, então devemos constatar que para ele 

a multidão capaz de ser mobilizada é a classe trabalhadora, o proletariado. E ele o fará 

não em seu nome, mas em nome da sociedade. Pensando na Alemanha, ele propõe uma 

revolução parcial, em que uma parte da sociedade se emancipe para a seguir, alcançar 

o domínio universal. Diz ele que  

Nenhuma classe da sociedade civil pode desempenhar esse papel sem 

despertar, em si e nas massas, um momento de entusiasmo em que 

ela se confraternize e misture com a sociedade em geral, confunda-se 

com ela, seja sentida e reconhecida como sua representante universal; 

um momento em que suas exigências e direitos sejam, na verdade, 

exigências e direitos da sociedade, em que ela seja efetivamente o 

cérebro e o coração sociais. Só em nome dos interesses universais da 

sociedade é que uma classe particular pode reivindicar o domínio 

universal (MARX, 2010, p. 154). 

É necessário ainda acrescentar outro aspecto, o qual foi utilizado por Paolo 

Virno (2013) na sua própria concepção de multidão, e que será também objeto de 
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reflexão mais abaixo. Trata-se do que Marx chamou de general intellect. O trabalho 

para Marx é um processo em que o homem utiliza sua própria força de trabalho para 

agir sobre a natureza, conforme descrito no “Capital” (2014, p. 211). Mas há uma forma 

de trabalho em que “muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no mesmo 

processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas conexo” (idem, p. 

378), que ele denomina de “cooperação”. Essa modalidade provoca uma “emulação” 

entre os trabalhadores, que se estimulam e se animam mutuamente, mas cuja 

administração e direção é assumida pelo capital (p. 384). Contudo, nos Manuscritos38, 

Marx fala de outro tipo de cooperação. Para construir máquinas, meios de transporte 

etc., os bens de capital, o homem se valia de uma capacidade mental que provinha da 

própria espécie: 

The development of fixed capital indicates to what degree general 

social knowledge has become a direct force of production, and to 

what degree, hence, the conditions of the process of social life itself 

have come under the control of the general intellect and been 

transformed in accordance with it. To what degree the powers of 

social production have been produced, not only in the form of 

knowledge, but also as immediate organs of social practice, of the 

real life process39 (MARX, 1973, p. 704 – grifos nossos). 

Destacamos da citação esse adentrar às práticas sociais e aos processos da 

vida real para ressaltar as implicações desse intelecto geral na vida social. Dessa forma, 

é possível resumir que, para Marx, o Estado se constitui por meio da multidão; a 

multidão é, em última análise, a classe do proletariado, a massa de trabalhadores, a 

classe perigosa (1997, p. 26), cuja cooperação se dá também no plano das ideias, do 

conhecimento, de um intelecto geral que já atua no cotidiano da vida. 

2.6. Elias Canetti: massa e poder 

Nascido na Bulgária, em 1905, e filho de judeus, Elias Canetti escreve “Massa 

e Poder” (1995) como resposta às suas indagações sobre a adesão das massas populares 

às organizações nazistas, na Alemanha e Áustria, na década de 1930. Constata que elas 

                                                        
38 Tratam-se dos “Elementos fundamentais para a crítica da economia política”, estudos que Marx 

empreendeu antes de escrever o Capital, conhecidos também pelo termo Grundrisse, em alemão, 

Manuscrito. 

39 Em tradução livre: “O desenvolvimento do capital fixo indica até que ponto o conhecimento social se 

tornou uma força de produção direta e, portanto, até que ponto as condições dos processos da própria 

vida social passaram a estar sob controle do intelecto geral e são transformadas em conformidade com 

ele. Até que ponto as forças de produção sociais foram geradas, não só sob forma de conhecimento, mas 

também como órgãos imediatos da prática social, do processo da vida real”.  
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não são um fenômeno localizado. São universais. Ocorrem de forma espontânea, aos 

poucos. Um grupo pequeno vai se juntando e logo muitas pessoas afluem e procuram 

aquele “ponto mais negro – o local onde a maioria está” (CANETTI, 1995, p. 15). 

“Provindas de todos os lados [...], muitos não sabem o que aconteceu [...], no entanto, 

têm pressa de estar onde a maioria está” (p. 14). Assim como começa, também se 

desintegra, sem que antes procure absorver tudo. Há um momento, por assim dizer, 

mágico, um momento catalisador, que Canetti chama de “descarga”: nesse momento, 

“deitam-se abaixo as separações, e todos se sentem iguais. [...]. Enorme é o alívio que 

isso provoca. É em razão desse momento feliz, no qual ninguém é mais ou melhor que 

os outros, que os homens transformam-se em massa” (p. 16 – grifos no original). 

Quanto maior a densidade da massa, maior é essa sensação de pertencimento, de ser 

parte do corpo. 

A massa é um remédio para o medo que os indivíduos possuem do contato 

físico com estranhos. Nós o tememos a todo instante e construímos formas de evitá-lo. 

Na rua, nos transportes e locais públicos, nossos movimentos e comportamentos 

procuram nos afastar do outro. Nossa casa é um refúgio, porque nos afasta do 

desconhecido. Então, acontece a massa: “subitamente, tudo se passa então como que 

no interior de um único corpo (idem, p. 14 – grifos no original). Desaparece o medo e 

em seu lugar surge um certo alívio. Contudo, essa imagem que Canetti constrói logo de 

início parece destoar do que ele diz ser uma das faces mais visíveis das massas, e que 

se encontra em todas elas, mesmo em países e culturas diferentes: sua ânsia de 

destruição. Ela possui uma preferência por edifícios e objetos, pela quebra de vidros, 

vidraças, vasos, por objetos que provoquem barulho, principalmente no início de sua 

formação, já que a massa, diante da destruição, se fortalece, aliás como já dissera 

Gabriel Tarde (vide p. 74). A preferência por estátuas, esculturas e monumentos, que 

há muito tempo estão ali, parece ainda ser um desafio maior e do qual emana mais 

recompensa. Depois do esforço, “foram derrubados e reduzidos a escombros. Nesse ato 

consumou-se a descarga” (1995, p. 18 – grifo no original). A preferência não é somente 

da massa. A imprensa tem particular interesse em ilustrar suas matérias com imagens 

do quebra-quebra promovido pelos “vândalos”. A edição digital da Revista Veja 

(Veja.com), na matéria que publicou no dia 21/03/2013, com o título “Passe livre: quem 

é e para onde vai o movimento que deflagrou uma onda inédita de protestos no país”, 

usou, para ilustrá-la, 320 fotografias. Desse total, 110 registram a violência de alguma 

forma: presença da tropa de choque, confrontos com policiais, focos de incêndios, 
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ônibus depredados etc. O importante a ressaltar sobre isso é que as imagens vão 

construindo um ethos bélico em torno das manifestações. Reitera-se a instabilidade de 

sentidos produzidos em torno do conceito de multidão, pois, para Canetti, a massa é 

“alívio”, e é também promotora de destruição. 

 

Foto 07: manifestantes quebram vidros durante protesto em São Paulo 

 

Fonte: página Veja.com, disponível em http://veja.abril.com.br/brasil/passe-livre-quem-e-e-para-onde-

vai-o-movimento-que-deflagrou-uma-onda-inedita-de-protestos-no-pais/, acesso em 23/12/2016. 

 

 

 

 

Foto 08: manifestantes tentam entrar na prefeitura à força 

 
Fonte: página Veja.com, disponível em http://veja.abril.com.br/brasil/passe-livre-quem-e-e-para-onde-

vai-o-movimento-que-deflagrou-uma-onda-inedita-de-protestos-no-pais/, acesso em 23/12/2016. 

http://veja.abril.com.br/brasil/passe-livre-quem-e-e-para-onde-vai-o-movimento-que-deflagrou-uma-onda-inedita-de-protestos-no-pais/
http://veja.abril.com.br/brasil/passe-livre-quem-e-e-para-onde-vai-o-movimento-que-deflagrou-uma-onda-inedita-de-protestos-no-pais/
http://veja.abril.com.br/brasil/passe-livre-quem-e-e-para-onde-vai-o-movimento-que-deflagrou-uma-onda-inedita-de-protestos-no-pais/
http://veja.abril.com.br/brasil/passe-livre-quem-e-e-para-onde-vai-o-movimento-que-deflagrou-uma-onda-inedita-de-protestos-no-pais/
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Essa facilidade com que uma massa se incendeia e se mobiliza, após a 

descarga, conduz à erupção, ou seja, “em geral seu aspecto é de uma massa 

transbordando de um espaço no qual se encontrava bem protegido para a praça e para 

as ruas de uma cidade” (p. 20). Esse prazer pelo crescimento rápido e ilimitado é usado 

pelo autor para explicar como grupos fechados num templo ou casa, a pregação do 

apóstolo São Paulo ou a de John Wesley, transformam-se em fenômenos mundiais. 

Paralelamente, a massa sofre um sentimento de perseguição. Tudo é visto como ameaça 

à sua existência, o que acaba a fortalece ainda mais (pp. 21, 22).  

Depois de passar por essas etapas, ou seja, um início protagonizado por um 

grupo pequeno que cresce e assume a forma de massa, sofre a descarga, sente-se 

perseguida (e de fato muitas vezes o foi), passa por momentos de insurreição e insídias, 

mas cresce de forma desmedida – a erupção –, um tipo específico de massa muda sua 

estratégia. São as religiões universais (pp. 23,24).  Uma vez constituídas, o que se quer 

não é mais uma turba, mas um rebanho obediente. A massa é então dividida em 

unidades, e templos são construídos. Podem se reunir às vezes em número maior, mas 

já existem regras, comportamentos aprendidos, uma liderança forte e um sentimento de 

igualdade que impede o risco da desagregação. Seus membros agora são ovelhas, fiéis, 

e crescer com velocidade deixou de ser prioridade. O importante agora é a manutenção 

dessa densidade organizada, que cria o mesmo alívio que o autor menciona no início 

de suas considerações. Nesse contexto, aqueles que experimentam essa sensação e a 

repetição das práticas instituídas já não podem prescindir da convivência nos locais de 

culto, tornando-se dependentes da experiência.  

Das várias considerações que o autor faz sobre as massas, selecionaremos 

algumas que se conectam às demais reflexões e menções que já foram efetuadas. 

Devemos iniciar com as classificações das mesmas: 

Massas abertas: formam-se com o afluxo de pessoas, que surgem de todos os lados e 

passam a se orientar para uma mesma direção. Diferem da mera curiosidade, pois há 

uma meta, um rumo. Possuem uma ânsia de se expandir indefinidamente, mas 

extinguem-se tão logo deixam de crescer. 

Massas fechadas: ao contrário da aberta, possuem uma fronteira física natural, que foi 

anteriormente estabelecida. Por isso, seu número não pode crescer além de um limite, 

além de elas se fixarem num lugar. Em contrapartida, podem ser mais duráveis que a 

aberta. 
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Massa estanque: encontra-se compactada. “Seu estado tem algo de passivo; a massa 

estanque espera” (p. 33).  

Massas rítmicas: que podem ser lentas – por exemplo, um cortejo – ou velozes – uma 

massa bélica. 

Massas invisíveis: são as massas imaginadas, intuídas, concebidas por algum tipo de 

fé; são exemplos os mortos no paraíso, um exército de anjos ou uma legião de 

demônios; os antepassados, espíritos etc. 

Massas de acossamento: formam-se tendo em vista uma meta que se pode atingir rápida 

e facilmente. Seu objetivo é um só: matar alguém. “Todos querem participar; cada qual 

quer desferir seu golpe” (p. 47). E, para isso, todos se comprimem o mais próximo 

possível da vítima. São formas comuns as execuções públicas, as perseguições aos 

hereges religiosos, os apedrejamentos. Um exemplo bastante conhecido é a morte de 

Cristo. A multidão inflamada ordena: crucifica-o. Ao falar da massa de acossamento, 

Canetti, antecipa, já nos anos 1930, as mídias de massa. Para ele, “Ainda hoje, pelos 

jornais, todos participam das execuções públicas” (1995, p. 51). 

Massas de fuga: surgem com uma determinada ameaça que faz com que seus membros 

fujam. Podem ser de uma cidade, de uma seita, de uma etnia. 

Massas de proibição: surgem quando se proíbe uma determinada ação. “Um grupo de 

muitos não quer mais fazer o que até então faziam como indivíduos. A proibição é 

repentina; eles a impõem a si próprios” (p. 54). Um bom exemplo é a greve. Uma vez 

instalada, a massa de trabalhadores, que até aquele momento convivem sem uma 

interação de fato, sentem-se unidos e iguais. Partilham um sentimento de solidariedade 

extrema. 

Massas de inversão – as revoluções são típicas das massas de inversão, aquelas que se 

formam a partir de uma inversão poder x submissão, ou seja, uma massa que se levanta 

contra um poder ou outra massa que a oprima (lobos e cordeiros, caça e caçador, 

senhores e escravos) (p. 57). 

Outros aspectos importantes para o nosso propósito são os símbolos que 

normalmente identificam as massas: o fogo vigoroso, inextinguível, que se propaga 

rapidamente, composto por muitas labaredas; o mar, também múltiplo, por ser 

composto de muitas ondas, em constante movimento; a chuva, que antes de cair é 

percebida como uma coisa só, mas depois cai em muitas gotas; além do rio, da floresta, 

do vento, da areia etc. Tais símbolos representam ainda outras importantes propriedades 
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das massas: no interior da massa existe igualdade; ela aprecia a densidade e necessita 

de uma direção (p. 28). 

Canetti ainda faz importantes considerações sobre força e poder. Força é 

próxima e presente, coercitiva e imediata. Poder, nos seus estágios mais primitivos, é 

próximo da força. Mas é mais, amplo e duradouro. É cerimonioso, implica certa 

paciência. Permite encenações e jogos. As posturas corporais de um sujeito comunicam 

exercícios ou submissão a um poder: estar em pé ou sentado, deitado ou ajoelhado; 

como as pessoas estão fisicamente ao lado de outras, circundando-as; quando umas se 

levantam perante outra. Essas formas de comunicação foram sendo convencionadas ao 

longo do tempo. Podemos relacionar essas ideias também ao conceito que o autor 

chama de “cristais de massa”. São grupos menores, bem delimitados, bem avistáveis, 

que normalmente desencadeiam as massas (p. 72). Normalmente deles parte a ordem, 

que desencadeia a ação. Seja um dedo esticado que aponta a direção ou a voz de 

comando, a ordem normalmente é irresistível e faz crescer muito o poder de quem 

emana. Dirigida à massa, ela contagia a todos, assim que alguns poucos se 

movimentam. Quando sente medo, a massa quer permanecer unida. Nessas 

circunstâncias, a ordem transforma os muitos numa massa e dissipa o medo.  

O autor não discorre sobre formas de governo, soberanos e soberania. Sua 

preocupação, muito em consonância com a curiosidade a partir da adesão das massas 

ao fascismo, que ele presenciara pessoalmente, era antes investigar a multidão que se 

mobiliza, suas características, alguns de seus tipos. Ele não diferencia massa e multidão, 

mas seu texto nos revela a grande semelhança entre a massa e a multidão descrita pelos 

demais autores. Para Canetti, a massa é a multidão. Frenética, passional, manipulável. 

O autor destaca ainda a multiplicação dessas erupções após a Revolução Francesa, 

provavelmente pela diminuição da importância das religiões tradicionais. Destituídas 

de seu caráter e metas transcendentais, pode-se vê-las nas ruas, livremente, tipicamente 

um fenômeno da modernidade. Afirma, quase de forma visionária, se pensarmos no 

contemporâneo, que “A massa não se contenta mais com condições e promessas pias; 

deixa-se vivenciar ela própria a grandiosa sensação de sua força e paixão animais, 

valendo-se continuamente para tanto de tudo quanto se lhe oferece em termos de 

oportunidades e demandas sociais” (p. 21).  
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2.7. Freud, Ortega Y Gasset, Peter Sloterdijk e a Escola de Frankfurt 

 

Outros importantíssimos autores fazem referência a ajuntamentos ou certo 

adestramento das massas e multidões. Contudo, considerando a relevância dos teóricos 

que já mencionamos e, principalmente, a perspectivas de suas abordagens, iremos 

mencioná-los de forma breve, apenas para fazer um mapeamento o mais completo 

possível das noções do termo multidão. 

 

Sigmund Freud: Em 1921, Freud escreve Psicologia das massas, por meio do 

qual faz uma análise minuciosa do texto de Gustave Le Bon, e apesar de reconhecer e 

elogiar aquele trabalho, o autor demonstra que a separação entre o psiquismo individual 

e social não se sustenta:  

A oposição entre psicologia individual e psicologia social ou das 

massas, que à primeira vista pode parecer muito significativa, perde 

boa parte de sua agudeza se a examinamos mais detidamente. É certo 

que a psicologia individual se dirige ao ser humano particular, 

investigando os caminhos pelos quais ele busca obter a satisfação de 

seus impulsos instintuais, mas ela raramente, apenas em condições 

excepcionais, pode abstrair das relações deste ser particular com os 

outros indivíduos. Na vida psíquica do ser individual, o Outro é via 

de regra considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e 

adversário, e, portanto, a psicologia individual é também, desde o 

início, psicologia social” (2011, p. 10). 

 Freud introduz conceitos psicanalíticos ignorados por Le Bon, como a libido, 

que permeia a relação dos indivíduos na massa e sua ligação com seu líder (pp. 32, 33); 

o narcisismo, que desaparece na massa (p. 44); e a identificação (pp. 46-53). Mas o que 

destacamos de sua análise da psicologia das massas é a classificação que ele, a partir 

da leitura de McDougall e de outras considerações do próprio autor, propõe. A multidão 

é um tipo de massa na qual não existe organização. É uma massa simples, na qual 

podem se reconhecer traços da psicologia coletiva. Mas a multidão pode evoluir para 

uma massa quando “os indivíduos que a formam tenham algo em comum, um interesse 

partilhado num objeto, uma orientação afetiva semelhante em determinada situação e 

[...] um certo grau de capacidade de influenciar uns aos outros” (p. 25). 

 

José Ortega Y Gasset: publicado cinco anos após o trabalho de Freud, em 1926, 

“A rebelião das massas” é um esforço para se compreender o novo fenômeno urbano – 

as multidões e aglomerações –, que é na verdade também uma nova experiência visual: 
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“As cidades estão cheias de gente. As casas cheias de inquilinos. Os hotéis cheios de 

hóspedes. Os trens, cheios de viajantes. Os cafés, cheios de consumidores. Os passeios, 

cheios de transeuntes... (ORTEGA Y GASSET, 2013, p. 43). De repente, a multidão se 

tornou visível, não em todos os lugares, mas em lugares especiais. Por que isso ocorre 

somente agora, indaga o autor, se os indivíduos já existiam anos atrás?  

A explicação está na origem do homem-massa, que surge no século XIX, como 

homem-médio, um indivíduo de qualquer classe social, que em função de um novo 

horizonte econômico já pode dirigir sua vida sem o arbítrio alheio. O autor afasta assim 

de sua definição qualquer sentimento e antagonismo de classe. Para ele, os 

desenvolvimentos técnicos e econômicos criam uma possibilidade do consumo que é 

fundamental na constituição desse novo homem. “O que antes se houvera considerado 

comum benefício da sorte que inspirava humilde gratidão ao destino, converteu-se num 

direito que não se agradece, mas que se exige” (p. 81).  Não possui consciência histórica 

e nem de si e, nesse aspecto, é parecido com o homem das ciências, os especialistas. 

Estes se encastelam num mundo mínimo do seu saber específico, e ignoram o 

conhecimento e a cultura que os rodeiam. O homem-massa é dócil, sente igual a todos, 

não possui individualidade própria, e acha-se acomodado com o que o cerca, é 

indiferente à realidade à sua volta, mas só pensa no seu próprio bem-estar. É, de certa 

forma, prepotente, pois “tenderá a afirmar e considerar bom tudo quanto em si acha; 

opiniões, apetites, preferências ou gostos” (p. 87). Não tem um projeto de vida, deixa-

se levar pela vida. “Por isso não constrói nada, ainda que suas possibilidades, seus 

poderes, sejam enormes” (p. 76). Em resumo, é um homem medíocre.  

Pois é esse homem que compõe a massa de Ortega Y Gasset. A multidão é 

fundamentalmente quantidade. Já a massa é formada pelo homem médio, e 

Deste modo se converte o que era meramente quantidade — a 

multidão — numa determinação qualitativa: é a qualidade comum, é 

o mostrengo social, é o homem enquanto não se diferencia de outros 

homens, mas que repete em si um tipo genérico (p. 45). 

Uma das características da massa é que elas, “por definição, não devem nem podem 

dirigir sua própria existência” (p. 43); ela se deixa conduzir por uma instância superior, 

“as minorias excelentes” (p. 131), pois essa é sua natureza. O que quer dizer a expressão 

rebelião das massas? Segundo o autor, exatamente o que acontecia no contexto da 

Europa de seu tempo: querer dirigir-se a si mesma. Quando isso ocorre, predomina a 

violência, e essa era a retórica que Ortega Y Gasset via. Para superar essa tendência, a 
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massa deveria ser liderada por um homem excelente, guiado pela filosofia, pelo saber. 

Mas, deixando-se guiar por homens-massa, guia-se a si mesma (p. 131). O autor 

sustenta ainda que o Estado se tornou vítima desse homem-massa. Especializou-se, 

tornou-se um fim em si mesmo. E esse é um paradoxo: a sociedade constrói um Estado 

para viver melhor, mas ele se coloca acima dela para viver às suas custas40. 

 

Peter Sloterdijk: muito embora a primeira publicação da obra de Peter Sloterdijk 

(2002) seja do ano de 2000, optamos por discuti-la nesse momento, e não na próxima 

seção, quando trataremos de conceptualizações contemporâneas, em razão de sua 

temática e aproximação teórica com aqueles que estudam sob a perspectiva da Cultura 

de massas. Seu texto guarda uma relação direta com a de Canetti (1995), já objeto de 

nossa análise acima. O objetivo do autor é refletir sobre as massas 50 anos depois. Sua 

conclusão é que as massas da atualidade não são como aquelas da primeira metade do 

século XX, cuja marca registrada era o ajuntamento, a convergência para um “ponto 

mais negro”, a aglomeração dos muitos. A massa de Sloterdijk é “gasosa e colorida” 

(p. 23), que se contrapõe à massa molar de Canetti41. Ela não se constitui de um 

ajuntamento de corpos num lugar específico, mas é na verdade uma grande audiência 

em torno de eventos midiáticos, a massa midiatizada:  

A conseqüência disso é que as sociedades de hoje – ou se pode dizer, 

as pós-modernas – não mais se orientaram primariamente pelas suas 

próprias experiência corporais, mas se observam apenas por meio de 

símbolos das comunicações de massa, de discursos, modas, 

programas e celebridades. Aqui o individualismo de massa de nossa 

época tem seu motivo sistêmico. É o reflexo daquilo que hoje, mais 

do que nunca, é massa, também sem se reunir como tal 

(SLOTERDIJK, 2002, p. 21). 

Se para Canetti a descarga representava um momento de identificação dos 

muitos, um momento de imenso alívio quando todos se identificam e se sentiam iguais, 

Sloterdijk resolve isso demonstrando que aquela foi substituída pelo entretenimento. 

Nas massas pós-modernas há a identificação, mas em torno de um símbolo, de um 

herói42, de uma celebridade. O autor lembra que o fascismo foi um programa que 

                                                        
40  Devo aqui registrar que o autor expressa de forma clara sua posição francamente favorável ao 

liberalismo. Ataca o Estado, defende a aristocracia e demonstra sua aversão ao governo das massas. 
41 O autor assim se expressa para diferenciar as duas massas: “no decorrer do último meio século 

pudemos sair de uma massa preta ou molar para uma molecular colorida” (SLOTERDIJK, 2002, p. 107). 
42 O autor menciona os estudos de Thomas Carlyle sobre o hero worship, o culto aos heróis, outrora 

endereçado aos heróis da história e, na cultura das mídias, voltado às celebridades (p. 27). 



 
 

88 
 

buscou desenvolver a massa como sujeito por meio da fantasia da encarnação de sua 

própria subjetividade num líder, Hitler. Nos comícios partidários, nas assembleias, nas 

procissões, as massas rijas e pesadas “se entregavam à ideia de que se lhes defrontava, 

em pessoa e visivelmente, o ápice de si mesmas na forma do Führer. Durante a missa 

hipnótica, pretendia-se a fusão entre massa e Führer” (p. 26). No sistema de cultura de 

massas midiatizada, essa subjetivação se dá pela veneração das celebridades. E esse 

sistema permite não só um número infinitamente maior do que seria possível naquela 

massa física tradicional, como também permite estar mais próximo do ponto mais 

negro, onde está o líder, o herói, a celebridade. Em contrapartida, o isolamento dos seus 

membros leva a massa perder a consciência de sua força e seu poder de exigir. Por isso 

mesmo, torna-se uma massa sem potencial.  

Contudo, prossegue Sloterdijk, o desprezo às massas é um erro. Apesar de 

invisível, ela está aí. E desenvolvê-la como sujeito é um projeto democrático. O 

imperativo pós-moderno de seja diferente é bloqueado na horizontalidade da massa, 

ou, diz o autor, “todas as diferenciações devem ser realizadas como diferenciações da 

massa” (p. 105). Ser massa implica em reconhecer que a diferença não faz diferença. 

  

A perspectiva da Escola de Frankfurt: a menção à Escola de Frankfurt será 

breve, mas importante para compor o quadro teórico. Como vimos, vários dos autores 

mencionados apontam para uma massa homogênea, que surge na esteira dos meios de 

comunicação de massas. Gabriel Tarde é o primeiro a pensar na categoria público, 

constituída por meio da imprensa. É o primeiro também a perceber a influência que ela 

teria sobre esse público e na constituição de uma opinião. Estamos na antessala da 

cultura de massas. Posteriormente, Ortega Y Gasset teoriza a existência de um homem 

médio, que nasce no século XIX. Ele não menciona a imprensa, porém sua concepção 

de homogeneidade é transversal à discussão que ora fazemos. Peter Sloterdijk, já no 

século XX, parte de Elias Canetti e sua massa molar para postular que na pós-

modernidade ela continua a existir, porém reunida não fisicamente, mas conectada num 

outro ponto focal, os programas, celebridades, enfim, conectados midiaticamente.  

A Escola de Frankfurt, principalmente Adorno e Horkheimer, seriam muito 

mais enfáticos e contundentes ao problematizar o surgimento de uma cultura de massas 

por meio da Indústria Cultural. Eles enxergam a capacidade de manipulação dos 

modernos meios de comunicação, que reduz os consumidores a “simples material 

estatístico” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 102), organizado por essa Indústria 
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que, com sua racionalidade técnica, atuava na consciência das pessoas, com a 

capacidade de manipulação ideológica. Mais do que isso, Adorno compreendia que esse 

público era uma massa, composta por elementos cambiáveis e homogêneos. Para ele, 

“A Indústria Cultural perfidamente realizou o homem como ser genérico. Cada um é 

apenas aquilo que qualquer outro pode substituir” (ADORNO, 2002, p. 43). Dessa 

forma, embora Tarde e Adorno reconheçam os meios de comunicação como 

fundamentais na conformação social, parecem divergir quanto ao alcance desses meios. 

Tarde pensa o público como evolução da multidão, e que, embora sujeita a influência 

da imprensa, guarda uma individualidade crítica, enquanto Adorno e Horkheimer não 

veem espaço para isso.  

2.8. Walter Benjamin 

É sabido que a Escola de Frankfurt não possui um olhar único. O maior 

exemplo disso são as posições por vezes antagônicas entre Walter Benjamin e seus 

colegas. Benjamin tinha um olhar diferente para a multidão. Ele a reconhece como 

massa, no sentido frankfurtiano, que poderia ter sua consciência manipulada. Sabemos 

disso quando fala sobre o capital cinematográfico, em passagens como: 

Esse capital estimula o culto do estrelato, que não visa conservar 

apenas a magia da personalidade, há muito reduzida ao clarão 

putrefato que emana do seu caráter de mercadoria, mas também o seu 

complemento, o culto do público, e estimula, além disso, a 

consciência corrupta das massas, que o fascismo tenta pôr no lugar 

de sua consciência de classe (BENJAMIN, 2012, p. 195 – grifo 

nosso). 

Benjamin também a reconhece como um fenômeno próprio da modernidade, 

um lugar onde o flâneur quer estar. Citando Baudelaire, “O observador, [...], é um 

príncipe que consegue estar incógnito em toda parte” (p. 70) – justifica que é na 

multidão que ele se mantém invisível, assim como o detetive, para observar e vigiar. É 

graças à “massa dos habitantes” que a prostituição pode “espalhar-se por extensas áreas 

da cidade” (p. 84) e que o horrível da cidade encanta o flâneur (p. 86). Ele contrapõe 

Baudelaire a Victor Hugo para dizer que, enquanto para o primeiro a multidão jamais 

seria caso de pensamentos profundos, para o segundo “as profundidades são multidões” 

(HUGO, 1936, p. 39, apud BENJAMIN, 1985, p. 87). Sua louvação ao poeta permite 

compreender que, muito embora os aglomerados urbanos estivessem impregnados de 

coisas reprováveis, a multidão é uma possibilidade de algo novo. “Na multidão aparece 
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o que está abaixo do homem em correlação com aquilo que impera sobre ele” 

(BENJAMIN, 1985, p. 88). Há uma ambiguidade, portanto, sobre a multidão: para 

Victor Hugo, é um herói moderno; para Baudelaire, um refúgio para o seu herói. 

Pensamos que Benjamin via na multidão moderna a possibilidade de perscrutar os seres 

humanos em suas complexas e ambíguas relações, complexidade essa que ele 

reconhece num texto de Engels: 

Essas centenas de milhares de pessoas de todas as classes e de todas 

as camadas sociais, empurrando-se umas às outras, não são todas elas 

seres humanos com as mesmas qualidades e capacidades, e com o 

mesmo interesse de serem felizes? (...) E, mesmo assim, passam 

apressados uns pelos outros, como se não tivessem absolutamente 

nada em comum, nada a ver uns com os outros [...] (ENGELS, 1848, 

p. 36-7, apud BENJAMIN, 1985, pp. 84, 85). 
 

Devemos a Benjamin outra contribuição ao estudo das multidões, o que nos 

leva inclusive a destacá-lo numa seção específica. Um de nossos objetivos centrais é 

investigar a representação da multidão, o corpo-multidão, compreender de que forma 

os meios de comunicação representam esse objeto 43 , bem como, a partir disso, 

identificar os discursos que são produzidos. Parafraseando a pergunta que Gabriel 

Tarde fez sobre o público44, perguntamos: havia uma multidão na Idade Média? Em 

Roma e Grécia? E na modernidade? E a resposta é sim. Sempre existiram multidões, 

ainda que lhe dessem outro nome. Ela ganhou novos contornos, alçou saltos 

qualitativos, à medida que as configurações sociais decorrentes do capitalismo global 

se modificavam, o que demonstraremos na próxima seção. Se lhe alteravam suas 

configurações internas, há também, a partir da modernidade, uma profunda 

transformação nos regimes de visibilidade, em função dos meios de comunicação, e 

esses novos regimes colocaram as multidões num novo lugar.  

Entendemos que foi Walter Benjamin o primeiro a estabelecer uma relação de 

reciprocidade e proximidade entre esses meios modernos de comunicação e as massas. 

Benjamin, inicialmente, afirma categoricamente que os processos decorrentes da 

reprodução técnica – a produção serial e a atualização do objeto – “se relacionam 

intimamente com os movimentos de massa, em nossos dias” (2012, p. 183); que elas 

(as massas) possuem um desejo apaixonado pelas reproduções, isto é, por estarem 

                                                        
43 Objeto aqui usado no sentido de elemento a ser investigado, foco da pesquisa. 
44 A citação encontra-se na página 71 “Havia um público na idade média?”. 
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próximas espacial e humanamente das coisas reproduzidas (p. 184); e que sua relação 

com a arte é modificada pela reprodutibilidade técnica (pp. 202, 207). Temos, assim, 

estabelecida uma relação de consumo: as massas consomem e desejam consumir as 

novas possibilidades midiáticas. Porém, há outra face dessa moeda e que também o 

olhar atento de Benjamin capta. 

Deve-se observar aqui, especialmente se pensarmos nas atualidades 

cinematográficas, cuja significação propagandística não pode ser 

superestimada, que a reprodução em massa corresponde de perto à 

reprodução das massas. Nos grandes desfiles, nos comícios 

gigantescos, nos espetáculos esportivos e guerreiros, todos captados 

pelos aparelhos de filmagem e gravação, a massa vê seu próprio 

rosto. Esse processo, cujo alcance é inútil enfatizar, está 

estreitamente ligado ao desenvolvimento das técnicas de reprodução 

e registro. De modo geral, o aparelho apreende os movimentos de 

massas mais claramente que o olho humano. Multidões de milhares 

de pessoas podem ser captadas mais exatamente numa perspectiva a 

voo de pássaro. E, ainda, essa perspectiva seja tão acessível ao olhar 

quanto à objetiva, a imagem que se oferece ao olhar não pode ser 

ampliada, como a que se oferece ao aparelho. Isso significa que os 

movimentos de massa e em primeira instância a guerra constituem 

uma forma de comportamento humano especialmente adaptada ao 

aparelho (2012, pp. 209, 210 – grifos no original)45. 

Esse precioso fragmento de um texto canônico de Benjamin está repleto de 

informações relevantes para nossos propósitos, dos quais iremos destacar cinco pontos. 

Primeiro, e mais importante, temos aqui o registro do ingresso das multidões nos fluxos 

midiáticos. A massa espectadora e consumidora adentra ao universo comunicacional 

como um dos seus objetos; segundo, e não menos importante, a indicação de que esse 

objeto é mais visível e apreensível graças às técnicas cinematográficas. Composta por 

milhares de pessoas, somente uma objetiva, que esteja acima, como num “voo de 

pássaro”, consegue capturar a imagem da multidão. A multidão, para ser vista, precisa 

ser capturada à distância e, preferencialmente, com o ponto nodal localizado muito 

acima. Nesse sentido, o autor deixa claro as desvantagens do olhar humano em relação 

à câmera; um terceiro ponto é o fato de que, além de ser capaz de captar a imagem da 

multidão, a técnica permite também sua ampliação. Esse olho mecânico pode procurar 

um enquadramento melhor, uma iluminação mais adequada etc. Em quarto, Benjamin 

                                                        
45 A citação reproduzida pertence à primeira versão da “Obra de arte na era da reprodutibilidade técnica”, 

publicada em 1936 e que se encontra no livro “Walter Benjamin. Obras Escolhidas, Vol. 1 – Magia e 

Técnica, Arte e Política”, com tradução de Sergio Paulo Rouanet (2012), que é a obra que usamos nas 

demais citações deste trabalho. A 2ª versão desse mesmo texto, publicado em 1955, traz a mesma nota, 

com tradução de Jose Lino Grünevald, porém em nota de rodapé. Ver BENJAMIN, 2014. 
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se refere a vários tipos de ajuntamentos (e não os diferencia): “desfiles, comícios 

gigantescos, espetáculos esportivos e guerreiros”46. Como dito acima, o autor tinha em 

perspectiva os ajuntamentos, não especificamente a multidão, como a consideramos. 

Contudo, o contexto de sua reflexão nos permite pensar e apropriar o fato em si, a 

transformação da multidão em objeto. Nesse contexto, Benjamin foi um visionário. Não 

podemos pensar as multidões contemporâneas sem o olhar de pássaro, estejam eles em 

helicópteros, drones ou no alto dos edifícios. Finalmente, um quinto destaque: a massa 

se vê a si própria. Fazemos aqui o uso de uma licença poética para acrescentar a 

possibilidade de haver sugerido nas palavras de Benjamin um certo êxtase nessa visão 

que a multidão tem de si mesma; nesse sentido, quando Benjamin diz que a reprodução 

maciça é também a reprodução das massas, pensamos também no efeito multiplicador 

que esse gozo possui, na capacidade de arregimentar mais corpos, de seduzir e convocar 

ao estar junto, de participar da descarga47 a que se refere Elias Canetti, ou de ser 

resposta ao conatus de Espinoza48. 

A foto seguinte atende à descrição de Benjamin, ou seja, numa perspectiva a 

voo de pássaro. A objetiva está localizada acima do objeto, em ângulo zenital. Trata-se 

de manifestação no Largo da Sé, no centro da cidade de São Paulo. A frente da igreja 

da Sé está totalmente tomada por pessoas, sem possibilidade de identificá-las. São 

pequenos pontos que juntos compõem a massa. Tirada no início da noite, pouco 

identificamos de cores, bandeiras ou faixas. São apenas os manifestantes. Mas o lugar 

é especial, pois dali ecoam outros movimentos, principalmente o das Diretas Já. Em 25 

de janeiro de 1984, data do aniversário da cidade, ocorreu ali um grande comício, que 

impulsionou diversas outras manifestações pelo País afora 49 . Naquela ocasião, 

estiveram juntos políticos de matizes diferentes, tais como Franco Montoro (PMDB e, 

na época, governador paulista), Ulysses Guimarães (PMDB), Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) e Leonel Brizola (PDT), que desde o ano anterior já pressionavam o Congresso 

pela aprovação de uma emenda apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, que 

propunha restabelecer eleições diretas. Palco de um momento histórico importante, a 

                                                        
46 A 2ª versão é traduzida da seguinte maneira: “Nos grandes desfiles festivos, nos comícios monstruosos, 

nos eventos de massa esportivos e na guerra” (2014, p. 116). 
47 Vide página 80.  
48 Para Espinoza, para preservar sua liberdade e potencial, o homem se junta em multidão (página 61). 
49 Em 25 de janeiro de 2014, a TV Bandeirantes apresentou uma reportagem especial em comemoração 

aos 30 anos do comício, com os seus bastidores, personagens e outras características do movimento, que 

pode ser vista aqui: http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000658750/Diretas-Ja-comicio-na-

praca-da-Se-foi-emocionante.html, acesso em 15/10/2016.  

http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000658750/Diretas-Ja-comicio-na-praca-da-Se-foi-emocionante.html
http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000658750/Diretas-Ja-comicio-na-praca-da-Se-foi-emocionante.html
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Praça da Sé dá às Jornadas de Junho um apelo também de ordem emocional. Lá, em 

1984, e aqui em 2013, as diferenças eram manifestamente superadas na união de 

diferentes correntes de pensamento e posicionamentos políticos. A imagem 

corresponde à pluralidade que a multidão representa. O distanciamento e 

posicionamento da câmera reforçam o tamanho da manifestação.  

Foto 09: Jornadas de Junho. Manifestação na Praça da Sé, em 18/06/2013 

 
Fonte: Jornal OESP, edição 19/06/2013, p. A13. 

Contudo, outros elementos presentes fazem emergir sentidos opostos. Logo 

abaixo da imagem, o seguinte título: “Grupo tenta invadir prefeitura: lojas são 

saqueadas”. O subtítulo, “Manifestantes colocam fogo em cabine da PM”. Fotos 

menores mostram confrontos com a polícia. É evidente que os sentidos que se 

estabelecem pelas fotos e textos transformam o voo de pássaro num voo acidentado. A 

imagem principal é ressignificada. Como ensina Gregolin, “Os discursos são 

atravessados por uma divisão entre dois espaços discursivos: a) o da manipulação das 

significações estabilizadas, normalizadas; b) o das transformações do sentido” (2005, 
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p. 15). Ao recorrer a textos e imagens que evocam a multidão irascível de Le Bon, a 

preferência pela destruição a que se refere Tarde e Canetti, o sentido contemporâneo de 

multidão é alterado. Apesar da aparente passividade da massa, seu discurso é cooptado, 

reinterpretado, associado a saques e violência e distribuído para consumo. No entanto, 

não podemos deixar de considerar que a composição também acaba por revelar a 

ambiguidade que percebemos em Benjamin: a multidão é ao mesmo tempo o melhor e 

o pior de nós.  

Foto 10: página A12 do Jornal OESP, edição de 19/06/2016 

 

 

2.9. A multidão contemporânea: olhares para uma nova subjetividade 

Espinoza, como vimos, considera que a multidão possui uma potência em seu 

estado natural, que é transferida, pela vontade dos muitos enquanto muitos, para um 
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Estado. Contudo, a concepção de Estado que prosperou não foi a espinozana, mas a de 

Hobbes, segundo a qual o povo Uno é que é a origem do Leviatã, o Estado moderno. 

Não obstante, as multidões continuaram a existir. E esse é o ponto de partida que o 

italiano Paolo Virno utiliza para refletir sobre as multidões contemporâneas. 

Para ele, a multidão fora afastada da modernidade como existência política. 

Em seu lugar, entra o conceito de povo, defendido por Hobbes, por Rousseau, por todos 

aqueles que estiveram na constituição e conceptualização dos estados absolutistas, e 

pelos filósofos liberais. Mesmo Espinoza tendo enxergado que na multidão reside “a 

raiz da liberdade” (VIRNO, 2004, p. 27), essa concepção saiu derrotada na gênese da 

modernidade. Contudo,  

hoje, a multidão desforra-se, ao caracterizar todos os aspectos da vida 

social: os hábitos e a mentalidade do trabalho pós-fordista, os jogos 

de linguagem, as paixões e os afetos, as formas de conceber a ação 

coletiva (p. 27). 

E a questão é saber por quê. O autor faz o seguinte questionamento: como 

sobreviveu a multidão à criação dos Estados centrais? (2013, p. 7). A pergunta de Virno 

é instigante, principalmente se nós a ancorarmos nas noções foucaultianas de biopoder, 

biopolítica, sociedade disciplinar e de controle (FOUCAULT, 1987). Ou seja, apesar 

do desenvolvimento de todos os instrumentos disciplinares que saíram das estruturas 

do poder soberano e adentraram ao cotidiano, docilizando os corpos, a multidão 

continua a existir, a se rebelar, a investir contra os poderes constituídos. Virno explica 

que isso foi possível a partir de três jornadas, que aqui registramos apenas de forma 

breve.  

A primeira jornada, o autor chama de “Temores e proteções” (pp. 9-12) e 

refere-se ao desfazimento das dicotomias dentro e fora, perto e longe, comunidade e 

mundo, que acompanham a ideia de segurança e risco que está dentro da comunidade 

de um povo. Nas comunidades tradicionais, o que está dentro é controlável, 

administrável, reconhecível, o que está longe, fora, no mundo, assusta, desconhece-se, 

provoca um medo irracional. Ocorre que nas sociedades contemporâneas já não se pode 

falar em comunidade substancial. Dentro e fora, perto e longe, comunidade e mundo 

são conceitos ultrapassados. Por essa razão, o medo, que era algo público, algo que 

atingia a muitos e que podia ser “neutralizado por ajuda alheia” (p. 11), é substituído 

por um sentimento de “não se sentir em sua própria casa” (p. 11), e é substituído pela 

angústia. Outra decorrência dessa primeira jornada tem a ver com os jogos de 
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linguagem que antes estavam bem demarcados entre lugares comuns (de valor mais 

geral) e os lugares especiais (modos de dizer e pensar que são apropriados em 

determinadas situações). Esses lugares foram dissolvidos, se decompuseram e “já não 

podemos contar com as formas de pensamento, de raciocínio, de discurso que se 

assentavam em um ou outro contexto particular” (p. 13), ou, em outras palavras, 

perdemos critérios de orientação, a “rosa dos ventos” (p. 13). Perdemos os lugares 

especiais e ficamos apenas com os lugares comuns; “‘a vida da mente’ transforma-se 

em pública” (p. 14), e passamos a nos sentir estranhos em nossa própria casa, uma 

característica muito própria da multidão.  

A segunda jornada, Virno denomina de “trabalho, ação, intelecto” (pp. 22, 42). 

Aqui o autor discute que essas três esferas da vida possuíam na sociedade pré-fordista 

demarcações bastante claras e independentes. O trabalho como produção, processo. O 

intelecto como a disposição interior e individual para a reflexão solitária e a ação 

política, que intervinha nas relações sociais. No mundo pós-fordista, essa tripartição foi 

desfeita. O mundo do trabalho é invadido por também uma ação política, não no sentido 

da luta de classes ou partidarismos, mas como estratégias de exposição, pelo desejo do 

virtuosismo e pelo uso do intelecto como “mola principal da produção de riqueza” (p. 

35).  

A terceira jornada discute a multidão como subjetividade (p. 43 a 60). Parte 

do princípio de que a multidão significa pluralidade, uma rede de indivíduos, diferente 

da unidade coesa do povo. Isso é fundamental para se compreender que o indivíduo “é 

o termo final de um processo” (p. 44). Mas a noção de indivíduo deriva de individuação, 

ou seja, provém de algo mais universal. Provém de uma espécie, possui e domina uma 

língua e uma cultura comum, e produz sua vida por meio da experiência comum. 

Portanto, ele é sempre composto de um eu e de uma universalidade anônima, e, por 

consequência, a “multidão contemporânea está composta de indivíduos individuados, 

que levam às suas costas também esta realidade pré-individual” (p. 45). 

Mencionamos acima a biopolítica de Foucault. Virno retoma essa questão para 

pensar a multidão sob essa perspectiva, ou seja, a vida (da multidão, dos muitos 

enquanto muitos) tornada pública, regulada e governada pelo Estado. Foucault, 

lembremos, usa o termo para designar a administração política, primeiramente dos 

corpos e depois da mente, “a vida como processo biológico” (VIRNO, 2013, p. 48). 

Virno diz que há um equívoco nessa visada. Para ele, esse é um processo mais complexo 

e que deve ser entendido a partir da aquisição da força de trabalho no sistema 
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capitalista. “Força de trabalho encarna (literalmente) a potência, a dynamis (p. 49), ou 

seja, a potência é muito mais do que o trabalho em si, do que atos de trabalho. A 

potência implica num corpo vivo, na bios, nas capacidades humanas. E essa é a razão, 

segundo o autor, pela qual a vida se torna governada; “porque serve de substrato de 

uma mera faculdade, a força de trabalho, a qual adquiriu a consistência de uma 

mercadoria” (p. 51).  

As características do trabalho pós-fordistas são conhecidas:  

incertezas de expectativas, contingência das colocações, identidades 

frágeis, valores sempre cambiantes. A tecnologia avançada não 

provoca uma “desorientação” para dissipar uma progressiva 

“familiaridade”, mas sim que reduz um perfil profissional a 

experiência mesma da desorientação mais radical (VIRNO, 2013, p. 

53 – grifos no original). 

Uma perspectiva semelhante é oferecida por Casaqui (2012), que, refletindo 

sobre novas configurações do trabalho contemporâneo, compreende que, no lugar da 

vinculação orgânica entre o trabalhador e o produto de sua atividade, passa a existir um 

“estranhamento do trabalho” (p. 164), pois o sujeito passa a ser “demandado como 

consumidor” (idem). Prossegue o autor sustentando que as representações do trabalho, 

na lógica dos espetáculos midiáticos, como reality shows, deslocam o sentido do 

trabalho para outro lugar e legitimam uma série de práticas precarizadoras do trabalho, 

como a sujeição dos interesses individuais ao interesse do lucro capitalista (idem, p. 

171). Aliás, é importante ressaltar nesse ponto, que o mundo do trabalho é um dos 

campos de atividade humana que mais se transformam na pós-modernidade. Graças a 

um enorme progresso dos meios informacionais, via tecnologia, as empresas passaram 

a distribuir suas unidades de produção, agências, filiais, em várias partes do globo, 

porém com precisão e detalhamento de informações em tempo real e tomada de 

decisões mais eficientes. Nessa mesma esteira das inovações tecnológicas, há uma 

completa reorganização do sistema financeiro global e a emergência de poderes 

imensamente ampliados de coordenação financeira. Esses movimentos, independentes, 

porém interligados (o desenvolvimento das corporações e de um novo mercado 

financeiro), possibilitam a emergência da acumulação flexível, que encontra terreno 

mais que propício para suplantar a rigidez do fordismo, com a recessão mundial de 

1973 (HAREY, 2009; ANTUNES, 2011). Harvey sintetiza dessa maneira seu conceito 

de acumulação flexível: 
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Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 

maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 

sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional (2009, p. 140). 

A dinâmica da acumulação flexível desafia a limitação dos recursos de tempo e 

espaço que possuímos. Nossa rotina cotidiana é marcada pelo que Harvey denomina de 

trilhas de vida espaço-tempo. Temos tempos e lugares delimitados e predeterminados 

para viver. Paisagens comuns do capitalismo, desde a modernidade, são o cartão de 

ponto, o relógio, os dias úteis. Essas trilhas não comportam mais a velocidade das 

transações, sejam elas de produção ou de consumo. Por isso, o espaço--tempo pós-

moderno possui ordenações simbólicas impressas no senso comum, que estruturam o 

grupo, a vida em grupo e a noção de quem somos nele (HARVEY, 2009, p. 187-235). 

Por que razão nos detivemos um pouco mais analisando as transformações do 

mundo do trabalho para falar da multidão pós-moderna? Porque “multidão é um 

conceito de classe” (HARDT, NEGRI, 2012, p. 143). A multidão conceituada como 

singularidades atuando em comum “pretende repropor o projeto político da luta de 

classes lançado por Marx” (idem, p. 146), ou seja, 

que os inúmeros e específicos tipos de trabalho, formas de vida e 

localização geográfica, que sempre haverão de permanecer, não 

impedem a comunicação e a colaboração num projeto político 

comum (idem, p. 146).  

Ressalte-se que essa concepção vai muito além da ideia de classe operária e 

mesmo de trabalho assalariado, mas considera que todas as formas de trabalho podem 

resistir à dominação capitalista, já que todas elas e todos os trabalhadores comungam 

no contemporâneo de uma gama de emoções que decorrem de um adestramento para a 

precariedade e a variabilidade, para estarem permanentemente preparados para a 

mobilidade e a flexibilidade, incertezas de expectativas, mudanças bruscas de 

tecnologia, que provocam desorientação, exigem um senso de oportunismo e cinismo, 

que “constituem, de todo modo, um signo distintivo indelével da multidão” (VIRNO, 

2013, p. 55).  

A concepção de Virno para a multidão reflete a crise da sociedade do trabalho, 

experimenta a indiferenciação entre tempo e espaço de trabalho e não trabalho, mas 

exige também um conhecimento linguístico-cognitivo que cria uma nova 

“intelectualidade das massas”, que é um outro nome para a multidão (p. 71), e que não 
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se fixa apenas nas relações de trabalho, mas permeia a linguagem, o consumo cultural, 

a vida, enfim.  

Vejamos agora a perspectiva de Michel Hardt e Antonio Negri (2004, 2013), 

que defendem a ideia de que o imperialismo acabou e em seu lugar surge o Império. 

Em seu livro de quase 500 páginas (2004), os autores apresentam o Império, um sistema 

global dominado pelo capitalismo, suas instituições/corporações globais, liderado pelos 

Estados Unidos e ocidente, mas que está acima dos Estados-nação, pois flexibiliza a 

noção de soberania, eliminando seus limites geográficos. Uma universalidade política, 

econômica e social é costurada no tecido ontológico que o Império cria. Em sua parte 

final, identificam a resistência da multidão como uma esperança para a construção de 

uma nova sociedade, e no segundo livro discutem com profundidade suas 

características, razão de ser e perspectivas para o futuro. Repetem o que Paolo Virno já 

dissera, ou seja, que a multidão “é composta de um conjunto de singularidades” (p. 

139), mas que, embora múltipla, “não é fragmentada, anárquica ou incoerente” (p. 139). 

Enfatizam que ela não deve ser confundida com turba, que é um agregado indiferente, 

sem nada em comum, nem elementos compartilhados. Pois “A multidão designa um 

sujeito social ativo, que age com base naquilo que as singularidades têm em comum” 

(p. 140). Sua constituição e ação baseiam-se no que possui em comum, não na sua 

identidade ou unidade (p. 140). Não compõe um corpo político tradicional, que possui 

mandante e mandatários; ao invés disso, a “multidão é carne viva que governa a si 

mesma” (p. 140). Esse autogoverno decorre também de outra característica importante: 

ela não poder ser representada. Explica Negri: 

Em um sentido mais geral, a multidão desafia qualquer representação 

por se tratar de uma multiplicidade incomensurável. O povo é sempre 

representado como unidade, ao passo que a multidão não é 

representável, ela apresenta sua face monstruosa vis-à-vis os 

racionalismos teleológicos e transcendentais da modernidade 

(NEGRI, 2004, p. 17 – grifos no original). 

Apesar dos problemas conceituais que a afirmação traz, ela é “o único sujeito 

social capaz de realizar a democracia, ou seja, o governo de todos por todos” (HARDT; 

NEGRI, 2004, p. 141). Essa carne amorfa pode, segundo o autor, usar seu poder para, 

através de ação histórica, criar um novo mundo (p. 209).  

E de onde provém esse olhar esperançoso? A resposta pode começar a ser 

encontrada no próprio processo de conformação da multidão contemporânea. Na 

verdade, paradoxalmente, uma das consequências do modo de trabalho capitalista atual 
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é essa reconfiguração da multidão. “O que a multidão produz não são apenas bens e 

serviços; a multidão produz também e sobretudo cooperação, comunicação, formas de 

vida e relações sociais” (p. 424). Interligada, interconectada, trabalhando em redes de 

cooperação e informação, aquela subjetividade a que se referiu Virno, vai se 

intensificando. Não se pode mais falar, portanto, na irracionalidade ou na sua condução 

fácil e conseguida às custas de líderes fortes e criadores de ilusão. Ontologicamente, a 

multidão “é um conjunto difuso de singularidades que produzem uma vida comum; é 

uma espécie de carne social que se organiza num novo corpo social. É isto que define 

a biopolítica” (p. 436). Seu poder manifesta-se nas redes cooperativas e comunicativas 

do trabalho social (p. 436). Nesse sentido, não se pode pensar em multidão como classe 

trabalhadora (NEGRI, 2004, p. 16), que é um conceito limitado. Mas é um conceito de 

classe, já que está sempre em movimento e é sempre produtiva e continua a ser 

explorada, só que como exploração de um conjunto de singularidades, exploração da 

cooperação social (p. 16). 

Se fosse possível estabelecer um marco temporal no qual a multidão irrompe 

com nova configuração e uma subjetividade no contemporâneo, esse marco seria o dia 

30 de novembro de 1999, data em que dezenas de milhares de pessoas protestaram em 

Seattle contra a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC). Essa é a opinião 

de Maurizio Lazzarato (2006), que define essa ocorrência como um acontecimento que 

transforma a subjetividade, uma nova maneira de sentir. O conceito de acontecimento 

aqui é o de Alain Badiou, uma irrupção, uma fratura no tempo contínuo, mensurável e 

acumulativo, que é o tempo do capitalismo (BADIOU, 1996); o mesmo que toma 

Baudrillard, segundo quem “O que produz acontecimento é aquilo que não tem 

equivalente” (PELBART, 2003, p. 7 – grifo nosso), e também por outros autores. 

Seattle foi um desses. Quando esteve no Brasil, em 2001 para o Primeiro Fórum 

Mundial Social, realizado em Porto Alegre, Noam Chomsky foi entrevistado pelo 

programa Milênio, da Globo News, e assim se refere àquele dia: 

É interessante que Seattle seja considerado o primeiro passo [para a 

democratização do sistema econômico]. Há razões para isso. Seattle 

foi a primeira vez que o movimento alcançou o Hemisfério Norte. E 

esse movimento existe por todo o Hemisfério Sul há muito tempo. O 

Movimento dos Trabalhadores sem Terra no Brasil, por exemplo, é 

bem mais consistente que qualquer outro no Hemisfério Norte, mas 

é uma organização pobre, num país pobre. Portanto, pode permanecer 

invisível (...). Em Seattle foi a primeira vez que esse movimento 

internacional contra a globalização das corporações atingiu o 
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Hemisfério Norte de uma forma bastante visível. Ninguém podia 

negar que ele existia (CHOMSKY, 2008, p. 77). 

E por que razão Seattle é importante? Porque foi um acontecimento que 

sinalizou para “um novo campo de possíveis” (LAZZARATO, 2006, p. 12). Uma nova 

geração “soube criar: novas relações com a economia e com a política-mundo, uma 

maneira diferente de viver o tempo, o corpo, o trabalho, a comunicação, outras formas 

de estar junto e de entrar em conflito, etc.” (pp. 12, 13). Novas possibilidades de vida 

surgem com a política à luz do acontecimento e se chocam com e contra o hegemônico.   

Essa construção passa obrigatoriamente, segundo o autor, pelo trabalho, pois 

na concepção de Marx, o trabalho é construção do mundo e de si mesmo, uma atividade 

que não está restrita ao trabalhador, mas do homem como espécie. Por meio dele, o 

sujeito se exterioriza no objeto, transforma e domina a natureza e suas relações com o 

outro. Há uma abertura para novos possíveis, “a produção do novo” (p. 18), “processo 

imprevisível, aberto e arriscado” (p. 20). 

E, em Seattle, a força criadora da ação política é manifesta na convergência 

das múltiplas singularidades, reunidas sob uma subjetividade única, um agenciamento 

coletivo. É um coletivo repleto de diversos modos de ser e agir, mas que enunciam “um 

novo mundo possível” 50 (p. 21). Lazzarato faz questão de marcar a pluralidade daquele 

coletivo: “multiplicidade de indivíduos, de organizações – marxistas, ecologistas, 

sindicalistas, trotskistas, ativistas de mídia, esotéricos, black blocs” (p. 21 – grifos no 

original), que se encontram corporalmente, ou, para usar a expressão do autor, “um 

agenciamento corporal” (p. 21). Pelbart também se refere a Seattle, mas também aos 

Fóruns Mundiais Sociais, como “uma vitrine de miríades de associações que pertencem 

à multidão, com direções múltiplas, inteligências e sensibilidades heterogêneas...” 

(PELBART, 2003, p. 133). Buscando inspiração na fenomenologia de Gabriel Tarde, 

Lazzarato conclui que isso ocorre porque “O todo social é produzido com a ajuda de 

uma multiplicidade de singularidades, que agem umas sobre as outras, aproximando 

cada vez mais, propagando hábitos corporais ou mentais...” (2006, p. 43). Cada 

                                                        
50 Francis Dupuis-Déri, um estudioso do movimento Black Bloc, informa que o protesto de Seattle se 

insere num movimento maior, conhecido por antiglobalização ou por alterglobalização, expressão que 

deriva exatamente do slogan “outro mundo possível”, usado pelo Fórum Mundial Social. Esse 

movimento “amplo e heterogêneo se expressa através de diversas ações nas ruas. As principais 

organizações sociais democráticas (sindicatos trabalhistas, sindicatos rurais, federações feministas, 

partidos políticos de esquerda, entre outras) fazem uma passeata ‘unitária’ supervisionada por unidades 

policiais vigorosas” (2014, p. 52). 
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singularidade, ou seja, cada sujeito, é uma mônada51, uma estrutura suficiente em si 

mesma, mas que se coloca em relação com outras mônadas, estabelecendo uma 

“cooperação entre cérebros, sob a forma de um ‘cérebro’ ou mecanismo psicológico 

superior, constituído por uma multiplicidade de singularidades...” (p. 42). Essa 

cooperação permite a irrupção da subjetividade, a coordenação do todo no mundo 

social, que se opõe à sociedade civilizada, já que em seu processo de civilização se 

desorganizam e perdem a solidariedade mecânica e orgânica (p. 42).  

Dessa forma, considerados os autores citados, o conceito de multidão se 

atualiza. Outrora associada a irracionalidade e uma disposição quase animalesca, a 

multidão adentra a pós-modernidade mobilizada por uma nova conformação social, que 

modifica as relações internas que a sustentam, sem perder sua característica principal: 

a pluralidade. O potencial transformador na multidão é imenso, pois a relação entre o 

Estado e o povo, que é uno, escapa à multidão; aquela relação se dá por meio de um 

contrato, cujo signatário é também o povo, não a multidão; e o governo, seja ele 

monárquico, aristocrático ou democrático, é exercido em nome do povo, escapando, 

portanto, da multidão. Contudo, como temos demonstrado, os discursos promovidos 

pela mídia, a todo instante fazem com que a produção de sentidos se distancie do 

conceito atualizado da multidão. Interdiscursividade e intericonicidade invocam 

memórias que associam violência, despropósito e mesmo ilegalidade à sua existência. 

E finalizamos esta seção voltando ao corpo. Como diz Negri (2004, p. 20), “a 

multidão é o nome de uma multidão de corpos”, os quais são mobilizados, porque, 

como registra Pelbart, “o corpo não aguenta mais” (2008, p. 11); Lazzarato também 

justifica o acontecimento de Seattle porque “não suportamos mais aquilo que 

suportávamos antes” (2006, p. 11). Diante do fracasso da modernidade, esgotadas as 

possibilidades de transformação por outras vias, diante do Império que submete toda a 

vida à sua lógica, resta a resistência dos corpos. Incontáveis corpos, a multidão de 

corpos, ou o seu corpo amorfo, plural, multifacetado da multidão, a nova face de uma 

                                                        
51 Gabriel de Tarde (1843-1904), filósofo e sociólogo francês, tomou de Gottfried Leibniz (1616-1746) 

o conceito de mônada, que pode ser traduzido como partícula elementar, irredutível, invisível, eterna, 

espiritual, que está na formação de toda realidade física ou anímica. A mônada está para a metafísica 

assim como o átomo para a física. Cada mônada é autônoma em si mesma, mas pode agregar-se a outras, 

para formar novas mônadas. Deus pode ser considerado um tipo de mônada. Tarde leva às últimas 

consequências as diferenças entre as mônadas, afirmando que nenhuma força exterior é capaz de agir 

coercitivamente sobre o social, pois ele é formado por um número incontável de elementos, que remetem 

a microrrelacionamentos e múltiplas relações, já que cada pequeno elemento é movido pelo desejo e pela 

crença de conquistar o universo. O que constitui o todo é a relação das diferenças (TARDE, 2007; 

LEIBNIZ, 2009). 
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resistência potente. São as múltiplas mídias primárias que se unem para reivindicar, 

protestar, lutar pela existência dos seus muitos. E, nesse momento, a multidão capta a 

atenção das mídias terciárias, dos modernos meios de comunicação, afinal, ela é um 

grande evento, que se transforma também numa mídia-primária, o corpo-multidão, e 

adentra os fluxos comunicacionais midiáticos. 

2.10. A multidão e seus afetos 

Antes de realizarmos uma síntese do que vimos, é preciso ainda uma reflexão 

sobre um aspecto considerado por alguns desses autores que pensaram as multidões: 

suas emoções, seus sentimentos, ou, para usar um termo de Vladimir Safatle em uma 

de suas mais recentes obras (SAFATLE, 2015), “O circuito de afetos”, que promove a 

urdidura que mantém unidos seus membros. Eva Illouz fala dos afetos como “energia 

interna que nos impele a agir, que confere um ‘clima’ ou uma ‘coloração’ particulares 

a um ato” (2011, p. 9). Na multidão, os afetos dos muitos convergem, potencializando 

a energia e gerando ações efetivas. 

Elias Canetti considerou que conteúdos afetivos que percorrem a massa são 

antigos, “remontam a um passado bem mais distante”, diz ele (1995, p. 47), e se vale 

desses sentimentos para classificá-las em cinco espécies52. O autor é criterioso ao 

afastar aqueles sentimentos que brotam em ocasiões artificiais, como em concertos e 

teatros; pelo contrário, depreende-se de sua leitura, são praticamente instintivos. 

Hobbes, por sua vez, enunciou que o medo é uma paixão que faz com que os homens 

obedeçam às leis, e que a administração da produção e circulação desse afeto está ligada 

primariamente à noção de corpo político (SAFATLE, 2015, p. 18). Nessa mesma linha 

de raciocínio, Foucault, em Vigiar e Punir (1987), compreendeu a gestão da sociedade 

por meio de, primeiramente, disciplinas e, depois, controle. Virno (2004, 2013), como 

visto acima, demonstrou como a relação entre temores e proteção, que ele chamou de 

primeira jornada, é uma relação dialética que sustentava certa coesão social. Entretanto, 

essa relação se desfaz na pós-modernidade. O sentimento de pertencimento a lugares 

especiais, a uma comunidade substancial, a estar dentro e próximo, se desfaz, surgindo 

em seu lugar a sensação de “ser estrangeiro, isto é, não se sentir em sua própria casa” 

(VIRNO, 2013, p. 15). O medo é então substituído pela angústia, e essa é uma condição 

                                                        
52 São elas: massa de acossamento, massa de fuga, massa de proibição, massa de inversão e massas 

festivas (vide páginas 82, 83). 
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das multidões contemporâneas. Peter Pál Pelbart (2003) entende o momento que 

vivemos como aflitivo. Ele escreveu isso antes de Negri e Hardt publicarem Império e 

Multidão, ambos de 2004, e dois anos após o atentado às torres gêmeas. Partindo de 

leituras em Gabriel Tarde e Maurício Lazzarato, Pelbart expõe como as mudanças na 

natureza do trabalho procuram romper com as atividades repetitivas e entediantes, para 

formas de cooperação interpsicológica, criando um ambiente inventivo e alegre. É 

nesse espírito, segundo nossa leitura, que Pelbart vê surgir a multidão. Em sua 

configuração contemporânea, surge nos movimentos de 1968; e passa por uma 

ressurgência alegre em várias partes do mundo. O autor toma então os olhares de Virno, 

Negri e Hardt, que veem “a pluralidade de cérebros e afetividade conectados em rede” 

(2003, p. 115), inclusive no seu potencial de alegria, que, inesperadamente, é ofuscada 

pela queda das torres gêmeas, transformando aquela novidade alegre em “afetos de 

massa alternados, de terror, compaixão, solidariedade, júbilo, ódio, rebeldia” (2003, p. 

115). Assim, a alegria deve ser encarada como uma dimensão do político.  

Safatle propõe, por sua vez, que pensar o medo como “afeto político central” 

(2015, p. 19) implica em ir muito além da mera gestão social, mas também, e 

principalmente, pensar que o indivíduo possui interesses e predicados que precisa 

continuamente defender “como fundamento para os processos de reconhecimento” (p. 

19). Essa noção de reconhecimento, que coloca os sujeitos em permanente atividade 

concorrencial, está alicerçada na ideia de predicação, ou seja, na concepção que os 

sujeitos possuem de que são proprietários de características que precisam ser 

identificadas, reconhecidas e valorizadas pelo outro. A proposta do autor, para 

responder a essa questão, é lembrar da categoria marxiana de proletariado53, ou seja, a 

condição de despossessão, que nos coloca não numa relação de indiferença (p. 31) em 

relação ao outro, ou seja, não nos relacionarmos por meio das diferenças, dos 

predicados, das identidades postas em concorrências, mas despossuídos de qualidades 

predicativas. Essa disposição coloca os sujeitos numa relação de desamparo, não de 

medo. E “o afeto que nos abre para os vínculos sociais é o desamparo” (SAFATLE, 

2015, p. 54 – grifo no original) é um pressuposto freudiano central.  

                                                        
53 Safatle reconstitui a etimologia do termo: Proletariado do latim proletarii, pessoa prolífica, que gera 

filhos; classe mais pobre de Roma, cuja única finalidade ou utilidade era gerar filhos para o exército. O 

termo, a partir daí, sempre foi usado de forma negativa e pejorativa. Com a Revolução Francesa, o termo 

passa a designar aquele que recebe o mínimo para subsistência, e a dicotomia proletariado x burguesia 

surge com os saint-simonistas. Marx o liga definitivamente a uma teoria de luta de classes. (SAFATLE, 

2015, páginas 335 e seguintes).  
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No lugar do medo, a angústia, para Virno, e o desamparo, para Safatle. E, em 

ambos, esses afetos são constitutivos dos laços das multidões contemporâneas. Safatle 

acrescenta que a concepção lacaniana de amor é exatamente a de “uma relação que nos 

desampara, mas que nos recria” (p. 33). Hardt e Negri também falam desse modo de 

afecção como um conceito político que deve ser recuperado para compreender a 

constituição das multidões do século XXI. Nossa sociedade pensa o amor quase que 

exclusivamente no âmbito privado, do casal burguês e no espaço da família. Mas 

“Precisamos recuperar a concepção pública e política do amor” (2013, p. 439), que é 

mais generosa e irrestrita.  

Assim, e em conclusão, a perspectiva da multidão recupera uma dimensão 

profundamente humana, que se perdeu nos labirintos do poder soberano e da 

organização e manutenção dos Estados. Nela, o sujeito se reencontra com as diferenças 

de forma indiferente; nela, o desamparo clama por um vínculo social que sai das esferas 

dos contratos para nos colocar numa posição de sujeição ao outro, uma forma genuína 

de amor. 

2.11. A multidão em síntese: breves conclusões e quadro esquemático 

 

Com base nas leituras e reflexões que acabamos de tecer, é necessária uma 

consideração de ordem mais geral e um posicionamento mais conceitual em torno do 

termo multidão. Necessitamos, primeiramente, apartar o conceito dos demais coletivos 

que circundam seu significado, muitas vezes, como visto, tomados como termos 

sinônimos. 

Como vimos, já em Roma e na Grécia se identificavam grupos que estavam à 

margem da cidade. A plebe, que não pertencia a uma família romana, não cultuava os 

deuses da cidade, não estavam sob a autoridade dos magistrados e nem sequer 

habitavam a polis. Esse grupo sempre esteve presente na vida das sociedades ao longo 

da história. Cresceu em número e em importância, mas sempre se manteve como 

elemento a ser observado, vigiado, estudado e, muitas vezes, temido. Constatamos 

também que sua identidade sempre esteve ancorada a outras categorias, e em oposição 

a elas: em Roma opunha-se às gentes, no Renascimento de Maquiavel, aos nobres; para 

os filósofos contratualistas, ao povo, e assim por diante. De maneira geral, sempre se 

pensou a multidão como um ajuntamento de pessoas, e embora autores como Gustave 
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Le Bon vissem nela a irracionalidade, os autores são unânimes em conceber a multidão 

como potente. Alguns autores usam termos de forma intercambiável, enquanto outros 

fixam significados. Para sanear essa dificuldade, fazemos as seguintes considerações: 

 

Plebe/plebeus: o sentido é o mais usado em oposição às gentes e aos patrícios romanos. 

Turba: trata-se do ajuntamento desordenado, confuso; a multidão em desordem (cf. 

Dicionário Aurélio). 

Massa: considerando as reflexões de Ortega Y Gasset (homem-massa/homem- médio), 

de Peter Sloterdijk (a reunião em torno de produtos midiáticos) e da Escola de 

Frankfurt, entendemos que é mais apropriado tomarmos o termo como pertencente ao 

campo semântico das audiências, dos Estudos de Recepção. 

Povo: aqui não há dúvida. O sentido deve ser aquele estabelecido por Hobbes, o povo 

Uno, os cidadãos de um Estado, que com ele estabelecem um contrato. 

Classe/classes: designa a divisão da sociedade tendo em vista a divisão social do 

trabalho, conforme proposto por Marx. 

Proletariado: a classe trabalhadora de Karl Marx. 

Público: tomamos como ponto de partida as reflexões de Gabriel Tarde (2005) para 

optar por sua conexão com o consumo midiático. 

Quanto à multidão, é preciso recorrer à virada, não só epistemológica, mas 

verdadeiramente ontológica, que se dá no debate entre Hobbes e Espinoza, o que Virno, 

Hard e Negri e Lazzarato registram em sua proposta conceitual para a multidão 

contemporânea. Peter Pál Pelbart registra de forma resumida o que esses autores e 

outros ativistas54  consideram em sua noção de multidão:  

[uma] multiplicidade heterogênea, não-unitária, acentrada e 

centrífuga. Na sua riqueza, ela é constituída pelo intelecto geral, 

afetividade, vitalidade a-orgânica etc. A multidão como figura 

subjetiva não identitária, que não delega poderes nem pretende 

conquistar o poder, mas desenvolver uma nova potência de vida, de 

organização, de produção (2003, p. 133).  

Essa concepção deixa para trás o que Le Bon, Tarde e em parte de Canetti 

pensavam como características da multidão. Ela deixa de ser a turba contagiada pela 

irracionalidade, pela explosão de emoções e instintos, e passa a ser uma união de forças, 

                                                        
54 O autor se refere a uma oficina aberta realizada por ocasião do II Fórum Social Mundial de Porto 

Alegre, realizado em fevereiro de 2002 e que contou com a presença de filósofos, artistas, economistas, 

sociólogos, além de Negri, Hardt e Maurício Lazzarato.  
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uma possibilidade de organização que expande o potencial imaginativo e criativo, 

fazendo emergir uma verdadeira “sabedoria das multidões”, como sugere o título de 

um livro55.  

Tendo tudo isso em vista, tomando as ideias dos autores contemporâneos 

expostos, em contraste com os demais, e considerando ainda sua inserção nos fluxos da 

comunicação midiática de massas, pensamos que uma correta conceituação seria a 

seguinte: 

Na contemporaneidade, a multidão se caracteriza pelo ajuntamento de pessoas, de 

forma não artificial, mobilizadas em torno de pelo menos um interesse comum, que 

compartilham um sentimento de solidariedade, senso de comunhão e coesão mental, 

mas que permanecem individuadas, ou seja, com a convicção plena de suas identidades 

singulares. A multidão possui consciência de sua força política e dela faz uso na direção 

de seus propósitos. Sua constituição se opera também por uma circulação de afetos, da 

ordem do desamparo e da angústia, que abrem a possibilidade para relações não 

concorrenciais, marcadas pela indiferença e despossessão, e, por isso mesmo, com um 

potencial transformador. 

Dessa definição, é preciso ressaltar os seguintes aspectos: 

– Trata-se de um ajuntamento, reunião, aglomeração, marcha, caminhada, mas que 

necessariamente evoca a participação física das pessoas. Esse pressuposto relaciona-se 

ao que defendemos no Capítulo 2, ou seja, o corpo como resistência. A multidão é a 

reunião de corpos. Aqui, retomamos o comentário que efetuamos ao analisarmos a 

perspectiva de Gabriel Tarde (vide página 72). Aquele autor argumenta que, quando a 

multidão crescia muito, o líder perdia sua capacidade de condução, pois estaria fora do 

alcance da voz e do olhar. Com a constituição das redes digitais atuais, essa dificuldade 

ver e ouvir é facilmente suplantada, pois se prestam não somente a mobilizar, como a 

manter a mobilização. 

– A multidão não é passiva, não é audiência, não assiste, a não ser, eventualmente, a si 

mesma. A multidão é um ator, no sentido de que ela está ali, se ajunta para agir de 

alguma forma. Há um elemento volitivo que a sustenta.  

                                                        
55 SUROWIECK, James. The Wisdom of crowds: why the many are smarter than the few (2004). 
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– Há a necessidade de um objetivo comum, seja uma reivindicação, um protesto, a 

busca de um lugar para morar ou refugiar-se. Não se trata da mera aglomeração, mas 

objetiva-se algo. 

– Existe uma conexão de ordem subjetiva. A solidariedade, o senso de comunhão e a 

coesão mental pressupõem uma subjetividade da multidão, que está ligada ao general 

intellect de Marx, às jornadas de Paolo Virno, à subjetividade de Negri e Hardt e ao 

mecanismo psicológico superior de Lazzarato. 

– A subjetividade da multidão não implica perda de identidade dos sujeitos. A 

pluralidade, os muitos enquanto muitos, é condição da multidão; ela é uma mônada, no 

sentido tardiano, e nesse sentido “ela é, ao mesmo tempo, singularidade e 

multiplicidade” (LAZZARATO, 2006, p. 30). 

– A multidão é potente. Possui força política e a usa para atingir seus objetivos. É a 

bios, a própria vida, agenciamentos corporais que potencializam o agir. 

– Há novos afetos sustentando sua constituição: a angústia e o desamparo. Tais afecções 

abrem a possibilidade para novas relações sociais, baseadas na indiferença e na 

despossessão, ou seja, na abertura para o outro de forma generosa e irrestrita.  

Isso posto, apresentamos o seguinte Quadro Esquemático, uma cartografia com 

as diversas perspectivas teóricas para os coletivos humanos, que estão em relação com 

a concepção contemporânea de multidão, realizada a partir da revisão de literatura 

empreendida. 
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Perspectiva Período* Ênfase no conceito de Em oposição a Ciência Características 

Roma e Grécia antigas 

(Fustel de Coulanges)

700 a. C. - 

100 d. C.
Plebe Gentes e patrícios Direito e história

A plebe está excluída da cidade, inclusive fisicamente. Mais 

tarde torna-se força política e revolta-se contra os patrícios.

Nicholló Maquiavel 1513
Plebe, povo, multidão, 

massa 
Nobres Política

A multidão é vista como honesta e aliada do bom 

governante.

Thomas Hobbes 1651 Povo Multidão Política

A multidão é irascível e violenta. O povo se constitui quando 

os homens (a multidão) abrem mão dos seus direitos e os 

transferem ao Estado, tornando-se Uno. O poder pertence 

ao Estado, não ao povo.

Jean-Jacques Rousseau 1762
Povo organizado, corpo 

moral e coletivo

Povo no estado da 

natureza
Política

Em seu estado natural, os homens são livres e felizes. 

Optam, por meio do pacto social, por se organizarem como 

um corpo moral e coletivo, para ultrapassar os obstáculos 

que os impedem de serem plenamente felizes, como na 

natureza. 

Baruch Espinoza 1670-1678

Multidão organizada 

politicamente na forma 

do Estado

A multidão no 

estado de natureza
Política

A multidão é naturalmente livre e potente, e o Estado, a 

forma de garantir que sua condição de liberdade e potência 

sejam mantidas. O poder pertence à multidão.

Gustave Le Bon 1895 Multidão Indivíduos isolados Psicologia

A multidão é vista como irracional, violenta, animal. Adquire 

uma alma coletiva sob determinadas condições que suplanta 

a capacidade cognitiva individual.  

Gabriel Tarde 1898 Multidão Público Comunicação

A multidão é irracional, tem algo de animal. Com a 

imprensa, ela evolui para a categoria de público. Classifica-

se em: simples aglomerações; multidões heterogênas e 

multidões homogêneas.

Karl Marx 1843-1848 Proletariado Burguesia Economia política

Um Estado é constituído pela multidão. Só há duas classes, 

a burguesia e os trabalhadores, os quais possuem um 

intelecto geral. Somente o proletariado pode transformar a 

sociedade e conduzi-la ao socialismo verdadeiro. 

Elias Canetti 1960 Massa Psicologia Sociológica

A massa é um remédio para o repúdio que os homens 

possuem do contato com outro. Surgem por várias razões e 

sempre convergem para um ponto focal.  Classificadas em: 

Massas abertas e  fechadas; Massas estanques e rítmicas; 

Massas invisíveis; Massas de acossamento; Massas de fuga; 

Massas de proibição e de inversão.

Sigmund Freud 1921
Massas (psicologia 

social)

indivíduo (psicologia 

individual)
Psicanálise

Além dos pressupostos de Le Bon, introduz elementos 

psicanalíticos, como a líbido, na formaçao da multidão.

José Ortega Y Gasset 1926 Massa  Sociologia

A massa tem sua origem no homem-massa do século XIX. 

É dócil, indiferente à realidade, passiva, mas pode se tornar 

violenta.

Peter Sloterdijk 2000 Massa gasosa e colorida Massa molar Comunicação
A massa pós-moderna não se reúne fisicamente, mas em 

torno de programas e personagens midiáticos.

Escola de Frankfurt 1930 Massa Comunicação
A massa é formada pela indústria cultural. Homogênea e 

passiva.

Walter Benjamin 1938 Massa e multidão Sociologia 

Tal como a obra de arte reproduzida tecnicamente, a massa 

é ambígua. Revela o pior e o melhor de nós. Seduz e é 

seduzida. Objeto de investigação do flaneur e do detetive. 

Pode ser domesticada ou emancipar-se.

Paolo Virno 2001 Multidão Povo
Sociologia/filosofi

a/política

A multidão se forma pelo compartilhamento de sentimentos 

de desamparo, novas formas de trabalho e o surgimento de 

uma subjetividade. Uma força que substitui a ideia do povo.

Michel Hardt e                       

Antonio Negri
2000-2004 Multidão Povo

Sociologia/filosofi

a/política

A multidão pós-moderna é uma força potente, capaz de 

trazer ao mundo a democracia plena. Formada com base 

nos relacionamentos cooperativos e solidários, graças às 

novas tecnologias e formas de trabalho coletivo. 

Maurizio Lazzarato 2006
Agenciamentos 

coletivos/acontecimento
Sociedade

Sociologia/filosofi

a/política

A articulação do desejo de novos possíveis e a 

transformação da subjetividade promovem o 

acontencimento, um agenciamento corporal que mobiliza 

uma multiplicidade de indivíduos, instituições etc. em direção 

à ação política. 

* Período: no caso de Roma e Grécia, trata-se do período considerado nas análises. Nos demais casos, é o ano de lançamento das obras. 

Fonte: elaborado pelo autor

QUADRO III - Perspectivas teóricas sobre coletivos humanos
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Tendo em vista o percurso que realizamos, inclusive com algumas análises de 

imagens, é apropriado trazermos imagens de mídia alternativa, isto é, “que rompem 

com a lógica da reprodução por meio da informação e da comunicação que neutraliza 

e domestica os acontecimentos, reduzindo a imprevisibilidade, conformando ao já 

sabido (BENTES, 2015, p. 12). Optamos pela Mídia Ninja, uma organização que se 

define como   

 

Uma rede de comunicadores que produzem e distribuem informação em movimento, 

agindo e comunicando. Apostamos na lógica colaborativa de criação e 

compartilhamento de conteúdo, característica da sociedade em rede, para realizar 

reportagens, documentários e investigações no Brasil e no mundo. Nossa pauta está 

onde a luta social e a articulação das transformações culturais, políticas, econômicas 

e ambientais se expressa (fonte: site oficial da organização)56. 

 

Vimos anteriormente como a mensagem linguística interfere na produção de 

sentidos. O interdiscurso e a intertextualidade são noções importantes para se entender 

a dinâmica do funcionamento dos discursos e a produção de sentidos. A Mídia Ninja é 

mais do que produção e circulação de informações. Ela também “é parte de uma 

experiência de subjetivação coletiva singular, uma audiência que interage, comenta, 

informa, analisa e dialoga com o cinegrafista/performer nas ruas [...]” (BENTES, 2015, 

p. 15). A imagem abaixo foi postada no momento do ato, publicada no Facebook, 

acessada pelos seguidores, compartilhada. Estamos distantes daquele instante catártico, 

mas é possível inferir sua dinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
56 Disponível em https://ninja.oximity.com/partner/ninja/about, acesso em 23/12/2016. 

https://ninja.oximity.com/partner/ninja/about
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Foto 11: manifestação na Ponte Estaiada, São Paulo, 17/06/2013 

 
Fonte: página oficial Mídia Ninja no Facebook, disponível em  

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.164308700393950.1073741828.164188247072662/

194834807341339/?type=3&theater, acesso em 23/12/2016. 

 

A imagem apresenta um grupo de pessoas caminhando ordeira e 

pacificamente. É possível perceber nas pessoas mais próximas alguns sorrisos. Essas 

características também podemos encontrar em outras imagens. Contudo, a produção de 

sentidos se faz também pela maneira como é produzida, circulada e pela congruência 

entre seus elementos textuais e icônicos. Vejamos a imagem em seu local original: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.164308700393950.1073741828.164188247072662/194834807341339/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.164308700393950.1073741828.164188247072662/194834807341339/?type=3&theater
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Foto 12: manifestação na Ponte Estaiada São Paulo, 17/06/2013, página do Facebook 

 

 

Reproduzimos os comentários a seguir, excluindo com software apropriado nomes e 

imagens que pudessem identificar os responsáveis. 

Foto 13: reprodução de comentários no Facebook do Mídia Ninja. 

 

 

A postagem recebeu 998 likes e foi compartilhada 778 vezes. O primeiro 

comentário faz um convite aos profissionais liberais, para que participem dos protestos. 
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No segundo, se lê “Estou toda arripiada! Coisa mais linda que veto ha muito tempo em 

SP” (transcrito literalmente). Aqui não se estabelece conexão com violência, 

vandalismo, saques. É visível a alegria espinozana, a afetação, o desejo de que a massa 

se expanda, como dito por Canetti. O conjunto de imagem e comentários é bastante 

representativo do que é multidão na visão contemporânea. Ela é heterogênea, formada 

por singularidades, e ao mesmo tempo colaborativa, organizada por meio das redes 

sociais, possui uma subjetividade visível na ação e no compartilhamento. 

Como contraponto, apresentamos fotografia que ilustra matéria publicada no 

mesmo dia pelo Jornal FSP. 

 

 

 

 

Foto 14: Jornadas de Junho – Concentração Largo da Batata (SP), em 17/06/2013 

 

Fonte: Jornal FSP, edição de 18/06/2013, capa.  

Nessa imagem com enquadramento em grande plano geral, a câmera encontra-

se em ângulo diagonal, o que aumenta os objetos no lado inferior direito, porém sem 

permitir distingui-los. À medida que os olhos se afastam numa linha reta em direção ao 
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lado oposto, a própria massa de pessoas se torna amorfa. Parafraseando Milanez 

Correio (2013, p. 348), que diante de uma tela descreve seu estranhamento, nós nos 

perguntamos também: que sensações experimentamos diante da foto do Largo da 

Batata tomado por uma multidão? Evidentemente já estarmos atravessados por todo um 

contexto de reflexões acadêmicas e do senso comum, construído principalmente pela 

mídia, que se debruçou sobre as Jornadas de Junho. Livros, artigos, congressos, 

reportagens têm, nos últimos três anos, discutido o que foi aquele momento. 

Conscientes disso, reflitamos sobre a imagem. Uma multidão que se reúne, confrontada 

pelos limites de edifícios e construções. Pensando ainda com Milanez, causa surpresa 

a própria multidão, o número expressivo de pessoas que se reúne. Observamos ao longe, 

sem poder detalhar, faixas e cartazes, sem cores ou frases discerníveis. No centro da 

foto, uma rua parecendo estar totalmente tomada por manifestantes sugere que a 

concentração não se prolonga indefinidamente; o efeito da linha que aponta para o 

infinito. O efeito de adensamento, do agrupamento da massa que se atrai, revela não 

haver violência. De fato, a imagem projeta uma certa passividade e certa conformidade 

entre todos. Do ponto de vista da memória, a grande mobilização evoca outros 

movimentos. Não é uma lembrança imediata e natural, principalmente pelo local, até 

então não tradicional para reunir manifestações. A própria imprensa mobiliza a 

interdiscursividade ao comparar 2013 com o movimento Diretas Já, de 1984, e o 

Movimento dos Caras Pintadas. Entretanto, do ponto de vista eminentemente 

imagético, esse primeiro registro em muito difere daqueles movimentos anteriores: não 

há predominância de símbolos: nem bandeiras de partidos, nem faixas, nem cores, nem 

vozes em coro. Os prédios ao fundo contribuem para um efeito de escala, e a construção 

bem ao meio (na verdade, a futura estação Brigadeiro Faria Lima do Metrô) provoca o 

que Dondis chamou de tensão. Também não há sensação de movimento.  

Por isso é sobretudo a mensagem linguística que mais desencadeia a produção 

de sentidos à imagem, que destacamos a seguir, por sua relevância, e logo abaixo a 

página completa. Diz o título logo acima da foto: 

Figura 1 – recorte do título de matéria sobre mobilização no Largo da Batata 

 
Fonte: Jornal FSP, edição de 18/06/2013, capa. 
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Foto 15: página inteira da FSP, 18/06/2013 

 
Fonte: Jornal FSP, edição de 18/06/2013, capa. 

A partir do título, outros significados são postos em circulação. A expressão “contra 

tudo” desqualifica a mobilização, pois sugere o desconhecimento de sua razão de ser. Da 

mesma forma, “atingem palácios” indica a subversão da ordem. Palácios corresponde aqui ao 

poder constituído, sede dos governos estaduais e prefeituras. Em letras menores, os lexemas 

“atacada” e “tentativa de invasão” conotam a violência dos manifestantes e a ilegalidade das 

ações. Ao lado dessa principal, fotos de cartazes com “Fifa go home”, “Fora Alckmin”, “Fora 

Dilma, fora Cabral” tencionam o sentido de “contra tudo”, expresso no título. A multidão 
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pacífica e ordeira registrada na foto do Largo da Batata em nada se coaduna com a mensagem 

linguística e com outras imagens menores. O sentido é exatamente o oposto. Cria-se, por meio 

de palavras e outras imagens, uma sensação de risco iminente que é antagônico à ação da 

enorme grande multidão retratada. 

 

Foto 16: Jornadas de Junho, Av. Presidentes Vargas, Rio de Janeiro 

 
Fonte: Revista Veja, edição de 23/06/2013, pp. 62, 63. 

A imagem selecionada está na edição especial que circulou com data de 23 de 

junho com o título de “Os sete dias que mudaram o Brasil”. A Avenida Presidente 

Vargas, no Rio de Janeiro, é fotografada em GPG, num ângulo diagonal que realça uma 

linha que se estende por longa distância, até um ponto mais iluminado ao fundo (a Igreja 

da Candelária). Principalmente na parte inferior da imagem, onde ainda é possível 

distinguir pessoas, o que vemos é a total ausência de homogeneidade. Não há cores 

predominantes, talvez uma bandeira verde-amarela um pouco abaixo do centro da foto, 

mas como um detalhe que se perde em meio ao enorme contingente, que a partir do 

meio da página já se transforma, visualmente, numa massa informe. O título é a 

continuação da página anterior (“Os sete dias que mudaram o Brasil”). Não há legenda 

para a foto. Plasticamente não há movimento, tensão ou desequilíbrio. O efeito de 

escala provocado pela longa linha diagonal mais os prédios da Central do Brasil e do 

Palácio Duque de Caxias, à esquerda, é impressionante, e permite dar a dimensão da 
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multidão presente. O que chama a atenção nessa e nas demais internas é o binômio 

sociedade brasileira X partidos de esquerda. Ainda que toda a imprensa, inclusive a 

Veja, demonstrasse a característica apartidária das manifestações, o conteúdo das 

páginas das matérias, opiniões e reportagens que estão ao lado das imagens destacam 

que “os partidos de esquerda foram os que mais se viram emparedados pela nova 

realidade das ruas”; “Os esquerdistas tiveram que ouvir xingamentos”, “o poder 

acuado” etc. Não é novidade o posicionamento da revista, razão pela qual não nos 

deteremos em analisar seu discurso. O que nos interessa é a construção dos sentidos, 

principalmente os imagéticos. Desse ponto de vista, destacamos a desconexa relação 

imagem X textos. Cabe registrar que a tentativa de ilustrar (portanto, uma 

fotoilustração, cf. BUITONI, 2011) acaba por transformá-la em foto jornalística, com 

todo seu efeito de real. Além disso, todas as páginas dessa matéria (15 no total), são 

marcadas na margem superior por uma tarja verde-amarela. Assinalamos o fato pois, 

pelos princípios da interdiscursividade e da intericonicidade, essa recorrência produzirá 

efeitos em 2016. 

 

 

 

 

 

2.12. O corpo-multidão: uma construção midiática e sua oposição 

ontológica ao conceito de multidão 

 

Umberto Eco, num conhecido texto sobre televisão, inicia uma de suas seções 

com o título de “Eu estou transmitindo e é verdade” (1984, p. 6). No mundo 

contemporâneo, para ser verdade, para existir, é preciso que haja a mediação 

tecnológica das redes informacionais, é preciso que haja exposição, transmissão. Nesse 

sentido, o que dá visibilidade à multidão são os meios de comunicação, sejam eles os 

tradicionais, como TV, jornal e rádio, sejam os digitais.  

A questão da representação midiática é relevante, já que em nossa sociedade 

a mídia possui um protagonismo nos processos de produção e circulação de sentidos, 
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que formam um estoque coletivo de referências, os quais nos permitem julgar e 

interpretar. Segundo Moscovici (2011), nossa percepção e interpretação da realidade, 

nossas teorias e julgamentos, somente são possíveis porque nascemos dentro de uma 

grande biblioteca, a qual comporta todo o conhecimento, normas, valores, idiomas (p. 

319). Há uma definição comum a todos os membros da sociedade em relação aos 

objetos, fatos, imagens, rituais. Nossa orientação em relação ao que experimentamos, 

ao que percebemos, relaciona-se com esse repertório prévio, uma forma de saber social, 

uma modalidade de conhecimento, que permite a compreensão do contexto social. Por 

ser socialmente construído e armazenado, possibilita a construção de uma realidade 

comum a seus membros. Possuem força para conduzir nossa compreensão sobre 

objetos, ações, pessoas, etc, a determinados significados. Por exemplo, associamos a 

cor vermelha ao comunismo, ou um braço é levantado para chamar a atenção. Mas, são 

também prescritivas, “impõem-se sobre nós como numa força irresistível [...] uma 

tradição que decreta o que deve ser pensado” (p. 36). As representações sociais 

cumprem, nesse sentido, segundo o autor, o papel primeiro e fundamental de “tornar a 

comunicação não problemática e reduzir o ‘vago’ através de certo grau de consenso 

entre seus membros” (idem, p. 208). A grande mídia, ao investir nos processos que 

geram esse repertório comum, esse estoque coletivo de sentidos, por sua capacidade de 

comunicar, passa a exercer papel importante na forma como percebemos a realidade. 

A multidão não escapa dessa circunstância.  

A criação midiática da multidão é, principalmente, imagética. Somos a 

sociedade das imagens. Elas, muito embora hibridizadas com outras linguagens, 

imperam nos fluxos comunicacionais midiáticos, especialmente aquelas com potencial 

de espetáculo. O pesquisador canadense Francis Dupuis-Déri, que estuda a estratégia 

Black Block, por exemplo, dá um testemunho pessoal de como “as decisões sobre o 

posicionamento das câmeras e dos veículos eram tomadas com frequência em razão do 

potencial de ‘vandalismo’” (2005, p. 163) e de como os meios de comunicação de 

massa preferem um espetáculo proporcionado por “baderneiros” do que “uma passeata 

calma e ‘amigável’” (p. 162). A imagem das multidões se enquadra nesse contexto.  

Lazzarato, refletindo sobre as multidões, argumenta também nessa direção dizendo que  

O mundo possível existe, mas não existe mais fora daquilo que o 

exprime: os slogans, as imagens capturadas por dezenas de câmeras, 

as palavras que fazem circular aquilo que “acaba de acontecer” nos 

jornais, na internet, nos laptops, como um contágio de vírus por todo 

o planeta (2006, pp. 21, 22). 
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Vemos assim dois movimentos paralelos, mas que diferem e podem ser – isso é 

uma hipótese – antagônicos. A multidão se articula por meio da comunicação, pelas 

redes, pelos agenciamentos corporais, mas ela se transforma num objeto midiático 

também. E é aí que vemos um risco. O corpo-multidão é uma imagem midiática de uma 

multidão, é uma representação, mas é incapaz de manter vivo o elemento primordial de 

seu objeto, qual seja, a pluralidade. Sem a imagem, no mundo contemporâneo, não se 

torna relevante, posto que é por meio de sua visibilidade que seus discursos se tornam 

potentes. Mas, por meio da imagem, sua representação é um paradoxo, ou carrega certo 

antagonismo. É uma quimera, uma ficção. Nesse sentido, tomamos com reserva a fala 

de Lazzarato, pois, se é necessário que o “mundo possível” seja expresso, há o risco de 

sua imagem ser propriedade de um sistema que distorce seu sentido e sua práxis. Como 

vencer essa dificuldade? Uma das alternativas floresceu de dentro da própria multidão. 

Trata-se da “mídia-multidão”, termo cunhado por Ivana Bentes (2015) para descrever 

a informação produzida e posta em circulação por atores que estão fora dos meios 

tradicionais de mídia de massas. Fazem uso das redes sociais e outras plataformas para 

divulgar seus conteúdos. Como grande diferencial, a informação é captada de dentro 

do acontecimento, por um sujeito ativo participando. De forma que 

Essa produção instantânea realizada por uma multidão heterogênea 

desloca os intermediários clássicos: a corporação jornalística, o 

jornalista profissional, as agências de notícias, põem em xeque a 

“reserva de mercado” que existia para os formadores de opinião 

corporativos e apontam para outros modelos e campos expandidos, 

em que não se pode pensar o “homem” desconectado de suas próteses 

e dispositivos (BENTES, 2015, p. 11). 

As Jornadas de Junho de 2013, segundo a autora, foram um momento de explosão 

dessas “inciativas de midiativismo”, que se compuseram de uma variedade de táticas, 

como as transmissões ao vivo, que não apenas traziam uma visão alternativa à imprensa 

tradicional como, ao mesmo tempo, eram o próprio elo entre os manifestantes.  

As emissões ao vivo têm sido associadas a posts, hashtags, tweets e 

memes online, para criar ondas de intensa participação em que a 

experiência de tempo e do espaço, a partilha do sensível, a 

intensidade da comoção e engajamento constroem um complexo 

sistema de espelhamento, potencialização entre redes e rua (idem, p. 

20). 

Destacamos acima a preferência da grande imprensa pelas imagens espetaculares da 

violência. Mídias alternativas, como o Mídia Ninja também postam cenas de 
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enfrentamento. Mas há outra subjetividade, pois fala-se de dentro, como ator, como 

ativista. A mensagem é de denúncia e de convite à resistência ao mesmo tempo. Um 

bom exemplo disso é uma página do Facebook, criada exclusivamente para denunciar 

os excessos policiais cometidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante as 

manifestações de 2013, chamada de “O que é isso, Cabral? Seu perfil é ilustrado por 

fotografia fornecida pelo Mídia Ninja. O midiativismo tem, assim, também um condão 

de vigilância (cf. BENTES, 2015, p. 23). 

Foto 17: Foto de cartuchos usada no perfil da página do Facebook “O que é isso Cabral?” 

 
Fonte: disponível em https://www.facebook.com/O-Que-%C3%89-Isso-Cabral-

210755325740607/?fref=ts, acesso em 25/12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/O-Que-%C3%89-Isso-Cabral-210755325740607/?fref=ts
https://www.facebook.com/O-Que-%C3%89-Isso-Cabral-210755325740607/?fref=ts
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3. Capítulo 2 – Os discursos do corpo na pós-modernidade: 

comunicação, biopolítica e biopotência   
 
 
 

Aos que desprezam o corpo quero dizer-lhes a minha opinião. 

Não devem mudar de preceito, nem de doutrina, mas, 

simplesmente, desfazerem-se do corpo, o que lhes tornará mudos. 

 

“Eu sou corpo e alma” – assim fala a criança. Por que não se há 

de falar como as crianças? 

 

Mas o homem desperto, o sábio, diz: “Todo eu sou corpo, e nada 

mais; a alma não é mais que um nome para chamar algo do 

corpo”. 

 

O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um só 

sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. 

Instrumento de teu corpo é também a tua pequena razão, irmão, a 

que chamas “espírito”: um pequeno instrumento, e brinquedo de 

tua grande razão. 

**** 

Detrás de teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um 

amo mais poderoso, um guia desconhecido, que se chama “o 

próprio Ser”. Habita em teu corpo; é teu corpo. 

 

Há mais razão em teu corpo que em tua melhor sabedoria. 

E quem sabe para que necessita teu corpo precisamente de tua 

melhor sabedoria? 

 

O próprio Ser ri de teu Eu e de seus saltos pretensiosos. “Que são 

para mim esses saltos e esses voos do pensamento?” – diz ele. 

“Um desvio do meu fim. Eu tenho sob rédeas o meu Eu, e 

inspiro-lhe os pensamentos.” 

**** 

Eu não seguirei os vossos caminhos, desprezadores do corpo! 

 

Vós não sois as pontes que levam ao Além-Homem! 

 

Assim falava Zaratustra. 

 

Excertos de Dos que desprezam o corpo, de Friedrich Nietzsche 

(NIEZSCHE, 2011, p. 51) 
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Em tempos hipermodernos, de corpos remodelados por próteses e 

intervenções, não podemos desprezar o corpo. Como assinalamos na introdução, é 

necessário pensar no corpo quando problematizamos a multidão. Já foi dito, “a multidão 

é o nome de uma multidão de corpos” (NEGRI, 2004, p. 20). No decorrer deste capítulo, 

iremos tratar da centralidade do corpo em contextos de resistência e de sua dimensão 

discursiva. Discutiremos também as razões pelas quais esse corpo outrora se 

manifestava de forma singular, diferenciando-se da massa, usada aqui no sentido 

frankfurtiano, para fazer valer sua voz, e que no contemporâneo se une às muitas outras 

singularidades para compor a biopotência da multidão. 

  

3.1. O corpo e as transformações na comunicação decorrentes do 

desenvolvimento das tecnologias  

 

“Corpos discursivos” é o título de uma coletânea de textos organizados por 

Hoff (2016), nos quais procura-se “refletir sobre os modos de visibilizar ou de 

invisibilizar a diferença no contexto midiático, especialmente a grande mídia [...]” (p. 

10). Os autores tratam, nos diversos textos, sobre corpos diferentes na publicidade e na 

mídia em geral e sobre os discursos produzidos sobre esse corpo. A expressão “corpos 

discursivos” revela de pronto a dimensão comunicacional do corpo, pois a comunicação 

começa e termina no âmbito corporal, não importando quão tecnologicamente 

avançados sejam os meios de comunicação de uma sociedade. Essa afirmação é de 

Norval Baitello, a partir das formulações teóricas de Harry Pross, para quem “toda 

comunicação humana começa na mídia primária [...] [e] retornará a este ponto” 

(BAITELLO, 2001, p. 12). Isso porque tudo o que o homem produziu em termos de 

tecnologia da comunicação funciona como extensão de seu corpo biológico, uma 

amplificação das suas faculdades comunicativas, de modo que os aparatos 

tecnológicos, jamais prescindirão da existência dos corpos. Em primeira e última 

instância, são eles que produzem, recebem e interpretam mensagens; isso nos faz 

humanos, é um traço fundamental de nossa humanidade. Rafael Echeverría reúne três 

postulados básicos da ontologia da linguagem. Para ele,  

el lenguaje es, por sobre todo, lo que hace de los seres humanos el 

tipo particular de seres que son. Los seres humanos, planteamos, son 

seres lingüísticos, seres que viven en el lenguaje. El lenguaje, 
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postulamos, es la clave para compreender los fenómenos humanos 

(2005, p. 21)57. 

Não se pode perder a dimensão humana primordial quando fazemos pesquisas 

em Comunicação e, nesta perspectiva, não nos deixarmos seduzir pelas tecnologias da 

comunicação e informação, a ponto de priorizarmos os meios, ao invés dos atores. 

Santaella (2003, p. 18), citando Leopoldseder, lembra que o que impressiona é o ritmo 

com que ocorrem as mudanças, verdadeiros “saltos quânticos”, e dá apenas um 

pequeno, mas significativo exemplo: em 1988, um cabo de fibra ótica transportava três 

mil mensagens; três anos depois, já eram 80 mil mensagens e, no início do novo 

milênio, três milhões de mensagens podiam ser transportadas por um único cabo de 

fibra ótica (idem, p. 18). 

Decorridos mais de quinze anos da virada de século e de milênio, a ecologia 

da comunicação social adquiriu contornos que os mais visionários teóricos não 

conseguiriam prever 50 anos atrás. Ainda que Marshall McLuhan, na década de 1960, 

tivesse antevisto que, graças aos avanços tecnológicos, daríamos um “abraço global, 

abolindo tempo e espaço” (2007, p. 17), seria difícil compreender naquela época os 

alcances dessa previsão. De fato, esses dois elementos, que conjuntamente construíam 

o sentido de presença – tempo e espaço –, foram ressignificados nas décadas seguintes. 

Por dependerem de referenciais fixos (perto e longe, passado e futuro etc.), à medida 

que foram sendo superados, alteraram-se lhes os sentidos. A presença, que implicava 

um aqui e agora dos corpos, transformou-se em ubiquidade e onipresença. “A 

ubiquidade destaca a coincidência entre deslocamento e comunicação [...]. A 

onipresença [...] oculta o deslocamento e permite ao usuário continuar suas atividades 

mesmo estando em outros lugares (SANTAELLA, 2010, p. 17). De forma mais direta, 

a mesma autora assim se pronuncia sobre a questão:  

O sujeito não está mais localizado em um tempo/espaço estáveis, em 

um ponto de vista fixo a partir do qual calcula racionalmente suas 

opções. Ao contrário, ele está multiplicado em banco de dados, 

dispersado entre mensagens eletrônicas, descontextualizado e 

                                                        
57 Os outros dois postulados de Echeverría são: “Segundo Postulado: interpretamos al linguaje como 

generativo”, no sentido de que a linguagem não é apenas um instrumento que nos permite descrever o 

mundo que nos cerca e expressar o que sentimos, mas a linguagem é geradora, criadora de realidades. 

Ela não é passiva e meramente descritiva, mas a realidade que existe para nós é primeiramente linguística. 

“Tercer Postulado: interpretamos que los seres humanos se crean a si mismos em el linguaje y a través 

de él”. Essa concepção contraria a tradição de que nascemos com determinadas características acabadas 

e permanentes e que vamos nos descobrindo ao longo da vida, para em seu lugar pensar que a vida é um 

espaço no qual os indivíduos se inventam a si mesmos, por meio da linguagem, sendo, portanto, possíveis 

infinitas modificações (ECHEVERRÍA, 2005, p. 20). 
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reidentificado em comerciais de TV, dissolvido e rematerializado em 

algum ponto na incessante transmissão e recepção eletrônica de 

símbolos (2003, p. 214). 

Em outras palavras, podemos nos comunicar com todos, como se estivéssemos 

presencialmente com todos, como se habitássemos todos os lugares, ao mesmo tempo. 

Emitimos, fazemos circular e recepcionamos a comunicação de forma multidirecional 

e também sem uma temporalidade específica. Nossos textos e discursos ocupam lugares 

e momentos não pensados, pois o espaço já não é mais espaço geográfico, nem o tempo, 

o cronológico.  

Quando consideramos especificamente os meios de comunicação, os media, e 

com eles a cultura de convergência (JENKINS, 2008)58 possibilitada pelas tecnologias 

digitais, tempo e espaço são apenas dois dos diversos conceitos que tiveram sua 

significação desconstruída e reconstruída. Essas tecnologias deram acesso ao sujeito 

comum a um lugar antes exclusivo das grandes empresas e corporações de 

comunicação. E isso provocou uma revolução na forma como comunicamos. 

Considerando os textos59 como o ponto de partida para pensarmos a comunicação 

social, destacamos a seguir cinco características principais que acompanham a 

produção textual contemporânea, e, portanto, a comunicação de forma geral.  

Primeiro, como já brevemente mencionado, consideramos os textos 

contemporâneos como multidirecionais, ou seja, a comunicação majoritariamente não 

se dirige a uma pessoa ou grupo específico. Isso não parece ser uma novidade, uma vez 

que, desde o advento das mídias de massa (rádio, cinema, televisão, imprensa impressa 

etc.), já seria possível afirmar que as mensagens se dirigem a um público difuso. Mas, 

com o acesso liberado às tecnologias de digitalização de dados, esse sujeito comum 

                                                        
58 Cultura da Convergência é um termo cunhado por Henry Jenkins para explicar como, em função das 

novas tecnologias digitais, os diversos meios de comunicação – novas e antigas mídias – se entrelaçam, 

interagem entre si e se hibridizam, ocasionando novas formas de produção de conteúdo, novas formas 

de acesso, recepção, elaboração e reelaboração de informações. Esse contexto possibilita que diversos 

meios estejam interconectados em torno de um produto (um filme, por exemplo), criando uma nova 

modalidade de comunicação, pelo autor chamada de “transmidiática” (2008). 
59 Nesta tese, dadas as diversas acepções de texto, optamos por aquela que o define como sendo uma 

“sequência significante (considerada coerente) de signos entre duas interrupções marcadas da 

comunicação” (WEINRICH, 1973 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 467). Essa 

definição implica primeiramente numa construção que possua certa ordenação lógica, capaz de construir 

sentidos. Inclui signos de diversos tipos (signos linguísticos, imagens, sons etc.). O texto possui 

marcações (ele está inserido dentro de um contexto, como uma parte interdependente do todo). 

Acrescentamos a conceituação dada por Eni Orlandi, também no âmbito da Análise do Discurso, que diz 

que o texto “é uma unidade feita de sons, letras, imagens sequenciais, com uma extensão dada”. Portanto, 

o que caracteriza o texto é a sua ordenação sequencial, que produz sentidos coerentes, sua lógica interna, 

não uma quantidade de signos.    
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tornou-se ele próprio um produtor de textos midiáticos, os quais têm na origem de sua 

elaboração um endereçamento não especificado. O sujeito posta em blogs, páginas de 

redes sociais, sites de empresas comerciais, da imprensa e de produtos midiáticos 

específicos (novelas, filmes, reality shows etc.) suas avaliações, seus comentários, 

críticas. Quando o faz, seus textos possuem endereçamentos não especificados. Quando 

muito podemos pensar que sua crítica vai para um autor, um ator, uma personagem. 

Mas, seu espaço é o ciberespaço, ou seja, sabe-se que é um texto endereçado a todos e 

a ninguém. 

Um segundo aspecto, e ligado intimamente a esse primeiro, é o da 

impessoalidade. A comunicação face a face, entre duas ou mais pessoas, tem a marca 

da pessoalidade. É um eu falando com um outro, ou outros. A presença marca a 

composição dos textos pela interação física e emocional. Podemos imprimir e exprimir 

sentidos por meio do olhar, da gesticulação, da postura corporal e entonação da voz. E 

também reagimos às expressões que recebemos. É o corpo, fonte e destino da 

comunicação. Mas esses traços desaparecem nos meios tecnológicos. Não só estão 

invisíveis, como também podem ser mascarados. Sentados atrás de uma tela, tendo 

diante de si um teclado, ou por meio de um celular, o sujeito se dirige não mais a um 

outro, mas a alguém e a alguns. Desconhecidos. Sabe que seus textos serão vistos. E 

isso é o mais importante.  

O terceiro aspecto a ser observado quanto aos textos é a hibridização das 

linguagens. Santaella recorda que, antes da tecnologia de digitalização, os formatos 

textuais estavam separados por sua incompatibilidade. Por exemplo, textos e imagens 

gráficas presos ao papel; os sons gravados numa fita magnética; pinturas e desenhos 

em telas; fotos e filmes em películas. A digitalização transformou todo esse conjunto 

de informações em dados digitais e possibilitou “o desenvolvimento de uma nova 

linguagem: a hipermídia” (2005, p. 390). Sem nos aprofundarmos em discussões 

técnicas e definições mais detalhadas em torno do termo, o fundamental para nossa 

reflexão é destacar seu caráter multifacetário, construído por meio de colagens, 

bricolagens, fusões de sons, imagens e palavras. Dênis de Moraes não usa o termo 

hipermídia, mas de forma semelhante esclarece que a “digitalização favorece a 

convergência de redes e plataformas numa linguagem única, forjando a base para a 

hibridação das infra-estruturas de transmissão de dados, imagens e sons” (2006, p. 35). 

Também Rose de Melo Rocha comenta sobre essa mixagem de formatos: “Nos novos 

cenários de convergência cultural, imperam o sincretismo de linguagens, tecnicidades 
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e audiovisibilidades” (2011, p. 14). Concordamos com a autora, enfatizando que esse 

sincretismo possui um protagonista: a linguagem visual, ou as imagens. 

Consideramos este o quarto fator fundamental: a primazia das imagens, a 

predominância de conteúdo imagético na composição textual. Devemos ao programa 

espacial americano a invenção da fotografia digital. As primeiras fotos obtidas por essa 

técnica foram tiradas em 1965, pela sonda Mariner 4, do planeta Marte. (PATRÍCIO, 

2001). Ainda demoraria cerca de 20 anos para que as câmeras digitais começassem a 

ser comercializadas e mais outros dez para que fossem popularizadas. É realmente 

impressionante pensar que, apenas há cerca de 20 anos atrás, o exercício da fotografia 

incluía os processos de revelação química, e sua integração com o mundo das telas era 

exclusiva de profissionais técnicos. Hoje, pessoas comuns, que desconhecem qualquer 

técnica, inclusive crianças, fotografam, capturam, postam, distribuem, fazem circular 

uma profusão de imagens, o que alterou significativamente o universo sígnico. Como 

veremos, isso produz forte impacto na forma como vemos o mundo, conduzimos nossas 

vidas e nos relacionamos, já que somos tocados o tempo inteiro pelo “vento da 

informação (com suas imagens técnicas, transmitidas pelas tomadas de eletricidade) ” 

(BAITELLO JR, 2005, p. 3).  

O quinto elemento a caracterizar nossa forma contemporânea de compor textos 

e comunicar é consequência da mencionada primazia das imagens: para serem vistas, 

elas precisam das janelas tecnológicas, dos écrans. Nas últimas décadas, tornou-se 

praticamente obrigatório que qualquer novo aparelho –  de máquinas de lavar aos mais 

sofisticados aparelhos de TV – possuam uma tela como porta de acesso às informações. 

Falamos há pouco de McLuhan e de sua visão de uma aldeia global. Essa ideia foi 

criticada por autores como Otavio Ianni, que via na informatização a base para a 

produção 

de mundo digital, digitalizado, virtual, instantâneo, ubíquo, 

plenamente esférico ou totalmente plano, unidimensional e 

multidimensional, sem cronologia, história ou biografia. Um mundo 

concebido como um texto, emaranhado de interfaces, um hipertexto 

somente inteligível pelas tecnologias da eletrônica informática 

cibernética universal (2001, p. 126). 

 O autor considera que, por trás desse mundo-texto-hipertexto-tecnológico, 

esconde-se o caos. Todas as desigualdades e maldades do mundo transformadas num 

sistema de signos e símbolos, narrados com uma linguagem tecnológica. Milton Santos 

é outro importante teórico que considera a ideia de aldeia global um mito. Não obstante 
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o encurtamento da distância e a velocidade com que a informação cruza o planeta, “o 

mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania 

verdadeiramente universal” (2000, p. 9). Mas, se a designação de aldeia global não é 

apropriada, ou merece críticas, acreditamos que podemos afirmar que vivemos sobre 

uma grande tela global, a qual se forma a partir da interconexão de bilhões de 

minúsculas telas que se ajustam, se autorreferenciam, trocam informações o tempo 

inteiro e globalizam a forma de comunicar. 

As telas dominaram o mundo. Isso é um fato. E estamos submetidos à sua 

tirania e aos seus beneplácitos. Relógios, rádios, computadores, smartphones, smart 

TVs, leitores de livros (readers, no termo em inglês), máquinas fotográficas, aparelhos 

domésticos, tratores, automóveis, aparelhos médicos – a lista é interminável – não 

podem prescindir de uma tela. E essas telas pós-modernas, notadamente aquelas 

utilizadas na comunicação midiática, comportam não somente imagens, mas também 

sons, textos – a linguagem hipermídia, conforme já mencionado – e, principalmente, 

possibilitam o imediato acesso a outras plataformas de comunicação, através de links. 

Telas inteligentes, como têm sido chamadas aquelas que possibilitam essa navegação 

pelo ciberespaço, além de suas funções básicas permitem que a comunicação adquira 

contornos semelhantes ao conceito de rizoma de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Trata-

se de conceito emprestado da botânica que descreve a construção dos saberes a partir 

de conexões não hierárquicas e não lineares, mas sim de forma irradiada, em várias 

direções e simultaneamente. Para explicar e defender sua conceituação, os autores, ao 

apresentarem sua ideia, definem como características fundamentais os princípios de 

conexão e heterogeneidade, segundo o qual “qualquer ponto de um rizoma pode ser 

conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE & GATTARI, 2000, p. 14). É o 

que ocorre com a comunicação contemporânea. Em várias dessas telas à disposição do 

usuário, é possível saltar de um campo a outro, de um saber a outro, de um domínio a 

outro. Esses saltos ocorrem não apenas para inteirar-se de um conceito, um fato conexo, 

mas também para buscar elementos que irão compor o texto que se pretende comunicar. 

Assim, podemos descrever a comunicação na pós-modernidade como aquela em que 

prevalecem textos multidirecionados, impessoais, em linguagens híbridas, 

marcadamente imagéticas e cuja difusão se dá por meio de telas e de forma rizomática. 
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Esse conjunto de características pode ocasionar um estado de hipertelia 60 , uma 

comunicação esvaziada de conteúdo. 

3.2. Comunicação pós-moderna: corpos ausentes, corpos imaginados e corpos 

telepresentes 

 

 

Como atua o corpo nesse cenário de comunicação pós-moderna? Princípio, 

meio e fim da comunicação, imerso num universo comunicacional complexo, “mundo 

no qual somente há espaço para seres fluidos como o vento, evanescentes como a luz, 

efêmeros como o tempo” (BAITELLO JR., 2005, p. 5), o corpo se ausenta da 

comunicação face a face, já que ela passa a ser predominantemente mediada 

tecnologicamente. Entre eu e o outro existe uma tela. Ela conecta os sujeitos, mas em 

temporalidades diferentes. Ela estabelece a ubiquidade e a onipresença como normas; 

mas, é uma presença ausente, pois o que está lá e o que está aqui não é o corpo físico, 

mas um dissolvido no ciberespaço. Nesse contexto, David Le Breton, sugere que  

O corpo é claramente um excedente para certas correntes da 

cibercultura que aspiram à eminente emergência de uma humanidade 

(a que alguns chamam de pós-humanidade), que conseguisse enfim 

desfazer-se de todos os entraves donde o mais importante seria o 

fardo de um corpo a partir de agora anacrônico, fóssil. Transformado 

em artefacto, se não mesmo em carne, muitos sonham livrar-se dele 

para aceder finalmente a uma humanidade gloriosa. 

[...] A <<navegação>> na Net ou a imersão na realidade virtual 

conferem a internautas a sensação de estarem amarrados a um corpo 

que é um estorno e inútil, que é necessário alimentar, cuidar, 

sustentar, etc.; ao passo que a vida seria muito mais feliz sem tais 

embaraços (LE BRETON, 2004, p. 72 – destaque no original).  

É relevante a expressão pós-humanidade. Santaella (2003, p. 192), citando o 

trabalho do artista Robert Pepperell61, informa que uma das características da pós-

humanidade é justamente uma convergência dos organismos para as tecnologias, “até 

                                                        
60 Segundo o Dicionário da Comunicação (MARCONDES FILHO, 2009, p. 162), a hipertelia seria 

ocasionada na comunicação “pelo crescimento generalizado das redes e meios interativos em tempo real. 

Tal obesidade tecnológica impossibilitaria a própria finalidade da comunicação (transmissão de 

conteúdo) pelo fascínio dos indivíduos pelo potencial interativo das tecnologias de comunicação”. 
61 Robert Pepperell, um artista plástico inglês, nascido em 1963, que segundo seu site oficial “é um artista 

que investiga a natureza da mente consciente através da pintura e desenho, experimentação científica e 

investigação filosófica” (em tradução livre). Informações disponíveis em 

http://mbscience.org/programs/integrate-the-arts-sci2art/about-sci2art/sci2art-alliance/robert-pepperell/ 

e http://robertpepperell.com/. Acesso em 11/05/2016. 

http://mbscience.org/programs/integrate-the-arts-sci2art/about-sci2art/sci2art-alliance/robert-pepperell/
http://robertpepperell.com/
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o ponto de se tornarem indistinguíveis”, o que corrobora a perspectiva de que falamos, 

a de um corpo dissolvido no ciberespaço, um corpo ausente. 

Um corpo ausente, entretanto, não significa um corpo inexistente. Maria 

Aparecida Baccega pontua muito bem esse aspecto, ao referir-se aos processos de 

comunicação. “Basicamente, porém, podemos dizer que toda palavra dirige-se a um 

interlocutor, presente ou ausente (o outro): ou seja, há sempre um ‘auditório’ 

estabelecido” (2007, p. 32 – grifo da autora). Por “auditório estabelecido” deve-se 

entender interlocutores imaginados, sujeitos a quem se dirige a palavra, a comunicação. 

A ausência também deve ser entendida na perspectiva do emissor. Em que sentido? Na 

medida em que existe um eu que opera por meio de um avatar, uma construção. Cabe 

fazer uma ressalva quanto ao termo avatar. Pensamos nele menos como personagem 

ficcional e mais como representação de si mesmo. Uma representação refinada, cujos 

atributos, personalidade, valores etc. são pensados – consciente e inconscientemente – 

para compor uma imagem de si. Como se fôssemos personagens de nós mesmos, pois 

tornamo-nos também imagens.  

A leitura de Paula Sibilia permite considerações adicionais. Ela defende a ideia 

de que o empobrecimento dos espaços públicos e a sensação crescente de insegurança 

impõem ao sujeito um autoisolamento, não só no sentido subjetivo, mas também 

concreto, por trás dos muros dos condomínios e das grades nas janelas. Nesse contexto, 

há uma busca pela visibilidade, “uma ambição de fazer do próprio eu um espetáculo” 

(2008, p. 262). Ainda segundo a autora, “a internet é um palco privilegiado deste 

movimento, com sua proliferação de confissões reveladas por um eu que insiste em 

mostrar sempre ambiguamente real [...]” (idem, p. 195 – grifo nosso). O feliz título de 

sua obra, O show do eu, adequa-se muito bem às considerações que ora fazemos, e para 

os contextos atuais. Rose de Melo Rocha também contribui com o debate ao afirmar, 

um pouco antes da explosão da prática dos selfies, que assistimos hoje a “uma 

verdadeira obsessão pela produção de autorretratos” (2012, p. 34), o que corresponde, 

segundo ela, ao esforço dos sujeitos em exercerem certo domínio sobre sua própria 

imagem: “sou eu que agora vou produzir e divulgar minhas imagens” (idem). 

Pensamos, diante dessas reflexões, que produzir-se para as redes sociais ou outros 

meios, nada mais é que produzir a própria representação, produzir um corpo imaginado. 

A mediação tecnológica produz uma cena tecnológica, que representa o real, mas é o 

real estetizado, selecionado, editado, para consumo de uma audiência ausente, mas 
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presente no imaginário dos atores. Nos polos dessa mediação, encontram-se corpos 

imaginados, suposições de presença.  

Santaella (2003, pp. 203, 204)62, dentre as “múltiplas realidades do corpo”, 

propõe a possibilidade de um corpo telepresente. Consequência das tecnologias da 

realidade virtual, permitiria ao participante experimentar as sensações físicas de uma 

realidade distante, graças a outros aparelhos conectados remotamente. Pensamos que, 

mesmo sem a conectividade remota, é possível pensar numa telepresença. Para chegar 

a essa conclusão, basta observar jovens que jogam simultaneamente, em lugares 

diferentes. Agem com uma equipe, trocam informações sobre uma realidade ficcional 

– o jogo –, orientando-se mutuamente. Um bom exemplo sobre essa prática pode ser 

encontrado no jogo “League of legends”63. Jogado por milhões de jovens em todo o 

mundo64, os participantes reúnem-se em equipes, mas estando cada um em um local 

diferente. As partidas são travadas entre equipes, muitas vezes em países diferentes. O 

que chama a atenção é sua orientação e coordenação espacial, dentro de uma plataforma 

digital hospedada no ciberespaço. Os jogadores assumem posições como se estivessem 

fisicamente no mesmo lugar e indicam durante as partidas para onde cada um deve ir, 

que inimigo enfrentar. Não estamos tratando, nesse caso, dos personagens que cada 

participante assume, mas de como a tecnologia contribui para que, mesmo ausentes, os 

corpos dos participantes (localizados em bairros, cidades e até mesmo países distantes) 

orientam-se como se estivessem juntos numa tela. Quando da realização de 

campeonatos, geralmente em grandes auditórios e com os requintes de um grande 

evento midiático, inclusive com narradores e comentaristas oficiais, transmissão via 

internet, efeitos luminosos, palco etc., (Foto 18), uma multidão de fãs acompanha as 

partidas.  

 

 

                                                        
62  A autora explora as possibilidades de novas realidades do corpo, em face de tecnologias e 

procedimentos. Ela destaca: 1) O corpo remodelado; 2) o corpo protético; 3) o corpo esquadrinhado; 4) 

o corpo plugado; 5) o corpo simulado; 6) o corpo digitalizado; e 7) o corpo molecular. O corpo 

telepresente seria uma subcategoria do corpo plugado, aqueles que possuem algum tipo de interface com 

os ambientes digitais.  
63 Maiores informações no site oficial do jogo: http://br.leagueoflegends.com/, acesso em 12/05/2016. 
64 De acordo com reportagem do portal Techtudo, especializado em tecnologia, em 2013 o número de 

jogadores no mundo seria de 67 milhões – informação disponível em 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/league-legends-confira-curiosidades-do-popular-

moba.html, acesso em 12/05/2016. 

http://br.leagueoflegends.com/
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/league-legends-confira-curiosidades-do-popular-moba.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/league-legends-confira-curiosidades-do-popular-moba.html
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Foto 18: jogadores de League of Legends 

    
Fonte: site www.leagueoflegends, disponível em http://www.lolesports.com.br/noticias/c2327619-

61d2-4dcd-964a-e78cf03c9c0f, acesso em 12/05/2016. 

Saindo do campo lúdico para o mundo do trabalho, as teleconferências, sejam 

de corporações, reuniões médicas ou científicas, também proporcionam a experiência 

de um contato distante. O corpo está telepresente e, diante de uma câmera que transmite 

sua imagem e da tela, na qual vê a si próprio, há uma preocupação, uma modulação da 

imagem do corpo. Não é o corpo em si, é sua imagem, sua telepresença.  

Ausentes, imaginadas ou telepresentes, as tecnologias de comunicação 

parecem que prescindem da presentificação do corpo. Elas precisam é de sua imagem, 

ainda que dissolvida, ainda que imaginada, teletransmitida ou uma mescla de tudo isso. 

Essa não é uma realidade irrelevante. Pelo contrário, é assim que grande parte da 

sociedade se comunica. A comunicação passou a ser majoritariamente mediada pela 

mídia terciária. E, naturalmente, isso traz consequências importantes para a 

conformação social. Uma comunicação impessoal, multidirecional, por meio de uma 

linguagem-hipermídia, marcadamente imagética, mediada por telas e que prescinde dos 

corpos afeta a forma como produzimos e consumimos mensagens e como construímos 

nossa concepção sensível do mundo. 

http://www.leagueoflegends/
http://www.lolesports.com.br/noticias/c2327619-61d2-4dcd-964a-e78cf03c9c0f
http://www.lolesports.com.br/noticias/c2327619-61d2-4dcd-964a-e78cf03c9c0f
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3.3. Os discursos do corpo: atravessamentos tecnológicos e biopolíticos  

Não é difícil recolher indícios das transformações no universo sígnico e 

principalmente na maneira como o interpretamos. A superprodução de signos, 

especialmente imagens, caracteriza isso que se denomina “sociedade da informação” 

(BELL, 1973), sociedade do conhecimento, sociedade imagética (BAITELLO JR., 

2005). Não somos mais a sociedade da produção (só) de bens, produtos e mercadorias. 

Produzimos informações e dados. Esse fenômeno começa a surgir com a fotografia, 

que, especialmente a partir do século XX, ampliou exponencialmente a presença das 

imagens no cotidiano. Sobre elas, Roland Barthes escreveu em 1980: “Vejo fotos por 

toda parte, como todo mundo hoje em dia. Elas vêm do mundo para mim, sem que eu 

peça” (BARTHES, 2006, p. 31 – grifo nosso). Com a popularização do computador e 

depois da internet, passamos a usar as linguagens híbridas e a hipermídia, e produzimos 

imagens em profusão, razão pela qual Norval Baitello destaca que “vivemos hoje em 

um mundo não apenas de franco domínio da imagem, como de escalada aberta das 

imagens com uma visível perda progressiva da escrita em favor de ícones” (2010, p. 

84). O destaque acima, na citação de Roland Barthes, sinaliza para nossa incapacidade 

de controlar o fluxo de informações que recebemos cotidianamente. Somos 

massacrados por um volume incalculável de dados, do momento em que acordamos ao 

que nos recolhemos. As telas nos cercam e demandam o olhar, exaurindo nossa atenção 

e nos fatigando. Mas “a fadiga não está mais nos materiais do mundo [...]. A fadiga se 

instala no olhar...” (BAITELLO JR., 2005, p. 20), pois essa sociedade da imagem (p. 

99) é um mundo inflacionado pela visualidade, o que dificulta a capacidade de enxergar 

nexos, relações ou sentidos, pois só se consegue ver ícones, logotipos e marcas (p. 107). 

O homem, primeiro, devorou a natureza; depois, passou a devorar as imagens; e hoje, 

ele é devorado por elas. E não se tratam apenas de imagens visuais, como ressalta o 

autor, “mas também acústicas, performáticas e comportamentais, olfativas ou 

simplesmente mentais, distribuídas pela disseminação do imaginário que acompanha 

todo movimento cultural (idem, p. 28). Portanto, há um certo embotamento dos 

sentidos, pelo excesso que fadiga. 

O excesso das imagens impacta também a forma como lemos o mundo. Vilém 

Flusser (2002) explica isso de forma inovadora. Uma imagem é uma superfície plana 

em que se representa algo. Basta um olhar para se reconhecer seu objeto representado. 

No entanto, diz o autor em Filosofia da caixa preta, o mero olhar vê apenas a superfície; 
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não consegue depreender significados mais profundos. É necessário que, diante de uma 

imagem, o olhar perscrute seus detalhes, vagueando e decifrando. Nos primórdios da 

humanidade, as imagens serviam como códigos, roteiros, mapas para representar o 

mundo, e eram consequência da capacidade de abstração e de imaginação do homem. 

Há um poder mágico nelas, pois o olhar não lê a superfície numa perspectiva de causa 

e efeito entre representação e objeto, tampouco na perspectiva de um tempo linear (um 

aqui e somente agora); pelo contrário, a imaginação rompe as barreiras do tempo fixo 

e imutável, retorna-se no tempo, estabelece-se uma perspectiva relacional em que – 

objeto e imagem – um dá sentido ao outro, ou, em suas palavras, “no tempo da magia, 

um elemento explica o outro, e este explica o primeiro. O significado das imagens é o 

contexto mágico das relações reversíveis” (FLUSSER, 2002, p. 8). A essas imagens 

dos tempos pré-históricos, ele dá o nome de imagens tradicionais. Porém, em algum 

momento, essas imagens que faziam a mediação entre o homem e o mundo tornam-se 

um fim em si mesmas, perdem sua função mediadora com o mundo real. Passam a ser 

idolatradas65, de certa maneira, são um impedimento para enxergar o mundo como ele 

é. A tentativa de explicar as imagens desenvolve a escrita. Palavras e textos representam 

o mundo, procuram interpretá-lo e explicá-lo. De início, a capacidade imaginativa, visto 

que a escrita se materializa em símbolos, acompanhava a leitura. Mas paulatinamente 

uma linearidade racional se incorpora à sua prática. Com a disseminação da leitura, os 

textos tornam-se predominantes e a racionalidade expulsa os traços de magia que 

resistiam. Assim como ocorrera com elas, textos passam a ser idolatrados, o que Flusser 

chama de “textolatria”, um certo fundamentalismo expresso, por exemplo, no 

marxismo, no cristianismo e nas ciências, um apego extremado aos textos que expulsa 

a possibilidade da imaginação e, portanto, um afastamento do mundo real. Daí para a 

frente, a história demonstra uma luta simbólica entre razão residente nos textos versus 

a magia das imagens66. 

Precisamos voltar às fotografias e à sua invenção, no século XIX. Flusser as 

chama de imagens técnicas e de imagens pós-históricas (idem, p. 10). Por caminhos 

sofisticados de reflexão, que não declinaremos aqui, o autor conclui que, assim como 

                                                        
65 No glossário que precede os capítulos, Flusser esclarece que idolatria é a “incapacidade de decifrar os 

significados da idéia, não obstante a capacidade de lê-la, portanto, adoração da imagem” (1995, p. 5). 
66 Flusser cita que essa oposição “Na Idade Média, assume a forma de luta entre o cristianismo textual e 

o paganismo imaginístico; na Idade Moderna, luta entre a ciência textual e as ideologias imaginísticas” 

(2002, p. 8). 
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os textos, as imagens técnicas passam a traduzir o mundo apenas na sua superfície, 

apenas por aquele olhar imediato. Vê-las é ver seu significado. Por isso, conclui,  

A função das imagens técnicas é a de emancipar a sociedade da 

necessidade de pensar conceitualmente. [...] substituir a capacidade 

conceitual por capacidade imaginativa de segunda ordem. E é neste 

sentido que as imagens técnicas tendem a eliminar os textos 

(FLUSSER, 1985, p. 11). 

Graças ao desenvolvimento de aparelhos que capturam e reproduzem, as 

imagens técnicas dominam o mundo, são os principais signos da comunicação. São elas 

que explicam os textos, ilustram as ideias, apresentam os produtos. Falamos, portanto, 

de uma comunicação estetizada, ancorada em textos imagéticos, e que, em razão de 

suas características acima declinadas, está esvaziada do seu caráter imaginístico e 

mágico. Permanecemos na superfície. Mas o fazemos só por um instante, afinal, diz o 

senso comum, transformado em adágio, uma imagem fala mais do que mil palavras, 

ou, como melhor diz Beatriz Sarlo,  

A imagem perdeu toda a intensidade. Não provoca espanto, nem 

interesse, não resulta misteriosa nem particularmente transparente. 

Está ali só por um momento, ocupando o tempo, enquanto não for 

sucedida por outra imagem. A segunda imagem tampouco espanta ou 

interessa, nem resulta misteriosa ou transparente. Está ali só por uma 

fração de segundo, até ser substituída pela terceira imagem, que 

tampouco é espantosa ou interessante, e que resulta tão indiferente 

quanto a primeira ou a segunda. A terceira imagem [...] (2013, p. 71). 

Os avanços tecnológicos alteram, portanto, a forma como comunicamos. Não 

se nega, obviamente, a permanência de uma comunicação face a face, entre sujeitos 

próximos, ligados por laços afetivos; mas ela coexiste com outra que é predominante. 

A comunicação na sociedade contemporânea é marcadamente impessoal, desvinculada 

de uma temporalidade, multidirecionada e multilateral, veloz, global – no sentido de 

que essas qualidades ora elencadas estão difundidas globalmente –, marcadamente 

imagética. Tais características, aliadas à grande capacidade produtiva dos meios 

tecnológicos, fazem com que sejamos envolvidos por um universo midiático que os 

sujeitos não só consomem, mas coproduzem. Essa multiplicação exacerbada dos textos 

e, em especial, das imagens em circulação conduz a um desequilíbrio, que, segundo 

Clóvis de Barros Filho e Gisela Castro (2007, p. 15), ocorre porque “[...] o homem 

contemporâneo está cada vez mais saturado de imagens exógenas e subnutrido de 
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imagens endógenas”. Nessa mesma perspectiva, Norval Baitello faz a seguinte 

consideração: 

A rigor, esta “torrente de mundo exterior” se expressa na avalanche 

das imagens exógenas que nos assediam em todos os espaços e 

tempos, apropriando-se de nosso espaço e nosso tempo de vida, 

nossos mundos de interioridades e de nossos ritmos e durações vitais. 

Cedendo ao assédio, em primeiro lugar nos transformamos em 

imagens, seres sem interioridade, sem tempo, portanto, que ocupam 

o espaço reivindicado apenas pelas superfícies (2005, p. 56). 

Assim, paradoxalmente, se por um lado os meios tecnológicos promoveram 

expansão das possibilidades de comunicação, permitiram acesso mais democrático aos 

sujeitos, romperam barreiras geográficas e alteraram as percepções de tempo, por outro 

lado provocaram uma inflação de conteúdo, e sua leitura fácil, superficial, não demanda 

nossa imaginação, não nos desafia ao aprofundamento na conceituação. Na verdade, 

abre caminho para o esvaziamento. O excesso empobrece o conteúdo, a abundância 

leva à perda de profundidade, as múltiplas escolhas criam a cultura do zapping. Leem-

se os negritos, as palavras destacadas, as imagens sensacionalistas. Presta-se a atenção 

a qualquer texto que consegue se destacar nessa cornucópia contemporânea. Perde-se o 

conteúdo, a profundidade, a reflexividade, a visão crítica.  

A perspectiva que delineamos até aqui é muito característica não só do campo 

da comunicação, mas da produção cultural e das relações sociais no contemporâneo. 

Tudo se torna líquido (cf. Bauman), e “tudo o que é sólido se desmancha no ar” 

(BERMAN, 1986) 67 . Críticos da pós-modernidade, como David Harvey, afirmam 

tratar-se de período marcado por uma “total aceitação do efêmero, do fragmentário, do 

descontínuo e do caótico [...]” (1992, p. 49). O tema da pós-modernidade será tratado 

ainda neste capítulo com mais profundidade. Por ora, no entanto, cabe ressaltar esses 

aspectos que afetam também a comunicação, e introduzir outra temática que será 

desenvolvida na seção seguinte. Estamos nos referindo ao que Harvey, na obra que 

acabamos de citar, considera como “fonte fecunda de argumentação pós-moderna” (p. 

50): trata-se da noção introduzida por Paul-Michel Foucault na década de 1970 acerca 

da relação entre o poder e os discursos (FOUCAULT, 1999a). Como informa Harvey, 

Foucault compreendeu que há mecanismos de controle que escapam a uma estratégia 

                                                        
67 Trata-se de nome da obra de Marshall Berman, por meio da qual o autor procura “explorar e mapear 

as aventuras e horrores, as ambigüidades e ironias da vida moderna” (2006, p. 12), e  cujo título foi 

retirado do Manifesto Comunista, de Marx e Engels. 
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macro exercida pelo Estado, posto que elas estão disseminadas em inúmeras táticas e 

técnicas sociais. Tais mecanismos encontram-se dissolvidos em inúmeras instituições 

(prisões, hospitais, escolas etc.), cada qual com uma especificidade, e que têm o corpo 

como foco de adestramento. Diz Harvey: “na verdade, o único irredutível do esquema 

de coisas de Foucault é o corpo humano, por ser ele o ‘lugar’ em que todas as formas 

de repressão terminam por ser registradas (HARVEY, 2009, p. 50). Assim, os discursos 

do corpo são delineados por uma dimensão tecnológica, como já observamos, e também 

por outra que é da ordem das relações de poder.  

Foucault é considerado um filósofo pós-estruturalista, embora rejeitasse 

abertamente essa classificação. Ao contrário de estruturalistas como Jean Paul Sartre, 

que viam o ser humano como o objeto principal dos estudos filosóficos, Foucault 

considerava que o que deveria ser investigado são as circunstâncias sociais, o âmbito 

do inconsciente e da linguagem, que agem para determinar sobre os sujeitos formas de 

ser, pensar e agir. As investigações do autor, desde a idade clássica até a modernidade, 

identificaram que as relações entre o poder constituído e os sujeitos eram determinadas 

pelo poder que o soberano possuía sobre a vida da população. Cabia ao soberano 

determinar a morte, a vida, o encarceramento, a disciplina. Em Vigiar e punir (1987), 

ele aborda temas como o suplício, a punição, a prisão, a sujeição do corpo, mostrando 

que as práticas meramente vingativas e públicas das penas (espetáculos de suplícios no 

século XVI) aos poucos se transmutam em institucionalização do poder de punir, 

revestido de um arcabouço legal do monarca e fundamentado num certo saber. A partir 

do século XVII, muito em função do mercantilismo e das novas formas de produzir, 

surge a necessidade de controlar-se não mais um sujeito específico, mas toda uma 

população. Novas instituições cuidam de disciplinar e docilizar os corpos. O corpo 

moderno é um “que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se toma 

hábil ou cujas forças se multiplicam” (p. 116). Apesar de ele já ter sido objeto de 

investimentos, nesses novos tempos há algo de mecânico em seu controle. Ele deve 

atender às demandas úteis, ser eficiente e constantemente controlado de forma 

minuciosa. Não se trata de escravidão, da vassalagem, do ascetismo, mas uma 

“manipulação calculada de seus elementos” (p. 118) que resulta em “corpos submissos, 

exercitados e dóceis” (p. 118). O biopoder, aquele exercido pelo soberano sobre a vida 

e os corpos dos sujeitos, é substituído por um mecanismo de controle da população, a 

biopolítica. Trata-se de uma tecnologia do poder, que se inicia com “um conjunto de 

processos como a proporção de nascimentos e dos óbitos, a taxa de reprodução, a 
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fecundidade de uma população, etc.” (FOUCAULT, 2005, p. 290). O corpo é 

constituído, dessa forma, como uma realidade biopolítica. Em 1979, Foucault ministra 

o curso Nascimento da biopolítica no Collège de France, depois transformado em livro 

(FOUCAULT, 2008b), no qual analisa o liberalismo e o neoliberalismo, quando a 

biopolítica ganha seus contornos definitivos por meio de uma racionalidade aplicada à 

autolimitação do poder do Estado, cujo fundamento teórico e filosófico se encontra na 

“economia política”, que é por ele entendida como “todo método de governo capaz de 

assegurar a prosperidade de uma nação” (idem, p. 19). Em Vigiar e punir, o filósofo 

tratava do corpo na dimensão da disciplina. Com o conceito de biopolítica, trata da 

administração da população. A biopolítica não faz desparecer o biopoder. Ao contrário, 

somos produto de uma captura disciplinar, que nos individualiza, e produto da captura 

biopolítica, pois cada um de nós somos parte da espécie. Como isso se relaciona com 

nossos discursos? 

Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em 

qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que 

atravessam, caracterizam e constituem o corpo social e que estas 

relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem 

funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um 

funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício do 

poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que 

funcione dentro e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos 

pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê-lo através da 

produção da verdade. Isto vale para qualquer sociedade, mas creio 

que na nossa as relações entre poder, direito e verdade se organizam 

de uma maneira especial (FOUCAULT, 1984, p. 101).  

Os discursos põem em circulação os significados que sustentam essa ordem de coisas, 

esse controle sobre a população, as justificativas para sermos quem somos e fazermos 

o que precisa ser feito. Eles ordenam nossa experiência histórica e põem em movimento 

forças que formam as subjetividades. Eles também evocam um conjunto de afecções 

que nos prendem a determinados comportamentos. É preciso ter em conta que, para o 

autor, discurso é mais do que enunciar uma ideia, ou possuir a capacidade de verbalizar: 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em 

que se apoiem na mesma formação discursiva; ele não forma uma 

unidade retórica ou formal, indefinidamente repetível e cujo 

aparecimento ou utilização poderíamos assinalar (e explicar, se for o 

caso) na história; é constituído de um número limitado de enunciados 

para os quais podemos definir um conjunto de condições de 

existência.  

[...] 
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Não podemos confundi-la [a prática discursiva] com a operação 

expressiva pela qual um indivíduo formula uma idéia, um desejo, 

uma imagem; nem com a atividade racional que pode ser acionada 

em um sistema de inferência; nem com a “competência” de um 

sujeito falante, quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de 

regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada 

área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 2008a, pp. 132, 133). 

 

Numa breve visão retrospectiva, o cenário pós-moderno proporciona ao corpo 

múltiplas possibilidades tecnológicas de comunicação. Essas possibilidades, no 

entanto, inflacionam a noosfera de textos e imagens e esvaziam os significados. Além 

disso, somos submetidos a um determinado tipo de discurso que é completamente 

atravessado pela biopolítica. As condições históricas e sociais conformam, ou, para usar 

o termo foucaultiano, adestram nossos corpos e produzem discursos. Foucault já 

antecipava, o que mais tarde seria desenvolvida  por Deleuze (como visto na primeira 

seção) e inspirou autores contemporâneos: a resistência da própria vida, a biopotência 

como resposta ao biopoder.  

3.4. Biopotência: mídia primária e secundária nas trincheiras da resistência  

Se Foucault denunciou os agenciamentos do poder para docilizar corpos e 

controlar a população, ele também enxergou a possibilidade de resistência exatamente 

a partir do objeto sobre o qual o poder investia:  

E contra esse poder ainda novo no século XIX, as forças que resistem 

se apoiaram exatamente naquilo sobre que ele investe — isto é, na 

vida e no homem enquanto ser vivo. 

[...] 

Pouco importa que se trate ou não de utopia; temos aí um processo 

bem real de luta; a vida como objeto político foi de algum modo 

tomada ao pé da letra e voltada contra o sistema que tentava controlá-

la. Foi a vida, muito mais do que o direito, que se tornou o objeto das 

lutas políticas, ainda que estas últimas se formulem através de 

afirmações de direito” (FOUCAULT, 1999b, p. 136). 

Nas próximas linhas, queremos nos concentrar nas resistências oferecidas por corpos 

singulares, na constituição de discursos corporais em importantes momentos da 

história. Convém também lembrar que essa constatação de que não há uma submissão 

definitiva, uma rendição completa aos mecanismos de poder, é também reconhecida 

por outros campos do conhecimento. Vejamos alguns breves exemplos. 
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No tocante aos discursos midiáticos, que numa visão frankfurtiana submeteria 

a sociedade a uma homogeneização cultural, Denis de Moraes afirma que “seria miopia 

enxergar apenas manipulações no que a mídia difunde, ou supor que as audiências 

submergem na passividade crônica (2006, p. 35). Há resistências, por certo. Os Estudos 

culturais britânicos, já na década de 1960 concebiam que, muito embora se reconheça 

uma produção hegemônica, sempre há resistências e negociações. Como diz Raymond 

Williams: 

a “sociedade” não é nunca, então, apenas a “casca morta” que limita 

a realização social e individual. É sempre também um processo 

constitutivo com pressões muito poderosas que se expressam em 

formações políticas, econômicas e culturais e são internalizadas e se 

tornam “vontades individuais”, já que tem também um peso de 

“constitutivas” (1979, p. 91). 

 

Na América latina, as influências dos Estudos culturais recaem principalmente 

nos estudos de recepção. Martín-Barbero, referindo-se à questão da cultura popular, no 

âmbito do conceito gramsciano de hegemonia, assim se expressa: 

nem toda assimilação do hegemônico pelo subalterno é signo de 

submissão, assim como a mera recusa não é de resistência, e que nem 

tudo que vem “de cima” são valores da classe dominante, pois há 

coisas que vindo de lá respondem a outras lógicas que não são as da 

dominação (2009, p. 114). 

E que lógicas são essas? Que resistências são essas? Diante dessa comunicação tão 

estetizada, diante da lógica do espetáculo e das pressões que sofre o sujeito para viver 

sua própria representação, vivendo no universo dos textos fáceis e superficiais, onde se 

encontra a transgressão?  

Também a isso respondem os Estudos culturais e pós-coloniais. Stuart Hall, por 

exemplo, considera que o povo da diáspora negra possui nas suas tradições e cultura 

um “espaço de contestação estratégica”. Os negros, com sua produção cultural, mas 

principalmente com sua música, resistem à cultura hegemônica logocêntrica 

contemporânea. E desafia: “pensem em como essas culturas têm usado o corpo – como 

se ele fosse, e muitas vezes é, o único capital cultural que possuímos. Temos trabalhado 

em nós mesmos como em telas de representação” (2003, p. 342 – grifo nosso). Que 

significativa e poética expressão do autor: telas de representação. Os corpos como telas 

são muito mais do que pinturas ou representações pictográficas. São a própria palavra, 

no sentido amplo, no sentido do logus. No corpo se imprimem os textos da cultura. É 
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ele uma espécie de último reduto de enfretamento, uma tela com efeito de verdade num 

mundo onde todas as telas são tecnológicas, produtoras de imagens tecnológicas, que 

por natureza são voláteis, nômades, efêmeras, ubíquas, instáveis (SANTAELLA, 2010, 

p. 188) e, acrescentamos, por tudo isso não seriam também ficcionais? Portanto, é ele 

uma trincheira que resiste; um que discursa em meio a textos evanescentes. 

 O corpo, antes de qualquer tecnologia, funciona como mídia (BAITELLO, 

2008). Segundo essa concepção, ele é o suporte primordial dos textos culturais e da 

comunicação. Palavra, gestos, olhares, posturas, cheiros emanam de um corpo para 

outro. Dispensam qualquer intermediação objetal. Nele, corpo, inscrevem-se marcas 

distintivas de quem é o indivíduo no e para seu grupo social. Merleau-Ponty, a partir 

da fenomenologia, num capítulo intitulado Corpo como expressão e a fala, reflete sobre 

como ele é mobilizado para produzir simultaneamente pensamento e expressão. Diz 

ele: “A fala é um verdadeiro gesto e contém seu sentido, assim como o gesto contém o 

seu. É isso que torna possível a comunicação” (2009, p. 237).  

Esse corpo age mecanicamente, transformando o ambiente e criando as 

condições de sua própria existência. Mas, mais do que isso, suas atividades 

comunicacionais constroem a própria condição de humanidade. Le Breton, a esse 

respeito, destaca:   

Existir significa em primeiro lugar mover-se em determinado espaço 

e tempo, transformar o meio graças à soma de gestos eficazes, 

escolher e atribuir significado e valor aos inúmeros estímulos do 

meio graças às atividades perceptivas, comunicar aos outros a 

palavra, assim como um repertório de gestos e mímicas, um conjunto 

de rituais corporais implicando a adesão dos outros. Pela 

corporeidade, o homem faz do mundo a extensão de sua experiência. 

[...] Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos continuamente e 

assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço 

social e cultural (2007, p. 8 – grifos nossos). 

Logo, há um discurso do corpo e no corpo. Um discurso que dispensa qualquer 

suporte – tecnológico ou não –, mas que, como qualquer outro, se liga a discursos 

preexistentes na construção de sua significação. Como diz Baccega (2007, p. 27) “a 

produção de sentido está na sociedade, está na história”. Portanto, tomamos o corpo 

como mídia primária por excelência. Dele procede a fala e a entonação, o gesto e a 

gestualidade, a postura, o olhar, a respiração e tantas outras expressões que significam, 

que comunicam, que produzem discursos. Com ele escutamos e ouvimos, enxergamos, 

percebemos os bons e maus cheiros, tocamos, sentimos, interpretamos. 
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Além de mídia primária, o corpo é também suporte para a mídia secundária. 

Norval Baitello, continuando a apresentação da Teoria de Pross, fala na sequência da 

mídia secundária, que é “constituída [..], por ‘aqueles meios de comunicação que 

transportam a mensagem ao receptor, sem que este necessite de um aparato para captar 

seu significado’” (PROSS, 1971, p. 128 apud BAITELLO, 2001, p. 3). O emissor 

constantemente faz uso dos mais diversos objetos para se comunicar. Afirma Baitello: 

Assim, constituiriam mídia secundária as máscaras, pinturas e 

adereços corporais, roupas, a utilização do fogo e da fumaça 

(incluindo os fogos de artifício e fogos cerimoniais, velas, etc.), os 

bastões, a antiga telegrafia ótica, bandeiras, brasões e logotipos, 

imagens, pinturas e quadros, a escrita, o cartaz, o bilhete, o calendário 

(2001, p. 3 – grifos nossos). 

Por que é relevante tratar da mídia secundária neste trabalho? Por conta do que 

discutiremos no próximo capítulo: o uso e a disputa em torno de signos ideológicos, 

como camisetas, cores, bandeiras etc. Em 2013, parecia haver uma total rejeição a eles; 

em 2016, ao contrário, tornam-se marcadores ideológicos fundamentais para acentuar 

a presença das diferenças e luta de classes.  

Não obstante as incontáveis possibilidades da mídia primária, nossa própria 

história evolutiva explica a necessidade de criar significados produzidos a partir do que 

está fora do corpo. À medida que a vida se complexifica, novas formas de transmissão 

e acumulação de conhecimento são necessárias. Mesmo antes do sistema da moda, que 

surge a partir do século XVI, a roupa já funcionava como demarcador de posições 

sociais. Jacques Le Goff escrevendo sobre a Idade Média afirma que “o vestuário 

designa todas as categorias sociais, é um verdadeiro uniforme” (1995, p. 123). Diversas 

leis suntuárias, principalmente a partir do século XIII, regulam o uso de hábitos das 

diversas ordens monásticas, de cavaleiros, corporações de universitários e de doutores, 

dos nobres (LE GOFF, 1995, pp. 123-125). Richard Sennett nos oferece um rico 

panorama no tocante aos códigos embutidos no vestuário nas metrópoles europeias 

principalmente Londres e Paris, em meados do século XVIII. Diz ele: 

Há dois séculos, sair às ruas de Londres ou de Paris era algo 

manipulado a fim de conter os mais precisos indicadores do estrato 

social: criados eram facilmente discerníveis de trabalhadores 

manuais. O tipo de trabalho poderia ser lido a partir das roupas 

específicas adotadas pelos ofícios, bem como se reconheceria o status 

de um trabalhador dando-se uma olhada rápida em certas fitas e 

botões que usava. Nas posições médias da sociedade, advogados, 

guarda-livros e mercadores usavam decorações, perucas e fitas 
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distintivas. Os ocupantes das posições superiores da sociedade 

apareciam na rua em trajes que não apenas os distinguiam das ordens 

inferiores como também dominavam a rua (2014, p. 68). 

Nos espaços públicos, portanto, o vestuário funcionava como uma forma de comunicar 

o estrato social a que pertencia uma pessoa qualquer. Já nos espaços privados, registra 

o autor, essas marcas simbólicas eram desconsideradas, havendo uma preferência 

generalizada por roupas folgadas e simples dentro de casa (p. 69). Acessórios também 

faziam parte da composição. Chapéus, luvas e outros adereços seguiam regras de 

acordo com a classe social. Não eram apenas regras convencionais. Na verdade, leis 

regulavam o que as pessoas podiam ou não usar. Isso era levado muito a sério. Sennett, 

por exemplo, observa que, quando uma trabalhadora ganhava uma roupa usada, deveria 

ter o cuidado de descaracterizá-la como de uma classe diferente da sua. Dessa forma, 

da antiguidade até a modernidade, o corpo e o vestuário têm comunicado de maneira 

bastante eficiente a identidade de sujeitos e de grupos. Como mídia primária, o corpo é 

origem e fim do processo de comunicação. Veste-se de tecidos, cores, padronagens e 

acessórios para comunicar seu lugar na sociedade. 

Falamos até aqui numa certa conformação social visível e comunicada nos 

corpos e nos modos de vestir. Nossa atenção agora se volta para um tipo muito 

específico de comunicação. Referimo-nos aos discursos em contextos de resistência, 

ocasiões em que a fala, a comunicação verbal, é substituída pela comunicação corporal, 

gestual e indumentária. Mídia primária e secundária. Corpo e vestuário sublinhando a 

potência da comunicação que subverte as relações de poder.  

Mesmo muito antes das formas modernas de comunicação, temos exemplos 

históricos desses enfrentamentos. Começamos pela figura bíblica de João Batista, o 

pregador do deserto, em suas vestes dissonantes. João é considerado o último dos 

profetas, e sua mensagem era diferente do legalismo imposto pela classe sacerdotal da 

época: “arrependei-vos” é sua palavra de ordem. Sua pregação era dirigida ao povo, 

mas uma crítica clara aos sacerdotes. E não somente suas palavras expressavam isso, 

também suas vestes. O evangelho segundo Mateus, Capítulo 3, verso 4, registra: “E 

este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus 

lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre” (Figura 2), e que, portanto, 
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eram muito diferentes das suntuosas vestes sacerdotais68, as quais eram confeccionadas 

com tecidos finos e ricamente adornadas, com pedras preciosas (Figura 3). 

 

Figura 2 – João Batista, Caravaggio (1571-1610), Nelson-Atkins Museum of Art 

 

Fonte: disponível em http://www.nelson-atkins.org/52-25_caravaggio-stjohn_front/, acesso em 

15/03/2016 – domínio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
68 As vestes sacerdotais são descritas no livro do Êxodo, cap. 28, verso 4: “Estas pois são as vestes que 

farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto; farão, pois, 

santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal”. 

http://www.nelson-atkins.org/52-25_caravaggio-stjohn_front/
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Figura 3: representação artística das vestes de sacerdotes judeus 

 
Fonte: http://www.ritmeyer.com/2011/07/21/have-archaeologists-discovered-high-priests-

bell/, acesso em 15/03/2016. 

 

 

Outro exemplo, caro aos cristãos, é a atitude de Francisco de Bernardone (1182– 

1226), que segundo a história da igreja (NICHOLS, 2000, p. 128; CAIRNS, 1995, p. 

182) despiu-se diante de seu pai, um comerciante rico da cidade de Assis, e vestiu trapos 

de um mendigo para significar uma ruptura radical de uma religião medieval elitista em 

favor da simplicidade religiosa e da contemplação. Francisco de Assis sempre optou 

pela radicalidade e demonstrou durante sua vida aguda repugnância pela riqueza 

material, em especial pelo dinheiro (COMPARATO, 2006, pp. 132,133). 

Da religião passamos para as lutas políticas e encontramos inúmeros exemplos. 

Nos alicerces da Revolução Francesa estão os sans-culottes 69 , homens do povo, 

trabalhadores, artesãos e pequenos proprietários, assim apelidados pelos aristocratas 

por não usarem os culottes, calções que terminavam na altura dos joelhos, usados por 

aristocratas (Figuras 4 e 5). Eles compunham uma das divisões do povo, o terceiro 

                                                        
69 Literalmente, “sem culotes”.  

http://www.ritmeyer.com/2011/07/21/have-archaeologists-discovered-high-priests-bell/
http://www.ritmeyer.com/2011/07/21/have-archaeologists-discovered-high-priests-bell/
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estado da sociedade francesa 70 , juntamente com os camponeses e os burgueses. 

Formado por desempregados, aprendizes, assalariados, pequenos lojistas e 

profissionais de classe média, eram um movimento de matriz popular, “um exército 

moderno a partir de uma teoria de guerra de classes” (HARDT; NEGRI, 2012, p. 105) 

e que, embora socialmente heterogêneo, tinham a revolução como ideal comum e, com 

efeito, precipitaram os acontecimentos de 1789 e, mais tarde, em 1792, a Comuna de 

Paris (TRINDADE, 2002, pp. 61, 62). 

Figura 4: representação artística de um Sans-cullote   

         
Fonte:   Portrait d´un Sans Culotte by Louis Leopold Boilly, disponível em 

https://www.pinterest.com/pin/503840277033537325/, acesso em 15/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 A sociedade francesa durante a monarquia, e até a Revolução Francesa, estava dividida entre o clero 

(1º estado), a nobreza (2º estado) e o povo (3º estado). 

https://www.pinterest.com/pin/503840277033537325/
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Figura 5: representação artística de roupa tradicional da aristocracia 

 
Fonte: disponível em http://www.cfa.ilstu.edu/lmlowel/the334/Empire/EmpireReview.htm, acesso em 

15/05/2016. 

Pensando agora no século XX, iniciamos lembrando de Gandhi e sua luta pela 

independência da Índia da dominação inglesa. Ele, um advogado, jornalista e ativista, 

tinha 46 anos quando retornou da África do Sul para seu país e descartou, a partir de 

então, o uso da roupa de estilo inglês, passando a adotar o khadi, uma espécie de robe 

branco, cujos fios são tecidos manualmente, na Índia, no Paquistão e em Bangladesh 

(Foto 19). O uso desse traje dizia muita coisa: comunicava um estilo de vida que Gandhi 

adotara, o qual se identificava com os pobres do seu país; comunicava o repúdio ao 

estilo ocidental, particularmente o britânico. Promovia a identificação cultural de seu 

povo, por meio de valores e práticas comuns. De fato, o khadi é considerado mais do 

que um traje, mas um movimento. Esse movimento se junta a outro denominado de 

Swadesh, que fez com que milhões de indianos abandonassem as roupas ocidentais para 

usar o khadi. Um dos pontos culminantes desse movimento foi a convocação para o 

Boycotte for foreigns clothes, uma concentração para se queimar numa fogueira as 

roupas inglesas (Figura 6). 

 

 

 

http://www.cfa.ilstu.edu/lmlowel/the334/Empire/EmpireReview.htm
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Foto 19: Gandhi em traje khadi em Londres   

 

Fonte: disponível em http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/people/gandhi_1.shtml, acesso 

em 09/04/2016. 

 

 

Figura 6: convocação feita em jornal indiano em 30/07/1921   

   

Fonte: disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boycott_of_foreign_clothes.jpg, 

acesso em 09/04/2016. 

 

Como resultado, milhões de indianos passaram a tecer suas vestes e deixaram 

de comprar dos ingleses as roupas ocidentais, o que também causou problemas 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/people/gandhi_1.shtml
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boycott_of_foreign_clothes.jpg
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econômicos à coroa inglesa. Gandhi enfrentou resistência de seus próprios 

companheiros, que viam na confecção manual muita perda de tempo e energia.  

Outro exemplo de grande apelo imagético é o de Nelson Mandela em vestes 

tribais. Em 1962, após ser preso com um companheiro do ANC – African National 

Congress, partido político ao qual pertencia, ele compareceu a seu julgamento usando 

as roupas de sua tribo, as mesmas da foto abaixo, tirada na assembleia do ANC, em 

1960, mas só tornada pública em 1990, após sua libertação da prisão. Após sua eleição 

à presidência, em 1994, ocasionalmente usou camisas coloridas, quebrando as regras 

ditadas pela tradição ocidental de como um presidente deve se vestir. Contudo, a força 

daquela imagem, em traje típico e com um colar de miçangas, permanece como símbolo 

de sua luta (Fotos 20 e 21). 

 

 Foto 20: Nelson Mandela, em 1960     

             

Fonte: disponível em http://www.corbisimages.com.br/stock-photo/rights-managed/TL001585/nelson-

mandela-in-tribal-clothes, acesso em 23/04/2016. 

http://www.corbisimages.com.br/stock-photo/rights-managed/TL001585/nelson-mandela-in-tribal-clothes
http://www.corbisimages.com.br/stock-photo/rights-managed/TL001585/nelson-mandela-in-tribal-clothes
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Foto 21: Mandela, já presidente, com camisas com estampas étnicas  

 

Fonte: disponível em http://www.news24.com/NelsonMandela/Personal/Dressed-for-comfort-

20070410, acesso em 23/04/2016. 

 

Gandhi, naquele contexto, era povo, e conclamava o povo a voltar-se para sua 

cultura a partir de um consumo negativo e um positivo. Propunha que os indianos se 

abstivessem do consumo da roupa ocidental e retornassem ao uso das vestes típicas. 

Esse duplo consumo positivo-negativo atingia também duas finalidades. De um lado 

afrontava e desafiava os ingleses, inclusive do ponto de vista econômico; de outro, 

criava um sentimento de pertencimento, de orgulho, de defesa dos valores étnicos-

culturais. Mandela, igualmente, era povo. Comparecendo perante um tribunal composto 

por juízes brancos, vestido daquela maneira, comparecia um povo, uma cor; comparecia 

a maioria explorada por uma minoria opressora.    

Em sua busca permanente pelos filhos e netos desaparecidos na Argentina, o 

movimento Las madres de Plaza de Mayo se insere também nesse rol de lutas em que 

o corpo funciona como mídia primária. Nós podemos apresentá-las aqui como corpo, 

sem receio de que estivéssemos falando de multidão, pois trata-se aqui de uma luta 

http://www.news24.com/NelsonMandela/Personal/Dressed-for-comfort-20070410
http://www.news24.com/NelsonMandela/Personal/Dressed-for-comfort-20070410
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específica, um grupo homogêneo, sem a pluralidade característica daquela. Em plena 

ditadura militar naquele país, mulheres portando cartazes com as fotos de seus filhos 

desaparecidos circulavam pela Plaza de Mayo. Seus lenços brancos sobre a cabeça 

tornaram-se símbolo de sua altivez e coragem, ao enfrentarem, silenciosamente, todo o 

poder da ditadura, e se transformaram na logomarca da Asociación Madres de Plaza de 

Mayo71.  

 

Foto 22: Madres de Plaza de Mayo      

 

Fonte: disponível em https://casadamericalatina.wordpress.com/2012/03/16/la-historia-de-las-madres-

de-plaza-de-mayo/ , acesso em 22/04/2016. 

      

                                                        
71 Vide site oficial em http://madres.org/navegar/nav.php, acesso em 18/05/2016. 

https://casadamericalatina.wordpress.com/2012/03/16/la-historia-de-las-madres-de-plaza-de-mayo/
https://casadamericalatina.wordpress.com/2012/03/16/la-historia-de-las-madres-de-plaza-de-mayo/
http://madres.org/navegar/nav.php
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Foto 23: pinturas em calçadas de Bariloche 

  
Fonte: disponível em: http://americasgrill.blogspot.pt/2013/09/las-cigarras-madres-por-enilton-

grill.html?spref=pi,  acesso em 22/04/2016. 

 

A esses exemplos poderíamos juntar outros tantos. Os movimentos juvenis da 

década de 1960 são paradigmáticos. No enfrentamento de questões como a guerra do 

Vietnã, eram os corpos e vestuário, mídias primária e secundária, que tomavam as ruas 

para protestar. Vestindo uma nova moda, a unissex, muito influenciada pelo movimento 

hippie e por suas “roupas despreocupadas, desleixadas, com detalhes artesanais, 

bordados, patchworks, bordados, aplicações e bijuterias [...]. Cabelos longos e 

despenteados [...] usados por homens e mulheres” (BRAGA, 2007, p. 89), esses jovens 

também eram conhecidos por seus bordões, o “flower power” e o “paz e amor”, como 

ficou registrado na icônica imagem de uma jovem em 1969 em frente aos soldados com 

baionetas (Foto 24). No Brasil, de acordo com Paulo Sergio do Carmo (2000, p. 51), é 

também uma juventude com cabelos longos, roupas coloridas e consumidora de drogas 

e rock and roll, que se manifesta contra o golpe de 1964. Na mesma década, em 7 de 

setembro de 1968, um grupo de cerca de 400 mulheres ligadas ao movimento feminista, 

em protesto contra o concurso de Miss América, realizam um ato que ficou conhecido 

http://americasgrill.blogspot.pt/2013/09/las-cigarras-madres-por-enilton-grill.html?spref=pi
http://americasgrill.blogspot.pt/2013/09/las-cigarras-madres-por-enilton-grill.html?spref=pi
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com Bra-burning, ou queima de sutiãs72. Nas décadas seguintes, surge o fenômeno das 

tribos urbanas, cuja identidade estava fortemente ligada ao corpo e performances 

corporais (MAFFESOLI, 1998; FREIRE FILHO, 2007).   Dando um salto temporal, já 

no século XXI, na cidade de Toronto no Canadá, tem início um movimento que logo 

alcançaria as principais capitais do ocidente, conforme lembra Beatriz Beraldo (2014). 

Slut Walk – no Brasil, Marcha das vadias – é uma manifestação que afirma o direito das 

mulheres de se vestirem como quiserem, ao mesmo tempo em que protesta contra a 

violência de gênero. De acordo com a autora, “O corpo feminino parece significar, 

neste movimento, um binômio que ora representa uma forma de protesto, ora torna-se 

um meio de gerar maior visibilidade para a causa” (BERALDO, 2014, p. 82 – grifo 

nosso). 

 

 

 

Foto 24: flower power 

 

Fonte: disponível em http://lcmedia.typepad.com/photos/our_favorite_pics/123069flower.html, acesso 

em 18/05/2016. 

 

                                                        
72 Não obstante o nome, a queima efetivamente não ocorreu. Sutiãs, batons, sapatos e outros acessórios 

femininos foram colocados no chão do local onde se realizava o concurso, ato com grande impacto na 

época. 

http://lcmedia.typepad.com/photos/our_favorite_pics/123069flower.html
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Os exemplos que apresentamos ao longo desse capítulo também evidenciam 

produção e os deslocamentos de sentidos. A composição corpo e vestuário é 

notadamente fértil de memória discursiva e invocam permanências de sentido: uma 

etnicidade, relações de poder, opressores e oprimidos, desigualdades, violência, 

regimes de exceção, a vida nua, a bios. Mas também nesses casos, os sentidos são 

produzidos pelos discursos do corpo, que, juntamente com o vestuário, acionam os 

discursos de um povo ou grupo, por meio da memória discursiva. Os deslocamentos de 

sentido operam num processo de ressignificação do corpo e da vestimenta: o campo 

semântico da política ganha preponderância nos exemplos de luta e resistência, de 

modo que os sentidos da cultura ou da causa – que se encontravam silenciados –, ao 

serem acionados pela irrupção de um corpo e de uma vestimenta que assumem outro 

lugar de fala ou, como nestes casos, de representação imagética, ativam a memória 

discursiva, ressignificando o campo semântico da política e dos valores culturais ou da 

causa. No âmbito dos processos comunicacionais, os sentidos circulam nas interações 

interpessoais e também atraem a mídia do mainstream, alcançando uma visibilidade 

maior. É evidente que sem essa mídia terciária o alcance seria menor, e que, graças ao 

interesse dos meios de comunicação, tais discursos são postos em circulação para além 

do grupo que resiste. Entretanto, os efeitos de sentido no nível da mídia primária são 

preponderantes na adesão à luta por parte daqueles que se manifestam e se juntam, 

formando a multidão. 

 Nos exemplos de corpo e vestuário como resistência,  o corpo singular fala 

por uma multidão, representa uma multidão e os sentidos vão muito além de uma 

personagem: o corpo na prisão passa a representar uma nação colonizada, uma cor de 

pele subjugada; o corpo outrora adestrado e vestido ocidentalmente, consequência da 

biopolítica sobre uma população, rebela-se e discursa em nome de milhões de indianos 

oprimidos pelo império estrangeiro; mulheres idosas, com um  lenço branco amarrado 

na cabeça, denunciam sequestro, tortura e execução de filhos e netos; e assim por diante.  

Em grande medida, os discursos produzidos por corpo e vestuário alcançam 

relevância e grande repercussão em razão de sua natureza não verbal. Nas sociedades 

moderna e contemporânea, a comunicação por outros signos, que não os linguísticos – 

e damos ênfase à comunicação corporal, gestual e indumentária – é percebida de forma 

privilegiada. O que justifica essa preferência? Pensamos, primeiramente, num certo 

enfraquecimento da linguagem verbal por conta do excesso de textos em circulação – 

textos verbais e imagéticos. A esse respeito, Baitello tece a seguinte consideração: 
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A rigor, esta “torrente de mundo exterior” se expressa na avalanche 

das imagens exógenas que nos assediam em todos os espaços e 

tempos, apropriando-se de nosso espaço e nosso tempo de vida, 

nossos mundos de interioridades e de nossos ritmos e durações vitais. 

Cedendo ao assédio, em primeiro lugar nos transformamos em 

imagens, seres sem interioridade, sem tempo, portanto, que ocupam 

o espaço reivindicado apenas pelas superfícies (2005, p. 56). 

 

Dessa forma, o uso das mídias primária e secundária, o corpo e o vestuário 

parecem romper o artificialismo e o vazio dos demais discursos midiáticos, ao trazerem 

a comunicação para um nível mais imediato, mais concreto, cheio de pessoalidade. 

3.5. Resistência e corpo na pós modernidade  

Apresentamos acima exemplos de textos impressos na mídia primária, o corpo, 

e sua função de suporte à mídia secundária. A questão a enfrentar agora é: se os textos 

impressos em corpos e vestuários que acabamos de apresentar se tornam poderosos por 

se destacarem por meio da diferença, seria possível pensar nas mesmas táticas em 

contextos urbanos contemporâneos, marcados pela multiculturalidade, pelo 

despojamento, pela diversidade de modas, modos e corpos que são características muito 

próprias da pós-modernidade? Ainda que seja possível, como vimos na Seção 2.3, há 

atravessamentos de ordem tecnológica e biopolíticas na comunicação que determinam 

uma conformação dos discursos; há espaço para o corpo resistir na pós-modernidade?  

As décadas de 1980 e 1990 produziram as principais reflexões teóricas em 

torno do conceito de pós-modernidade. Conforme nos informa Perry Anderson (1999), 

Lyotard, atendendo a uma solicitação do governo canadense, produz, em 1979, A 

condição pós-moderna (LYOTARD, 2009), na qual defende a ideia de que o projeto da 

modernidade falira. A certeza de que o mundo caminharia, graças à racionalidade e ao 

cientificismo, para um futuro melhor, a emancipação iluminista foi uma hipótese que 

não se cumpriu. Lyotard proclama o fim das grandes narrativas, tentativas vãs de se 

explicar o mundo. Esse primeiro marco intelectual foi posteriormente aprofundado por 

Fredric Jameson, cujas reflexões foram consolidadas em 1991, no livro Pós-

Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. Jameson contribuiu ao 

transformar o conceito filosófico e epistêmico do pós-modernismo em fenômeno 

histórico, expressão das configurações do capitalismo do final do século XX. Conforme 

esclarece Anderson, outros três grandes autores produziram obras que corrigiram ou 

suplementaram Jameson: Alex Callinicos, David Harvey e Terry Eagleton, todos na 
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década de 1990. Em conjunto, os autores até aqui citados, inclusive o próprio Perry 

Anderson, cada um com sua especificidade e à sua maneira, vislumbram na produção 

cultural – artes, arquitetura, cinema – ,  nas grandes transformações sociais, no fim do 

comunismo, em novas conformações do consumo, as marcas de uma sociedade pós-

moderna, que se configura como decorrência de um capitalismo globalizado, 

sustentado por grandes conglomerados, estruturado em torno de novas formas de 

relações de trabalho e da acumulação flexível (HARVEY, 2009).  

 Há também um outro modo de consumir; não é mais o consumo moderno, 

pois a própria mercadoria, que adquirira um lugar central na modernidade, tem seu 

sentido deslocado do campo da materialidade e da utilidade, para a esfera do imaginário 

(BAUDRILLARD, 1991a, b). A pós-modernidade é, por isso mesmo, o tempo-espaço 

do domínio das imagens, o que conduz à estetização da vida e ao império das 

representações. O sujeito, antes centrado e com referenciais relativamente fixos, 

constrói e distribui diversas representações de si mesmo. Transita por identidades ou, 

antes, por representações múltiplas de sua identidade cambiante (HALL, 2006). 

Dessa forma, Lyotard, Anderson, Jameson, Eagleton, Harvey, Baudrillard e 

Bauman, entre outros vários autores, constituem-se num vasto e profundo referencial 

teórico, de problematização de nossa sociedade contemporânea, pós-moderna, 

especialmente até o fim do século passado. Percebe-se, contudo, que após essa vigorosa 

reflexão, a produção científica em torno do conceito declinou substancialmente nestes 

primeiros 17 anos do século XXI. Críticos à ideia de uma pós-modernidade, autores 

como Habermas, Ulrich Beck, Manuel Castells e Anthony Giddens pensam a 

contemporaneidade sob outras perspectivas (GIDDENS, 2005). Mas, se a 

epistemologia para uma pós-modernidade parece ter se arrefecido, a produção cultural 

que se estabeleceu como representações estéticas desse momento histórico consolidou-

se, tanto na academia quanto na sociedade, como um estilo pós-moderno.  

Compreendemos as críticas que se fazem a uma era pós-moderna, pois, 

embora haja transformações sociais de diversas ordens, um sistema capitalista 

globalizado, que cria, estabelece e impõe estilos de vida, que gera desigualdades e que 

constantemente se adapta a qualquer possibilidade de escape, continua a ser 

hegemônico. Mas não podemos negar também as mudanças e os avanços, que são frutos 

de longas e intensas lutas de grupos minoritários, que aos poucos conseguem incorporar 

ao cotidiano suas vitórias. As passeatas, as marchas, os boicotes, as primaveras estão 

por todo o planeta, e mesmo em países ultraconservadores, como os Estados Unidos, é 
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possível testemunhar “o ressurgimento dos movimentos locais” (MCLAREN, 2000, p. 

53), que enfrentam questões raciais, de gênero, de classes. Por isso, entendemos o 

momento como um movimento de trânsito, no qual resistências, lutas sociais, avanços, 

desconstrução de modelos etc. ocorrem e são assimilados pela sociedade, ainda que de 

forma não totalmente homogênea. Compreendemos que esse contexto de 

transformações se apresenta em diferentes formas de textos. E, numa sociedade em que 

as imagens assumem um papel tão fundamental, graças aos meios de comunicação e à 

tecnologia, as linguagens estéticas deslocam o status da linguagem verbal para outro 

patamar e assumem certo protagonismo.  

É dentro dessa perspectiva que entendemos que também na textualidade dos 

corpos e vestuários se incorpora um estilo pós-modernista que fala do seu tempo, das 

ambivalências, das hibridações, do questionamento de marcos que configuram questões 

de gênero, de classe, de geração. As ruas são palcos ao redor do mundo onde desfilam 

corpos vestidos que marcam a identidade e a diferença, provocando debates entre o 

particular e o universal. E esse desfile deve ser observado com atenção, pois “o objetivo 

final de nossa universalidade [...] é que as singularidades individuais sejam respeitadas 

e satisfeitas” (EAGLETON, 1993, p. 299). Assim, acreditamos ser possível identificar 

no cotidiano um rompimento, ou um embaralhamento de fronteiras, a partir dos usos 

do vestuário. São textos estéticos, em estilo pós-modernista, que narram o grande 

trânsito da contemporaneidade.  

 Tânia Hoff, atentando para os regimes de visibilidade contemporâneos, 

afirma:  

No século XXI, o sujeito contemporâneo transita pelos muitos 

espaços e ambientes das metrópoles, cujas práticas cotidianas 

comportam novos modos de ver e ser visto, de estar e de consumir, 

material e simbolicamente, sejam mercadorias, as marcas, o universo 

urbano ou as estéticas corporais. Mutante e ambígua, a metrópole 

abriga, ao mesmo tempo, o semelhante e o diferente, o próximo e o 

distante, o local e o global (2015, p. 139). 

Essas novas possibilidades convivem com padrões estabelecidos e começam 

a fazê-lo sem tanto estranhamento e objeção. Incorporam-se ao cotidiano. Fenômenos 

como o crossdressing, roupas, acessórios e penteados étnicos, vestuários um tanto 

quanto andrógenos, embaralhamentos das fronteiras de geração pelo uso generalizado 

de uma moda marcadamente jovem desfilam pelas ruas num ambiente muito mais 

tolerante do que em décadas atrás. Basta pensar no que foi o impacto da queima dos 
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sutiãs, antes referido, com a Marcha das Vadias atualmente, mesmo considerando que 

não houve naquele momento desnudamento. Evidentemente, os avanços nas questões 

de gênero, sexualidade, etnicidades, geracionais etc. são frutos das lutas das minorias a 

partir da década de 1960. A falta de estranhamento aponta também para o que Edgard 

Morin décadas atrás já havia refletido. Diz ele que certos movimentos nascem de uma 

“erupção desviadora”, com caráter contestatório e revolucionário, que se expandem 

numa “onda larga”, espraiando-se pela sociedade, perdendo suas características 

contraculturais originais e passando a ter a ideia de reforma e evolução (MORIN, 1977, 

p. 10). Em outras palavras, isso indica certa acomodação, decorre da transformação em 

práticas culturais, muitas vezes fruto também da apropriação pelo mercado e da 

transformação da diversidade cultural em mercadoria, o que enfraquece as vozes que 

ainda lutam e precisam se afirmar. Prova disso é o surgimento de profissões que caçam 

as diferenças nas ruas para transformá-las em tendência e “comoditizá-las”. É o caso 

dos coolhunters, profissionais ligados a escritórios de design e moda, que observam 

usos e costumes, roupas e acessórios, penteados e investimentos corporais, para 

transformar aquilo que é singular em universal, ou seja, transformar a tendência em 

moda. 

Pensamos de forma alinhada com os Estudos Culturais (EC), que as 

resistências e negociações persistem e continuam a afirmar que nós permanecemos 

como os protagonistas da história. Queremos dizer com isso que, contrariamente à 

Escola de Frankfurt, que via o sujeito como passivo e manipulável diante dos meios de 

comunicação de massa, os EC propunham que a cultura não pode ser entendida apenas 

como resultado ou reflexo de determinações da infraestrutura, mas ela é um produto 

também social (WILLIAMS, 1979). Stuart Hall, em Codificação/decodificação (2003) 

afirma que nem sempre a intenção do produtor de mensagens atinge sua finalidade, já 

que a comunicação não é unilinear, unidirecional, e sim circular. Não há significados 

fixos, e sim uma multiplicidade de sentidos possíveis. Há por certo posições dominantes 

(quando o hegemônico é recebido sem resistência pela audiência), e há também uma 

posição de oposição e outra de negociação. Nesses últimos dois casos, a passividade dá 

lugar a um sujeito que recebe apenas parcialmente, ou rejeita completamente 

determinado conteúdo. Essa aproximação é coerente com o paradigma da ADF, que 

utilizamos em nossas reflexões e análises, já que em ambos os casos a prática discursiva 

é um processo coletivo (BACCEGA, 2007, p. 32; HALL, 2003, p. 109). Desta forma, 

é que compreendemos que as vozes singulares – manifestas pelo corpo e vestuário 
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conforme os exemplos apresentados – outrora solitárias e que faziam a diferença, se 

juntam a outras, de forma mais articulada, para manifestarem-se em prol de causas 

comuns. A vida resiste e negocia. A vida toma posse das circunstâncias e tecnologias 

que sobre ela investem, que procuram esvaziar seus discursos, e delas fazem suas armas 

de luta. As redes sociais que transformam e espetacularizam a intimidade passam a ser 

plataformas de denúncia e instrumentos de mobilização e articulação. Os corpos se 

unem, promove-se a descarga, as potências individuais se somam fazendo renascer os 

postulados de Espinoza. A multidão ressurge no século XXI como voz potente, como 

união de corpos, que resistem e desafiam o poder.  

Foto 25: página no Facebook do Mídia Ninja, postagem de 21/04/2016 

 
Fonte: disponível em 

https://www.facebook.com/search/top/?q=midia%20ninja&filters_rp_creation_time=%7B%22start_mo

nth%22%3A%222016-04%22%2C%22end_month%22%3A%222016-04%22%7D, acesso em 

25/12/2016. 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=midia%20ninja&filters_rp_creation_time=%7B%22start_month%22%3A%222016-04%22%2C%22end_month%22%3A%222016-04%22%7D
https://www.facebook.com/search/top/?q=midia%20ninja&filters_rp_creation_time=%7B%22start_month%22%3A%222016-04%22%2C%22end_month%22%3A%222016-04%22%7D
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A imagem acima, veiculada da página do Mídia Ninja, retrata essa nova realidade. No 

momento em que ocorria a manifestação, a postagem faz o registro, informa e convoca. 

Destaca que a manifestação é espontânea, sem “coordenação dos movimentos sociais”. 

A postagem recebeu 205 comentários e foi compartilhada 5.600 vezes. Na 

contemporaneidade, as redes promovem o agenciamento dos corpos.  

 

 

4. Capítulo 3 – Processos discursivos e instabilidade de 

sentidos: multidão, moda e espaços urbanos  
 

Abordamos no capítulo anterior que os corpos funcionam como suporte73 para 

a mídia secundária. Primeiramente, discorremos como juntos, corpo (mídia primária) e 

vestuário (mídia secundária) transmitem mensagens. Dispensam a linguagem verbal e 

são comunicativamente potentes. Sendo a multidão também uma mídia primária, 

também ela se insere nesse contexto. Ela é também suporte para uma mídia secundária, 

ou seja, múltiplos corpos que, vestidos com uma mesma cor, usando o mesmo tipo de 

camisetas e acessórios (bonés, bandanas, lenços, bandeiras, etc.) compõem uma 

imagem e possuem uma dimensão comunicacional importante. Nas mobilizações de 

2016, isso explode com força total. A visibilidade das multidões é também uma 

imagética de signos ideológicos. Nesse capítulo refletimos como o significado desses 

signos é resultado de um processo discursivo e de como, ao lado disso, ocorrem lutas 

para que os espaços públicos sejam também territórios demarcados. Por meio das 

fotografias e textos que selecionamos, demonstraremos também que a produção de 

sentidos se faz por meio de composições imagético-textuais que produzem 

deslocamentos, ou seja, partindo de discursos anteriores, outros sentidos são 

construídos. Na relação de um discurso com outros, estabelece-se uma “relação de 

sentidos” (ORLANDI, 2009, p. 39), ou, como afirma Baccega, “O novo é sempre 

resultado do que já era” (2007, p. 32). Como dito anteriormente, é necessário 

conhecermos o contexto imediato, as Condições de produção, que interferem nessa 

produção de sentidos. 

                                                        
73 Norval Baitello utiliza as expressões aparato ou suporte (2001, p.3) 
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4.1. Contextualizando manifestações de 2016 

O ano de 2014 marcou a reeleição de Dilma Rousseff para a Presidência da 

República. Sua margem de vantagem, no entanto, foi pequena. A chapa composta por 

ela e por Michel Temer, candidato a vice, recebeu 54.501.118 votos (51,64% dos votos 

válidos), contra a 51.041.155 votos da chapa oponente, Aécio Neves e Aloysio Nunes 

Ferreira (48,36% dos votos válidos)74. A pequena margem de vantagem representa bem 

aquela que foi a campanha mais acirrada desde o período de redemocratização no País, 

conforme demonstramos no quadro a seguir: 

 

 

 

 
 Quadro IV - RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES 

PRESIDENCIAIS  

Período 1989-2014 

    

Ano Candidato Votos Percentual 

1989 
Fernando Collor de Mello 35.089.998 53,04% 

Luiz Inácio Lula da Silva 31.076.364 46,96% 

1994 
Fernando Henrique Cardoso 34.364.961 54,27% 

Luiz Inácio Lula da Silva 17.122.127 27,04% 

1998 
Fernando Henrique Cardoso 35.936.540 53,06% 

Luiz Inácio Lula da Silva 21.475.218 31,71% 

2002 
Luiz Inácio Lula da Silva 52.772.475 61,28% 

José Serra 33.356.860 38,72% 

2006 
Luiz Inácio Lula da Silva 58.295.042 60,83% 

Geraldo Alckmin 37.543.178 39,17% 

2010 
Dilma Rousseff 55.752.529 56,05% 

José Serra 43.711.388 43,95% 

2014 
Dilma Rousseff 54.495.915 51,64% 

Aécio Neves 51.038.023 48,36% 
Fonte: site do Tribunal Superior Eleitoral, 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-anos-anteriores, acesso em 

25/11/2016. 

 

O clima da campanha perdurou pelo ano seguinte, 2015, com acusações de 

parte a parte. A oposição, liderada pelo PSDB, afirmando que a então candidata havia 

                                                        
74  Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, disponível em http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/2014/Dezembro/plenario-do-tse-proclama-resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-

presidencial, acesso em 25/11/2016. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-anos-anteriores
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Dezembro/plenario-do-tse-proclama-resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-presidencial
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Dezembro/plenario-do-tse-proclama-resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-presidencial
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Dezembro/plenario-do-tse-proclama-resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-presidencial
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mentido durante a campanha, adotando práticas opostas ao que prometera antes da 

eleição. A situação, formada por vários partidos que se coligaram para sustentar a base 

governista, acusando a oposição de não aceitar uma vitória obtida legitimamente nas 

urnas e de tramar um golpe para tomar o poder. Paralelamente ao ambiente político 

hostil, uma crise econômica se agravava, notícias de corrupção eram reveladas a todo 

instante pela imprensa, como fruto de uma operação judicial que investigava desvios 

na Petrobrás (Operação Lava-jato), e aumentava o desemprego e a taxa de insatisfação 

da população com o governo recém-eleito. Nesse clima, mobilizações começam a 

ocorrer em centenas de cidades em todo o País, sempre articuladas pelas redes sociais 

e com grande cobertura midiática. Destacamos, a título de exemplo, as manifestações 

contra a Presidente Dilma Rousseff nos dias 15 de março75, 16 de agosto76 e 13 de 

dezembro77; e a favor dela e contra o impeachment em 13 de março78, 20 de agosto79 e 

16 de dezembro80. Diferentemente de 2013, no entanto, estas mobilizações estavam 

completamente marcadas pela polarização. De um lado, movimentos sociais, partidos 

de esquerda, professores e alunos, intelectuais e artistas colocando-se contra o processo 

de impeachment da Presidente, que se articulava no congresso; de outro, uma população 

majoritariamente da classe média a favor do mesmo. 

No dia 02 de dezembro de 2015, o então presidente da Câmara dos Deputados 

aceita a denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente Dilma, o que dá 

início ao processo de impedimento, cujo desfecho ocorre em 31 de agosto de 2016, com 

a perda do seu mandato. Entre essas datas, novas manifestações ocorrem, algumas delas 

superando todas as anteriores, inclusive as do movimento das Diretas Já, em 1983 e 

1984. É desse período que selecionamos as próximas imagens para colocar sob análise. 

A primeira imagem foi retirada da capa do Jornal OESP que circulou no dia 19 de 

março de 2016.  

                                                        
75 Mais informações em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/manifestantes-protestam-contra-

dilma-em-estados-no-df-e-no-exterio.html, acesso em 25/11/2016. 
76 Idem, http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-contra-o-governo-dilma-

em-cidades-do-brasil.html, acesso em 25/11/2016. 
77  Idem, http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/manifestacoes-por-impeachment-de-dilma-sao-

registradas-pelo-brasil.html, acesso em 25/11/2016. 
78  Idem, http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/03/13/entidades-sindicais-realizam-

novos-atos-pro-dilma-em-11-estados.htm, acesso em 25/11/2016. 
79 Idem, http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-favor-do-governo-dilma-

em-cidades-do-brasil.html, acesso em 25/11/2016. 
80 Idem, http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/manifestacoes-contra-impeachment-de-dilma-sao-

registradas-pelo-brasil.html e http://www.cartacapital.com.br/politica/milhares-vao-as-ruas-contra-o-

impeachment-de-dilma, acesso em 25/11/2016. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/manifestantes-protestam-contra-dilma-em-estados-no-df-e-no-exterio.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/manifestantes-protestam-contra-dilma-em-estados-no-df-e-no-exterio.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-contra-o-governo-dilma-em-cidades-do-brasil.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-contra-o-governo-dilma-em-cidades-do-brasil.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/manifestacoes-por-impeachment-de-dilma-sao-registradas-pelo-brasil.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/manifestacoes-por-impeachment-de-dilma-sao-registradas-pelo-brasil.html
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/03/13/entidades-sindicais-realizam-novos-atos-pro-dilma-em-11-estados.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/03/13/entidades-sindicais-realizam-novos-atos-pro-dilma-em-11-estados.htm
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-favor-do-governo-dilma-em-cidades-do-brasil.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/manifestantes-protestam-favor-do-governo-dilma-em-cidades-do-brasil.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/manifestacoes-contra-impeachment-de-dilma-sao-registradas-pelo-brasil.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/manifestacoes-contra-impeachment-de-dilma-sao-registradas-pelo-brasil.html
http://www.cartacapital.com.br/politica/milhares-vao-as-ruas-contra-o-impeachment-de-dilma
http://www.cartacapital.com.br/politica/milhares-vao-as-ruas-contra-o-impeachment-de-dilma
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Foto 26: manifestação contra o governo Dilma, Av. Paulista, em 13/03/2016 

 
Fonte: Jornal OESP, edição de 14/03/2016, capa. 

Recordemos que em 2013 aconteceram as Jornadas de Junho e em 2015, novas 

mobilizações. A manifestação de 13 de março de 2016 foi a maior observada no País. 

As características plásticas aqui contribuem para relevar a dimensão do ato. A linha 

imaginária que a própria avenida produz dirige os olhos para o ponto onde termina a 

concentração, sem encontrá-lo. O tamanho dos edifícios e da própria avenida cria, por 

meio do contraste, uma escala que permite relativizar o volume de pessoas. Apesar de 

equilíbrio, dá um certo aguçamento e uma noção de movimento. Nessa imagem, em 

perspectiva a voo de pássaro, conforme antecipara Benjamin, não é possível ver as 

pessoas, seus rostos ou mesmo seus corpos. Apenas uma grande mancha constituída 

por milhares de pontos, uma mancha pontilhada, que ocupa toda a avenida de ponta a 
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ponta. A avenida Paulista, contudo, já tem sido palco de diversos eventos, tornando-se 

uma referência em grandes concentrações populares festivas ou com caráter de 

manifestação, como as festas de réveillon, promovidas pela Prefeitura Municipal, a 

tradicional corrida de São Silvestre, a Parada do Orgulho LGBT81, considerada a maior 

do mundo, a Marcha para Jesus82, que ali se realizou nos anos de 2005 e 2006, além de 

outras marchas e concentrações de categorias profissionais reivindicando melhores 

condições de trabalho. É importante registrar essas ocorrências pois, como veremos nas 

análises, o local passa a ter um significado político distintivo e foco de disputas. Os 

espaços públicos da cidade passam a ser demarcados também politicamente e a 

representar demandas e ideologias diferentes. São, por isso mesmo, também produtores 

de sentido. 

As diversas concentrações que mencionamos nos capítulos precedentes são, 

no momento em que observamos essa imagem, recuperadas pela memória. As noções 

de interdiscursividade, as condições de produção e a memória são importantes para se 

compreender o deslocamento de sentidos, inclusive do lugar do discurso (lugar aqui em 

sentido estrito da palavra). A Paulista torna-se um palco, um lugar de fala, legitimado 

pela recorrência e pelos atores sociais. Uma concentração de pessoas na Avenida 

Paulista imediatamente produz um significado com caráter político. Mas considerar 

somente o espaço deixará lacunas no entendimento. De quem se tratam? Do que falam? 

Qual o propósito dessa mobilização? 

Conforme antecipamos na introdução, como observadores-participantes na 

Avenida Paulista, parte de nosso trabalho de campo, tomamos contato com uma pauta 

de reivindicação ampla, às vezes antagônica e muito plural. Havia pedidos de retorno à 

ditadura militar, fim da corrupção, verbas para educação, mais segurança e, isso sim, 

comum a todos, do impeachment de Dilma Rousseff. Outro discurso comum aos 

manifestantes era o nacionalismo. A Paulista de 13 de março de 2016 era 

completamente verde-amarela. Essa imagética apela para um estudo mais 

pormenorizado da intericonicidade, da relação dessa imagem com outras. Voltamos os 

olhos para a predominância das cores, o que não estava presente nas imagens de 2013. 

Essa predominância é visível em certos objetos e também nessa massa pontilhada. São 

pontos coloridos, já que as pessoas propriamente ditas não são visíveis, dado o 

                                                        
81 Site oficial: http://paradasp.org.br/, acesso em 26/11/2016. 
82 Site oficial: https://www.marchaparajesus.com.br/, acesso em 26/11/2016. 

http://paradasp.org.br/
https://www.marchaparajesus.com.br/
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enquadramento e o distanciamento focal. As cores somadas à mobilização trazem à 

memória alguns eventos importantes, já mencionados, mas que interferem 

decisivamente na produção de sentidos em 2016: a Campanha das Diretas Já, que 

ocorreu em nos anos de 1983 e 1984; e o movimento Caras Pintadas, por ocasião do 

impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, em 1992.  

Esses dois movimentos têm em comum também uma disputa em torno de cores 

e símbolos. Na Campanha Diretas Já, as cores verde e amarelo eram um símbolo do 

movimento, o que de muitas maneiras sinalizava ao regime militar que o País pertencia 

ao povo brasileiro. Essas cores e a bandeira nacional estiveram presentes em todas as 

manifestações pelas diretas. 

Foto 27: Campanha Diretas Já – Capa Revista Veja     

  
Fonte: Revista Veja, edição de 01/02/1984. 
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Figura 7: adesivo criado para a Campanha Diretas Já 

 
Fonte: acervo digital do Jornal O globo. Disponível em 

http://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/brasileiros-nas-ruas-pedem-diretas-ja-9246423, acesso em 

10/11/2016. 

 

As tensões envolvendo o verde-amarelo não são novas. Elas demonstram a 

instabilidade dos sentidos, a que nos referimos anteriormente, de modo que, de tempos 

em tempos, há deslocamentos de sentidos do verde e amarelo. A historiadora Monica 

Pimenta Velloso, por exemplo, relata que na esteira da Semana da Arte Moderna, em 

1922, os intelectuais Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia e Plínio Salgado fundaram, 

em 1924, o Movimento Verde-Amarelo, cujo princípio norteador era a defesa de uma 

brasilidade plural, identificada com as produções culturais regionais e isenta de 

influências europeias. O grupo fazia críticas severas a dois outros movimentos 

modernistas por ver neles uma brasilidade homogênea, idealizada e, sobretudo, 

cosmopolita e fortemente ligada à cultura paulista: o Movimento Pau-Brasil, fundado 

por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, em 1924, e o Antropofágico, de Oswald 

de Andrade, cujo manifesto fundador foi apresentado em 1928. 

Para os verde-amarelos, as demais correntes modernistas cometem 

um erro fundamental: encaram o regionalismo como motivo de 

vergonha e de atraso. Isto acontece, segundo seu ponto de vista, 

porque esses intelectuais teimam em ver o Brasil “com olhos 

parisienses”, o que leva, em decorrência, a que qualquer 

manifestação de brasilidade seja reduzida a regionalismo 

(VELLOSO, 1993, pp. 96, 97 – aspas no original). 

Durante o período da ditadura militar, a bandeira e as cores nacionais passam a 

frequentar o cotidiano das escolas, das empresas e da cultura. Símbolo de uma 

nacionalidade ufanista, a música de Dom e Ravel, um hit à época, proclamava: 

Eu te amo, meu Brasil, eu te amo! 

http://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/brasileiros-nas-ruas-pedem-diretas-ja-9246423
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Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil. 

Eu te amo, meu Brasil, eu te amo!  

Ninguém segura a juventude do Brasil.83 

O verde-amarelo volta ao palco das controvérsias quando Fernando Collor de 

Mello, enfraquecido politicamente, convoca o povo brasileiro a sair às ruas vestindo as 

cores da bandeira nacional em agosto de 1992. No domingo, 16 de agosto, milhares 

saíram às ruas de todo o País vestindo roupas escuras e pintando a face de verde-

amarelo, movimento protagonizado principalmente por estudantes, que ficaram 

conhecidos por Caras Pintadas. A revista Veja, na edição especial que trata do 

impeachment de Dilma Rousseff, se encarregou de fazer essa conexão, comparando 

ambos os processos e ilustrando a matéria com foto da época (Foto 28). A capa do 

jornal OESP da segunda-feira seguinte chamou a atenção para a batalha que fora 

travada em torno das cores (Foto 29). 

 

 

 

Foto 28: foto ilustrando a matéria que compara os processos de Dilma e Collor 

 
Fonte: Revista Veja, edição 21/04/2016, pp. 44, 45. 

 

                                                        
83 Composição intitulada “Eu te amo, meu Brasil”, dos irmãos Eduardo Gomes de Farias (Ravel) e 

Eustáquio Gomes de Farias (Dom), lançada no ano de 1970, pelo grupo Os Incríveis e posteriormente 

também gravada pela dupla Dom e Ravel. Considerada por muitos um hino da ditadura. 
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Foto 29: capa do Jornal O Estado de São Paulo sobre a batalha em torno das cores 

 
Fonte: Jornal OESP, edição de 17/08/1992, capa, acesso em 17/08/2016. 

 

A imagem de capa do Jornal FSP (Foto 30), que registra manifestação de apoio 

à Presidente Dilma Rousseff no dia 18 de março, embora semelhante à Foto 26 (de 

apoio ao processo de impeachment), produz sentidos muito diferentes. Os textos verbal 

e visual não desqualificam o evento. Nela também é possível visualizar milhares de 

pessoas, e a linha criada pela avenida, seus edifícios altos e a distância da objetiva criam 

um efeito de escala e de proporções que acentuam o tamanho da mobilização. Porém, 

a batalha das cores, um percurso discursivo que a mídia utiliza para impor e fazer 

circular significados, já estava devidamente consolidada. 
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Foto 30: manifestação pró-governo Dilma – Av. Paulista

 
Fonte: Jornal FSP, edição de 19/03/2016, acesso em 17/08/2016. 

 

Há o predomínio da cor vermelha e um número maior de pessoas na parte 

inferior da foto, que, sabemos, é onde se localiza o vão livre do Museu de Arte de São 

Paulo (Masp). A partir do prédio da Fiesp, à direita, há espaços com menor 

concentração, porém é possível perceber que há manifestantes até a parte superior da 

imagem. Essa linha que se forma no meio da imagem, e que se estende verticalmente 

por toda a foto, é emoldurada pelos edifícios da Paulista. Por isso mesmo, ela se destaca 
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de todo o resto. Isso tem uma força simbólica importante, afinal, os edifícios 

emblemáticos da Avenida Paulista, que representam a força da cidade em seu aspecto 

econômico, são aqui ofuscados pela multidão. Portanto, a imagem impacta o olhar. 

A intericonicidade se revela a partir das comparações, de escala e de outros 

elementos icônicos. O predomínio da cor vermelha intervém como signo indiciático; 

sabemos que partidos de esquerda, em todo o mundo, utilizam essa cor em seus 

símbolos, principalmente em suas bandeiras. No Brasil, o Partido dos Trabalhadores e 

outras agremiações sindicais de esquerda também se identificam por meio dela. Então, 

compreendemos que se trata de uma mobilização promovida por essas forças, mesmo 

que, pelo enquadramento e distanciamento focal, não nos seja possível observar esses 

elementos distintivos, apenas a cor. No meio da foto parece haver uma faixa longa verde 

e amarela. Ela não está nítida, apenas sugerida, mas destaca-se na imagem e ajuda a 

reforça a sensação que a linha cria de alongamento.  

Todos esses elementos percebidos pelo olhar e que acionam a memória 

contribuem para criar a ideia de movimento, de vibração, de energia. Sabemos que esse 

coletivo é composto não por um partido, não por um movimento específico, mas por 

diversos setores da sociedade, ativistas e membros de partidos políticos, inúmeras 

ONGs, estudantes secundaristas e do ensino superior, professores e várias outras 

categorias profissionais. A foto em si fala disso por meio dos indícios mobilizados pela 

memória, pela intericonicidade. Nossa observação como flâneur também o confirma. 

No Anexo II, apresentamos alguns registros fotográficos obtidos durante nossa 

observação participante, pelos quais se pode constatar (de forma breve, já que nossa 

preocupação naquele momento não estava focada numa investigação aprofundada) essa 

pluralidade. 

Quanto aos elementos plásticos, alguns já mencionados, reforçamos o caráter 

distintivo que alguns deles conferem aos significados da imagem. Primeiramente, a 

linha. A linha, como dito, aponta para o infinito. Ela cria a sensação de continuidade. 

A multidão aqui não está contida por limites (apenas os edifícios criam uma contenção 

lateral), vai se estendendo para além do olhar. Essa sensação é reforçada pelo pequeno 

ângulo em curva à esquerda que se forma no meio da imagem, criando também a 

sensação de movimento. A escala é outro elemento importante. Os grandes edifícios 

poderiam apequenar a multidão, mas ocorre justamente o contrário. Ela se destaca e 

rivaliza com os prédios. O que, conforme já dito, possui uma força simbólica 

importante. Ainda pensando com Dondis (2015), o objeto (a multidão) está em 
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equilíbrio com o terreno. Não há sensação de tensão, já que os elementos iconográficos 

estão dispostos de forma harmônica e nivelada. O olhar, que segundo o autor é atraído 

para a parte inferior das imagens, dirige-se naturalmente para o que sabemos ser a frente 

do Masp. Onde justamente se concentra o maior número de manifestantes, portanto, 

conjugando-se essa preferência com a força de atração e agrupamento que o olhar 

procura compor (idem, p. 37). Do ponto de vista eminentemente imagético, essa foto 

na Avenida Paulista revela uma multidão mobilizada, em movimento e vibrante, sem 

desiquilíbrios, sem revelar tensão. A intericonicidade permite estabelecer conexão com 

outras manifestações. Esta imagem específica, contudo, pelo predomínio das cores, 

indica um alinhamento com partidos e movimentos de esquerda. É mister registrar que, 

enquanto o Estado de São Paulo estampa toda a capa somente com a fotografia da 

mobilização pró-impeachment (Foto 26), a Folha usa cerca de ¼ da página e, após, o 

título da matéria principal: “Ministro do STF devolve caso de Lula a Moro”. Sem 

dúvida, uma comparação entre ambas as manifestações a partir das duas manchetes leva 

à conclusão de que a primeira teve maior destaque e sem a interveniência de elementos 

textuais que a conotassem de forma negativa, o que ocorreu com a segunda. Dessa 

forma, 2016 vai se configurando como um ano no qual as diferenças são acentuadas 

com a ressignificação dos signos. Elas sempre existiram. Em 2013, elas estavam lá; 

porém, nas manifestações isso não estava claro exatamente pelo apagamento dos 

signos. 

4.2. Consumo dos signos: a moda-multidão 

As mobilizações de 2016 fazem explodir o consumo material e simbólico do 

verde-amarelo, do vermelho, de bandeiras, cartazes, faixas, bolas de gás, bonecos 

infláveis e, curiosamente, por meio da associação das posições adotadas com produtos 

alimentícios. No Anexo II, há registros da venda de produtos nas manifestações, bem 

como o uso de objetos diversos, tanto na Avenida Paulista, quanto no Vale do 

Anhangabaú. Essa associação é reveladora de como o consumo é usado para demarcar 

as posições. Chamar de “coxinha” a classe média conservadora que pedia o 

impeachment e de “mortadela” aqueles que se colocavam contra o golpe é sem dúvida 

indicativo das diferenças de classes. Ainda que possa soar como certa ironia, essas 

marcações conotam o acirramento das diferenças e o desprezo de uns para com outros.  
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O uso das camisetas da seleção brasileira de futebol é um dado também 

peculiar. Em 2013, e durante 2014, houve uma grande mobilização contra a realização 

da Copa do Mundo de Futebol, da Fifa, no Brasil. Muito embora há décadas se 

esperasse que o evento acontecesse em nosso território, sua realização foi precedida por 

várias manifestações contrárias à sua realização. Nas redes sociais, por exemplo, grupos 

se organizavam em torno do apelo “não vai ter copa” , promoviam marchas e protestos 

pelas ruas, antes e durante o evento84, 85. Organizações populares, como o Comitê 

popular da copa86, da mesma forma aproveitaram o momento para reivindicar moradia, 

educação, transporte etc. Naquele momento, o evento estava fortemente identificado ao 

Governo Dilma Rousseff. A grande imprensa apostava no fracasso e, de muitas 

maneiras, procurava promover e espalhar a sensação de que o caos reinaria. Na edição 

de 1º de junho de 2014, o Estado de São Paulo estampava como manchete na primeira 

página: “Black blocs prometem caos na copa e contam com ajuda do PCC”. Nos dias e 

semanas seguintes ao início da copa, essa mesma imprensa tratava de destacar o lado 

sombrio do evento, fosse registrando as vaias que a Presidente Dilma levara87, fosse 

amplificando a fatalidade da queda de um viaduto em Belo Horizonte, ao dizer que “o 

acidente, cujas imagens deram a volta ao mundo, expõe uma das fragilidades da 

organização”88.  

A imprensa, como já dito, bombardeou a organização do evento, antes, durante 

e depois, alardeando a corrupção, a desorganização, o despreparo da nação. E, 

finalmente, mas não menos importante, é fundamental destacar que se tratava de um 

evento concebido e promovido por uma entidade privada. A Fifa está sediada em 

Zurique, na Suíça, é formada por 209 federações de futebol dos países membros, todas 

elas entidades privadas, como é o caso da Confederação Brasileira de Futebol89. Para 

se ter uma ideia do que isso significa, basta dizer que a Organização das Nações Unidas 

                                                        
84Disponível em https://www.facebook.com/pages/NÃO-VAI-TER-COPA/659281940763018, 

originalmente acessado em 18/07/2014 para ilustrar trabalho apresentado no COMUNICON 2014. A 

página foi atualizada e passou a se chamar “Verás que um filho teu não foge à luta”, segundo acesso 

em 26/12/2016. 
85Disponível em http://www.brasilpost.com.br/news/nao-vai-ter-copa/, originalmente acessado em 

18/07/2014 para ilustrar trabalho apresentado no COMUNICON 2014. A página foi atualizada e está 

associada à Editora Abril, segundo acesso em 26/12/2016. 
86 Disponível em http://comitepopularcopapoa2014.blogspot.com.br/2013/07/movimentos-sociais-e-

moradores-da.html, acessado originalmente em 18/07/2014 para ilustrar trabalho apresentado no 

COMUNICON 2014. Não foi atualizada, segundo acesso em 26/12/2016. 
87 Capa da Revista Veja, edição de 18/06/2014. 
88 Artigo “Um gol contra da vida real” – Revista Veja, edição de 09/07/2014, página 71. 
89 Como pode ser visto em http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html, acesso em 

26/12/2016. 

https://www.facebook.com/pages/NÃO-VAI-TER-COPA/659281940763018
http://www.brasilpost.com.br/news/nao-vai-ter-copa/
http://comitepopularcopapoa2014.blogspot.com.br/2013/07/movimentos-sociais-e-moradores-da.html
http://comitepopularcopapoa2014.blogspot.com.br/2013/07/movimentos-sociais-e-moradores-da.html
http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html
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possui atualmente 193 países membros90. A receita da Fifa no ano de 2015, último 

balanço oficial publicado, foi da ordem de US$ 1.152.000.000,00 (um bilhão, cento e 

cinquenta e dois milhões de dólares)91. Suas exigências quanto à organização geraram 

críticas por sua capacidade de interferir nos ordenamentos jurídicos das nações, como 

é o caso, por exemplo, de permitir o consumo de bebidas alcóolicas nos estádios durante 

o evento, o que é proibido pelo Estatuto do Torcedor no Brasil. Também não foi sem 

muita negociação que o Brasil fez prevalecer os descontos aos estudantes e idosos já 

consagrados na vida nacional.  

Como entidade promotora privada, seu nome e sua logomarca estão grafados 

em todos os títulos dos torneios. É o caso da FIFA Confederations Cup Brazil 2013 e 

da 2014 World Cup FIFA, sempre acompanhados do símbolo de direito autoral 

protegido (TM – Trade Mark). E, o que boa parte do senso comum ignora, é que as 

seleções não são seleções dos países, mas sim seleções das federações de futebol, 

também entidades privadas. O símbolo nas camisetas dos jogadores não é a bandeira 

nacional, mas sim a logomarca da Confederação Brasileira de Futebol (Figura 8). 

 

Figura 8: Logomarca oficial da CBF 

 

 

 

 

 

Fonte: site da CBF92.  

 

Em 2016, no entanto, toda essa memória foi apagada, isto é, o uso das 

camisetas com o símbolo da Seleção Brasileira de Futebol foi ressignificado e passou 

a desempenhar o papel de símbolo do nacionalismo, da brasilidade, do povo brasileiro 

(aqui usado no sentido hobbesiano). O próprio criador da versão atual da camisa verde-

amarela é crítico desse desvirtuamento que ignora a conexão desse símbolo com uma 

                                                        
90 Informação disponível no site da ONU no Brasil, http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-

membros/, acesso em 26/12/2016. 
91 Disponível em 

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/77/08/71/gb15_fifa_web_en_ne

utral.pdf,  página 23, acesso em 26/12/2016. 
92 Disponível em  http://www.cbf.com.br, acesso em 26/12/2016. 

 

http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/77/08/71/gb15_fifa_web_en_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/77/08/71/gb15_fifa_web_en_neutral.pdf
http://www.cbf.com.br/
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instituição corrupta, como se pode constatar por meio do post do Mídia Ninja em sua 

página do Facebook, abaixo. Esse movimento muito se assemelha à efemeridade da 

moda, descrita por Lipovetsky (2011), já que não é apenas um estilo que substitui o 

outro, mas o sentido atribuído, mais um exemplo dos deslocamentos de sentidos que a 

AD permite constatar. Lembramos também que ela possui a capacidade de dar ao 

sujeito o sentimento de pertencimento (SIMMEL, 2008). Para esse autor,  

A imitação poderia designar-se como uma transmissão psicológica, 

como a transição da vida e do grupo para a vida individual. O seu 

fascínio consiste, antes de mais, em que elas nos possibilita um fazer 

apropriado e significativo mesmo onde, no plano, nada de pessoal e 

criativo emerge. [...]. Proporciona ao indivíduo o sossego de não 

permanecer sozinho no ser agir [...] (2008, p. 23). 

 

Foto 31: postagem na página do Facebook Mídia Ninja – camisa verde-amarela 

 

Fonte: página do Facebook disponível em https://www.facebook.com/search/top/?q=midia%20ninja, 

acesso em 26/12/2016. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=midia%20ninja
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Instaura-se uma moda, uma moda-multidão. Pertencer ao grupo dos que são a 

favor do impeachment é usar verde-amarelo. Esse sentimento de pertencimento a partir 

do uso de peças de roupa verde-amarelas vai sendo realçado pelos discursos midiáticos, 

principalmente por meio da circulação de imagens. Nas manifestações de 2016, elas 

passam a ser arrogadas como propriedade de um grupo que se posiciona 

ideologicamente contra um governo e alguns partidos. Constatamos pessoalmente isso 

nas manifestações em que estivemos presentes como observadores, nas palavras de 

ordem dos manifestantes e em cartazes, como o que registra a Foto 32, abaixo: 

Foto 32: Av. Paulista, 17/04/2016 – “A nossa bandeira jamais será vermelha” 

 
Fonte: foto tirada pelo autor. 

A imagem seguinte, em Plano de Conjunto (PC), permite visualizar um grupo 

de manifestantes em Brasília. Os primeiros personagens encontram-se praticamente em 

Plano Médio, mas é possível perceber que é um grupo maior. Nela, é possível observar 

que alguns participantes que se manifestavam contra o golpe usam o vermelho, mas 

também verde e amarelo. Essa é uma característica recorrente nas manifestações a favor 

de Dilma/contra o impeachment. Constatamos isso também pessoalmente, quando 

estivemos como observadores nas manifestações no Vale do Anhangabaú e no Largo 

da Batata. Naquela ocasião, observamos também que coletes vermelhos eram vestidos 
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por cima da roupa (visíveis na Foto 33, abaixo), no momento em que os participantes 

chegavam ao local da manifestação. À medida que a produção de sentidos vai fixando 

valores para as cores, passa a ser necessário o uso de uma moda, uma roupa específica 

para o ativismo.  

 

Foto 33: apoiadores de Dilma “de vermelho e verde-amarelo” – Esplanada dos Ministérios 

(Brasília) 

 
Fonte: Jornal OESP, edição de 18/04/2016, p. 15. 

 

Foto 34: Vale do Anhangabaú, dia da votação no congresso do Impeachment 

 
Fonte: foto tirada pelo autor. 
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4.3. Os espaços urbanos como lugares de fala 

Os discursos midiáticos também ancoram as lutas pelos espaços urbanos como 

lugares de fala legitimadores de posições ideológicas. A foto seguinte, em GPG, 

demonstra isso. A matéria do Jornal FSP é ilustrada por duas fotos colocadas lado a 

lado e separadas por texto. De um lado, as manifestações na Av. Paulista, e, de outro, 

no Vale do Anhangabaú. Apresentamos primeiramente, em montagem que realizamos, 

as fotos sem o texto central. Em ambas, a câmera capta a imagem de um ângulo zenital.  

Foto 35: Vale do Anhangabaú, 17/04/16          Foto 35: Av. Paulista, 17/04/16 

            
Fonte: Jornal FSP, edição de 18/04/2016.  

O título informa: “Ato reúne 250 mil na av. Paulista e 42 mil no Anhangabaú”. O texto 

destaca que, em ambos os casos, o número de participantes diminui em relação às 

manifestações anteriores. A narrativa midiática vai criando um cenário de competição 

por números, espaços públicos e signos, principalmente as cores.  
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Foto 35: página inteira com as fotos lado a lado 

 

A Foto 36 mostra, em Plano Geral, uma grande concentração no Largo da 

Batata contra Michel Temer. Trata-se da primeira manifestação após a aprovação do 

impeachment de Dilma Rousseff. Há cartazes e bandeiras vermelhas, mas a maioria dos 

manifestantes não se traja com essa cor. A percepção é de muito movimento e agitação, 

de forma ordeira e pacífica. Essa foto ilustra a reportagem da página 8 da edição do O 

Estado de São Paulo de 01/08/2016. Uma análise de toda a matéria oferece uma 

oportunidade de perceber as contradições texto-imagem na construção das mensagens.  
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Foto 36: manifestação contra Temer, Largo da Batata (SP) 

 
Fonte: Jornal OESP, edição de 01/08/2016, p. 8. 

O título, destacado pela fonte maior e pelo negrito, afirma que “País tem atos esvaziados 

contra e pró-impeachment”.  

Foto 37: matéria sobre esvaziamento das manifestações  

 
Fonte: Jornal OESP, edição de 01/08/2016, p. 8. 
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A questão da escala é, neste caso interessante, por ser dada pela diferente proporção de 

outra foto. Observamos que a foto da Avenida Paulista é maior do que a do Largo da 

Batata e contém elementos (bonecos) que acrescentam dramaticidade à imagem; por 

outro lado, a dos oposicionistas (Foto 37), além de não ratificar o conteúdo textual, é 

apresentada em letras pequenas abaixo do título de forma contraditória: “em São Paulo, 

protesto contra Temer cresceu, dizem organizadores”.  Não obstante as contradições, a 

disputa pela imposição de significados ao espaço urbano vai sendo acirrada pela 

narrativa jornalística. Largo da Batata, Vale do Anhangabaú e Avenida Paulista 

começam a se configurar como territórios demarcados ideologicamente. 

Para reforçarmos a ideia de que vai sendo construída uma disputa em torno de 

símbolos e espaços, apresentamos como mais um exemplo, sem nos determos na 

análise, outra imagem na qual isso fica demonstrado. Dois locais, duas manifestações, 

e o uso marcado de cores como índice de posicionamento político. 

 

Foto 38: Av. Paulista (SP) X Cinelândia (RJ) 

 
Fonte: Jornal OESP, edição de 17/04/2016, p. A493.  

A próxima fotografia foi tirada de dentro da estação do metrô Consolação, no 

acesso para a Avenida Paulista, em São Paulo. A visão da escada rolante à frente cria a 

noção do movimento dos participantes em direção à área externa. Todos usam o verde-

amarelo. É uma mensagem imagética com forte apelo simbólico, já que o lugar de fala 

do jornal produz o efeito de convocação. Trata-se de uma construção discursiva que foi 

realizada desde 2013 e que pretende significar o povo brasileiro, chegando a um espaço 

que passou a ser reivindicado como propriedade de um determinado posicionamento 

                                                        
93 O Estado de São Paulo circulou em duas edições nessa data, e a página citada não consta do acervo 

digital. As imagens e a diagramação foram substituídas. Contudo, possuímos a versão impressa, que foi 

digitalizada e aqui inserida. 
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ideológico. Conhecendo-se apenas o contexto da foto, ou seja, sabendo tratar-se de um 

momento qualquer em que manifestantes fazem ato de apoio ao impeachment, já é 

possível compreender a mensagem, sem necessidade de textos verbais. Porém, em 

letras pequenas, no canto à direita, a reprodução de um grito de guerra que, do ponto 

de vista jornalístico, não tem nenhum significado e ali está por razões menos 

profissionais: “Grito de guerra: um, dois, três, Lula no xadrez; Lula cachaceiro devolve 

meu dinheiro”. 

 

 

Foto 39: Manifestantes pró-impeachment chegando para ato na Av. Paulista 

 
Fonte: Jornal FSP, edição de 14/03/2016, p. A12. 

 

 

 

Nossa última imagem é trazida aqui como metáfora dessa divisão territorial, 

dessa disputa pelos espaços urbanos como legitimadores de falas. Trata-se do registro 

fotográfico do muro levantado em Brasília, na Esplanada dos Ministérios para separar 

os manifestantes a favor e contra o impeachment. Compreende-se que havia 

preocupação com um possível enfrentamento e que medidas preventivas deveriam ser 

tomadas. Mas o mais importante é captar o caráter metafórico, amplificado pela 

intericonicidade e pela intertextualidade daquele momento. Lembremo-nos de que, no 

início de 2016, repercutiu na imprensa mundial o embate entre o então candidato à 

presidência americana Donald Trump e o Papa Francisco em torno da construção de 

um muro entre Estados Unidos e México94, para conter a entrada ilegal de imigrantes. 

O Jornal FSP registrou a crítica papal: “Uma pessoa que só pensa em construir muros, 

onde quer que estejam, e não constrói pontes, não é cristã — disse o Papa a bordo do 

                                                        
94 O que Donald Trump pretende é construir a complementação de um muro que já existe, desde 1994, 

em parte do território entre os dois países (33%), de forma a estar presente em 100% da fronteira. 
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avião do Vaticano que o levava de volta a Santa Sé após sua visita ao México”95. Nos 

meses seguintes, o tema continuava presente nas mídias impressa, televisiva e digital. 

Em seus discursos de campanha, Trump insistia na construção, inclusive alegando que 

o custo seria bancado pelo México, conforme, a título de exemplo, noticiaram a Revista 

Veja e o Portal G196, 97, em datas muito próximas à votação que autorizaria o processo 

de impeachment (17/04/2016) na Câmara dos Deputados e a publicação da matéria 

abaixo. 

Foto 40: muro separando manifestantes em Brasília 

 
Fonte: Jornal FSP, edição de 18/04//2016, p. A24. 

                                                        
95  Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/02/1740767-querer-muros-na-fronteira-

nao-e-cristao-diz-papa-sobre-trump.shtml, acesso em 29/12/2016. 
96 Disponível em http://veja.abril.com.br/mundo/trump-explica-como-faria-mexico-pagar-por-muro-na-

fronteira/, acesso em 29/12/2016. 
97  Disponível em http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/04/trump-detalha-

como-fara-com-que-o-mexico-pague-por-muro-na-fronteira.html, acesso em 29/12/2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/02/1740767-querer-muros-na-fronteira-nao-e-cristao-diz-papa-sobre-trump.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/02/1740767-querer-muros-na-fronteira-nao-e-cristao-diz-papa-sobre-trump.shtml
http://veja.abril.com.br/mundo/trump-explica-como-faria-mexico-pagar-por-muro-na-fronteira/
http://veja.abril.com.br/mundo/trump-explica-como-faria-mexico-pagar-por-muro-na-fronteira/
http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/04/trump-detalha-como-fara-com-que-o-mexico-pague-por-muro-na-fronteira.html
http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/04/trump-detalha-como-fara-com-que-o-mexico-pague-por-muro-na-fronteira.html
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A intertextualidade, portanto, conferia ao tema muro uma atualidade e uma conotação 

de separação, de animosidade; ao mesmo tempo em que a intericonicidade trazia à 

memória o Muro de Berlim e os muros que separam colônias palestinas na Faixa de 

Gaza, Israel. Some-se a esse contexto toda a construção de sentidos que percorremos 

nesta seção. O muro de Brasília foi também a divisão dos signos, das bandeiras, das 

ideologias, de forma radicalizada, como se o debate não fosse possível, como se os 

contrários não fossem admitidos num debate democrático.  

Nosso percurso pelas imagens se encerra aqui. Antes de nossas conclusões, é 

necessária uma pausa para condensar nossos achados principais. 

4.4. Mídia e produção de sentidos: proposta para uma categorização de 

composições imagético-textuais 

Como foi dito na introdução, para este trabalho selecionamos como corpus 32 

imagens fotográficas. Esse conjunto reúne uma série de recorrências nas centenas de 

imagens que analisamos ao longo destes quatro anos de pesquisa. Nossos achados 

indicam que apenas as imagens não são insuficientes para caracterizar e categorizar 

uma manifestação específica. Diferentemente dos signos icônicos que se assemelham 

ao seu objeto, tendo, portanto, um grande poder de sugestão no processo de semiose, 

no estabelecimento do significado do objeto representado, uma fotografia de um 

coletivo humano pode representar a multidão enfurecida de Le Bon, o povo hobbesiano 

que se reúne para eleger seus representantes, o público de Tarde, a massa em êxtase no 

momento da descarga de Canetti ou a multidão potente e plural de Negri, Hardt e 

demais autores, em Seattle, em Madri ou nas Jornadas de Junho. Em nossa pesquisa, 

ficou evidenciado que a mídia é responsável pela produção de sentidos, os quais, 

segundo a AD, são instáveis. Isso também fica claro à medida em que a intericonicidade 

e a intertextualidade mobilizam a memória para fazer permanecer ou deslocar 

determinados significados.  

Como vimos, Para Negri (2004), a multidão não é representável, e ele o afirma 

no tocante à representatividade política. Nossa conclusão é que, como objeto, não há 

um signo icônico eficiente para estar em seu lugar. São necessários outros elementos, 

outros signos para falarem de seus propósitos e suas lutas. Pode parecer uma 

constatação óbvia, uma vez que um signo nunca consegue representar completamente 

seu objeto. A fotografia de alguém só registra determinado ângulo, não fala de sua 
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psicologia, de seus afetos ou mesmo qual o seu nome. É capaz, contudo, de revelar uma 

pessoa, um ser humano, e se o conhecemos, imediatamente o distinguimos. Aristóteles, 

quando fala das artes imitativas, diz que há um prazer quando olhamos as imagens e as 

reconhecemos: “Se olhar as imagens proporciona deleite, é porque a quem contempla 

sucede aprender e identificar cada uma delas; dirão, ao vê-la, ‘esse é Fulano’” 

(ARISTÓTELES, 1999, p. 40). No caso das multidões, isso não é possível; a imagem 

não é capaz de revelar a singularidade daquele objeto, já que há várias possibilidades. 

Há uma impossibilidade ontológica. Se o registro é em GPG ou em PG, a dificuldade é 

maior ainda. Quando em PM, talvez seja possível destacar alguns indícios, mas nada 

além disso.  

Isso posto, constatamos, por meio das análises, que são necessários outros 

elementos. Como vimos, há uma mensagem linguística (títulos, legendas) sempre 

presente, que estabelece relações interdiscursivas, e podem haver outras imagens que, 

associadas ou não àquela que analisamos, convocam nossa memória visual – a 

intericonicidade – a nos conectar a um determinado discurso preexistente. Esse 

conjunto de imagem, textos, interdiscursos e intericonicidade é que vai produzir um 

determinado significado. Sabemos, pela ADF, que o lugar de fala é determinante nessa 

produção. Um veículo jornalístico possui uma missão editorial alinhada à sua visão de 

mundo; pertence a um grupo que tem determinada posição ideológica. Como 

discutimos na Seção 1.6.2, há interesses detrás dos processos de composição 

fotográfica. Kossoy afirma que “nesse sentido é a ideologia que determina o seu destino 

e finalidade. Assim são construídas ‘realidades’, assim é moldada a memória” (2007, 

p. 106). Para coroar esse raciocínio, lembramos do aforismo nietzschiano:  

Contra o positivismo, que se detém no fenômeno, “só existem fatos”, 

eu diria: não, justamente não há fatos, apenas interpretações. 

(NIETZSCHE, F. FP 12: 7[60], Outono 1885 – outono 188798 – apud 

MARTON, 1990, p. 218). 

Os fatos são interpretados pela imprensa, os sentidos são produzidos segundo 

seu posicionamento ideológico. Isso já está consagrado pela teoria, e nem poderia ser 

diferente, pois, como vimos com Bakhtin (2006), todo signo é ideológico. Não é 

possível uma visão imparcial. O que nossa pesquisa revelou, no caso das multidões 

contemporâneas, é que essa interpretação, essa construção de sentidos se dá por meio 

                                                        
98 Trata-se da obra Fragmentos póstumos, não traduzida nem publicada no Brasil. 
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de estratégias que podem ser categorizadas. E, como as imagens não são suficientes 

para essa produção de sentidos, as fotos e os elementos textuais atuam conjuntamente 

para que tal aconteça. Apresentamos a seguir uma proposta de categorização que não 

pretende de forma alguma esgotar as possibilidades de conotação, e sim registrar os 

achados desta pesquisa. Chamamos de composição o conjunto de elementos – fotos, 

títulos, legendas, textos explicativos, textos da matéria em si – que se encontram na 

página do veículo impresso. É importante ressaltar, pelo que evidenciamos 

anteriormente, que se trata de uma composição na página. Cada uma dessas 

composições está sendo nomeada em função do efeito que produzem. 

Composição consonante99: o conjunto de imagens e textos produz uma relação 

mais coerente. Não falamos aqui de imparcialidade (que não existe nunca), mas sim de 

coerência. A composição poderá representar esta ou aquela posição ideológica, e o fará 

de forma congruente, sem a tentativa de distorcer, desvalorizar, desacreditar a 

mensagem principal. Em nossas análises, encontramos tais composições de forma 

recorrente especialmente no material publicado pela mídia alternativa Mídia Ninja, por 

exemplo nas Fotos 11, 12 e 13. Ali, há a imagem de pessoas caminhando pacificamente, 

há sorrisos, e os textos laterais (comentários no Facebook) estão alinhados com o objeto 

principal, a multidão. Também é o caso da Foto 17, igualmente de autoria do Mídia 

Ninja. Ao contrário das citadas acima, ela mostra jovens segurando cartuchos e 

dispositivos usados por policiais e está numa página de denúncia da violência contra os 

manifestantes. A Foto 30, do Jornal OESP, retrata a mobilização de apoio a Dilma 

Rousseff. Ali há coerência. Não há textos contraditórios, nem outras imagens destoando 

ou competindo com a imagem principal.  

Composição dissonante: nesse tipo de construção, há um ruído na relação entre 

os elementos compositivos. Não se trata de antagonismo ou de algo desmentido, mas 

sim fora de lugar. Uma imagem característica dessa composição é a Foto 39. Ela retrata 

                                                        
99 Em teoria musical, um acorde é a execução simultânea de três notas. Esse acorde é chamado de 

consonante se o intervalo entre as notas utilizadas produzir um som natural, estável, agradável aos 

ouvidos. São os acordes musicais mais ouvidos no dia a dia, características dos estilos clássicos e 

românticos. Já acordes dissonantes parecem instáveis, causam num primeiro momento um 

estranhamento, algum desconforto. São muito utilizados no estilo brasileiro da bossa-nova. Um bom 

exemplo desse estilo é a canção Desafinado, de autoria de Tom Jobim e Newton Mendonça e gravada 

por João Gilberto. Seus acordes, inovadores em 1958, ano de seu lançamento, passam uma primeira 

impressão de desafino; contudo, a riqueza e a beleza dos seus acordes dissonantes são reconhecidas em 

todo o mundo como uma obra magnífica. 
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manifestantes vestidos de verde amarelo saindo da estação de metrô, rumo à Avenida 

Paulista. O clima é de ordem, as pessoas conversam. Mas ali, no canto inferior direito 

da página, há o registro: “Grito de guerra: 1,2,3, Lula no xadrez. Lula cachaceiro 

devolve o meu dinheiro”. Observe-se que não há nenhuma conexão. Sabemos que 

houve gritos de guerra, mas a montagem do Jornal FSP é dissonante.  

Composição de reforço: há em algumas composições uma sintonia entre texto 

e imagem que funcionam para catalisar um sentido de urgência e de reforço à 

convocação para participação nas mobilizações. As Fotos 02 e 03, da Carta Capital, 

trazem essa percepção. Uma multidão em torno do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 

a visão da avenida lateral totalmente ocupada, a parede espelhada aumentando o 

volume e os textos “massa incontrolável, insatisfação difusa dos jovens desafia o 

governo” etc. reforçam o caráter contestatório, ao mesmo tempo em que conotam a 

urgência do momento. A postagem do Mídia Ninja da Foto 25 também se enquadra 

aqui. Há pessoas na Avenida Paulista e a mensagem “ACONTECE AGORA” (no 

original, em letras maiúsculas). Imagem e mensagem linguística se juntam para 

convocar, já que a temporalidade é o foco da composição. 

Composição de desqualificação: ocorre quando o resultado produzido é a 

desqualificação das manifestações. Por associá-las a atos ilegais, vandalismos, quebra-

quebras etc. Essas composições normalmente destacam o ethos bélico, o confronto com 

policiais. Reiteramos aqui que não estamos negando os confrontos, nem atos violentos. 

O que encontramos foi o uso maciço de imagens e textos que produzem significados 

que desqualificam as mobilizações de milhões de pessoas. Ressaltamos ainda que essa 

estratégia ocorreu em 2013, quando não houve polaridades nas ruas, e em 2016 foi 

usada exclusivamente nas manifestações contra o impeachment. Nesta categoria, 

destacamos as Fotos 04, 05, 06, 07, 08, 14 e 15 e a Figura 1. O que se destaca é a 

violência, a presença policial, saques, destruição. Insistimos que uma matéria que 

noticia um crime e a violência é parte do cotidiano da imprensa. Mas o que verificamos 

aqui é a associação desse ethos às manifestações de forma generalizada. 

Composição disjuntiva: nesta categoria, incluímos as composições em que os 

elementos estão em oposição, alterando ou negando o sentido uns dos outros. As Foto 

09 e 10, por exemplo, demonstram como a manifestação pacífica em frente à Igreja da 

Sé é ladeada por imagens de saques e confrontos e um título logo abaixo de tentativa 
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de invasão da prefeitura. Não há coerência entre os elementos. Da mesma forma, nas 

Fotos 36 e 37, as imagens dizem uma coisa, e os textos, outra. Nessa composição 

também identificamos a estratégia de usar tamanhos diferentes de fotos, o que acaba 

conotando que uma mobilização fora maior (a favor do impeachment) do que a outra 

(contra o impeachment). 

Composição atributiva: considerando-se que todo signo é ideológico, toda 

mensagem possui uma intencionalidade, no caso da mensagem midiática, a 

intencionalidade é marcada pela missão editorial do veículo. Esse tipo de composição 

se dá quando essa estratégia é forçada além do convencional, quando há um exagero, o 

uso desmedido de outros elementos para se atribuir um sentido. Não se trata de um 

mero ruído, e sim de colocar um determinado enunciado em contato com outros 

discursos, que não estariam normalmente relacionados. Nesse momento, ocorre, de 

forma intencional, o que Orlandi chama de “relação de sentidos” (2009, p. 39): 

“Segundo essa noção, não há um discurso que não se relacione com outros. Em outras 

palavras, os sentidos resultam de relações”. Essa relação põe ênfase no “pré-

construído”, no que já foi dito, ou seja, “há uma marca, no enunciado, de um discurso 

anterior” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 401). Essa marca, que em 

nossas análises aparece tanto textualmente como imageticamente, evidencia um sentido 

anterior e o presentifica. A composição atributiva pretende criar um significado que não 

estaria normalmente percebido pelo senso comum. A transformação do sentido de 

signos e o apossamento de espaços urbanos como legitimadores de lugares de 

determinadas falas são os principais resultados dessas estratégias. Com as Fotos 16, 27, 

28, 29, 31 e 32, a título de exemplo, demonstramos como o uso de tarjas verde-

amarelas, fotos da Campanha Diretas Já e do Movimento Caras Pintadas e títulos de 

matéria (“guerra das cores”) interferem e deslocam os sentidos de determinados 

símbolos. As fotos 33 e 34 oferecem um contraponto. Quanto à questão territorial, as 

Fotos 35 e 38 oferecem exemplo de como a imprensa atribui um significado aos espaços 

urbanos, deixando clara a separação e constituindo espacialmente um lugar de fala. A 

Foto 40 é uma metáfora desses muros ideológicos. A Foto 26 é um caso também 

interessante. Mostra a Avenida Paulista completamente tomada por apoiadores do 

impeachment. Além da imagem, o único elemento da página (tirando o nome do jornal) 

é a data: 13/03/2016. Uma forma sutil de elevar a data à condição de efeméride, de 

transformar o evento em um grande momento histórico.   
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Devemos, finalmente, salientar que as fotografias analisadas se encaixam em 

mais de uma categoria. Quando qualquer uma delas destaca a violência, portanto, uma 

composição desqualificadora, ao mesmo tempo está atribuindo outros sentidos 

(composição atributiva), e assim por diante. O que fizemos aqui foi realçar sua principal 

função conotativa. 

 

 

 

5. Conclusão  

 

Ao longo desta pesquisa, procuramos refletir sobre a multidão e sua 

representação midiática, principalmente aquela construída pela mídia impressa. Para 

tanto, constituímos um corpus formado por imagens retiradas da imprensa escrita 

(Revista Carta Capital, Revista Veja, Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Folha de 

São Paulo). Para fazermos um contraponto a esses veículos, representantes da mídia 

tradicional, selecionamos também imagens e comentários postados na página do 

Facebook do Mídia Ninja.  

Nosso problema era compreender quais são os sentidos produzidos pela 

representação midiática das multidões contemporâneas, que chamamos nesta pesquisa 

de corpo-multidão, considerando-se sua natureza plural e heterogênea. A pergunta põe 

luz na pluralidade e na heterogeneidade, características essenciais identificadas e 

destacadas pelos autores contemporâneos que mobilizamos no Capítulo 1.   

A partir da análise do corpus, podemos dizer que as imagens de 2013 

demonstravam inequivocamente que as Jornadas de Junho não foram marcadas por 

polaridades, nem de partidos, nem de classes, principalmente as que estão em Grande 

Plano Geral, na perspectiva a voo de pássaro (tiradas por drones, helicópteros ou do 

alto de edifícios). As composições imagéticas revelam a presença da diversidade, da 

pluralidade. Considerando o contexto daquelas manifestações, obtido por meio de 

textos e imagens e de observação participativa, podemos dizer que as características da 

multidão contemporânea estavam presentes: pluralidade, uma subjetividade coletiva, a 

reunião em torno de objetivos comum, a falta de liderança, a organização por meio das 

redes, conforme as reflexões sobre a multidão propostas por Hardt e Negri, Lazzarato, 
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Virno. Porém, a imagem não é suficiente para demonstrar as referidas características. 

Se Negri afirma que a multidão é um monstro não representável (2004, p. 17), e ele fala 

de representação política, não é possível também, por meio da imagem, representá-la. 

Há uma impossibilidade ontológica. Considerando que uma fotografia é um signo do 

tipo ícone (SANTAELLA, 1983), ou seja, há semelhança com seu objeto, a foto de um 

coletivo diz apenas que é um coletivo, um ajuntamento de pessoas. A multidão, 

conceitualmente falando, também não pode ser representada por uma imagem. Essa 

impossibilidade é coerente com outro dado encontrado nas análises: os discursos e os 

sentidos que deles emanam são aqueles produzidos pelos veículos de imprensa que 

investigamos, ou seja, a multidão não possui controle sobre sua representação. Sua voz 

é cooptada e suas demandas interpretadas à sua revelia. Isto é relevante dada a 

centralidade da mídia no mundo contemporâneo e nos remete às reflexões de Nick 

Couldry (2010) que mencionamos na introdução desse trabalho: a crise da voz na 

contemporaneidade, ou seja, as narrativas são organizadas segundo lógicas do discurso 

hegemônico neoliberal (vide página 21).  A partir do corpus analisado, compreendemos 

que os sentidos produzidos são uma espécie de monopólio da mídia impressa, o que 

configura uma arena discursiva com enfrentamentos e lutas desiguais, quando 

consideramos os discursos da mídia e da multidão.    

A predileção da grande imprensa pelos espetáculos de violência procura 

desconstruir o clima democrático e pacífico da esmagadora maioria das manifestações 

e estabelece um ethos bélico, de confronto entre baderneiros, vândalos e a polícia. As 

imagens em Plano de Conjunto reforçam o ethos belicoso e irascível da multidão, e 

revelam a permanência de sentidos, conforme Gustave Le Bon descreve (2008). Ao 

mesmo tempo, desde 2013, já se começavam a criar as bases para identificar aqueles 

coletivos, que se colocavam contra os políticos, especialmente o governo petista, com 

o povo brasileiro. 

Já as imagens dos movimentos de 2016 demonstram uma polarização da 

sociedade e também um posicionamento político mais definido da própria grande 

mídia, de tal modo que, ultrapassando os contornos da missão editorial de cada veículo 

que compõe o corpus, omite ou modifica os fatos. As fotografias em GPG mostrando 

as maiores manifestações já ocorridas no País deixam clara a opção de signos, 

principalmente as cores, por grupos diferentes. A adoção desses signos, especialmente 
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o verde-amarelo, demonstra como mudam os significados. Os discursos imagéticos 

pedagogizam o olhar, pois, por meio da intericonicidade e da memória visual, 

recuperam-se sentidos outrora produzidos e que operam, juntamente com outros 

elementos, na atualização dos sentidos atribuídos e na interpretação das imagens. 

Observamos esse modo de atualização de sentidos, por exemplo, nos discursos de 

jornais e revistas que, para ilustrar suas matérias de 2013, apresentam fotografias das 

Diretas Já ou dos Caras Pintadas.  

Tanto em 2013 quanto em 2016, as mensagens verbais – isto é, os títulos, 

subtítulos, legendas e comentários –  têm participação importante na produção de 

sentidos. Eles reforçam a conotação imagética e, em alguns casos, promovem 

interpretações completamente diferentes daquelas que emanam da imagem, a partir dos 

elementos nela presentes (por exemplo, a foto mostra uma manifestação pacífica e os 

textos noticiam vandalismo). São eles também que acirram as disputas em torno da 

posse dos significados dos signos e dos espaços públicos.   

Do ponto de vista imagético, as imagens, tanto da mídia tradicional quanto das 

mídias alternativas, são muito parecidas. Ambas registram as mobilizações, ambas 

mostram a violência, ambas marcam os espaços públicos. Contudo, o lugar de fala 

impõe o significado, o que é reforçado pelos textos. As postagens do Mídia Ninja, a 

mídia alternativa que usamos como contraponto, têm características muito diferentes 

daquelas dos jornais e revistas analisados. No caso do Mídia Ninja são informação e 

convocação, ao mesmo tempo. O caráter imediatista das mensagens (as postagens são 

realizadas durante o evento) cria um efeito de real e de urgência, que a mídia tradicional 

não consegue oferecer.  

A impossibilidade de representação da multidão traz uma consequência no que 

diz respeito aos seus discursos. Eles são silenciados pela mídia tradicional. A imprensa 

interpreta os fatos segundo seu posicionamento ideológico, atribuindo sentidos segundo 

sua missão editorial, distorcendo e, não raro, construindo narrativas antagônicas à 

natureza e aos objetivos da multidão. Isso fica claro por meio da associação das 

manifestações com a violência, ou com a desqualificação de suas reivindicações (ao 

dizer, por exemplo, que se vai às ruas “contra tudo”), ou mesmo quando a imagem diz 

uma coisa e o texto, uma diferente. Outra estratégia de produção de sentido pela mídia 
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é aquela de manipular as imagens, dando destaque a uma em detrimento de outra (por 

exemplo, publicando fotos em tamanhos diferentes).  

A partir da análise do corpus, propomos categorias, as quais nos permitem 

observar as estratégias midiáticas para produzir discursos e sentidos. Essas estratégias 

foram separadas em categorias. Elaboramos tais categorias considerando as 

composições imagético-textuais - uma relação entre textos, imagens e comentários - 

que, confrontadas com os princípios da ADF, intericonicidade, intertextualidade, 

formações discursivas e ideológicas, condições de produção, atuam na produção dos 

sentidos por meio da mídia. São elas: composição consonante, quando há uma relação 

coerente entre os elementos compositivos; composição dissonante, quando há inserção 

de algum elemento que destoa do conjunto, resultando na criação de um sentido que 

não estaria presente; composição de reforço, ocasião em que o sentido produzido 

funciona como reforço de convocação; composição disjuntiva, a mais comum das 

composições encontrada nos achados, quando os elementos utilizados na mensagem, 

presentes numa página ou tela, estão em relação de oposição e o resultado é a uma 

composição que privilegia um certo sentido negativo para a mobilização; composição 

atributiva, que usa a estratégia de incluir no enunciado uma marca que traz à memória 

outros discursos para atribuir sentidos novos ao contexto. 

De acordo com a análise, as manifestações de 2016 foram marcadas por 

polaridades: os que estavam contra o governo Dilma Rousseff e os que estavam a favor 

do impeachment. Nossa observação participante revelou que esse último grupo trazia 

uma série de propostas e reivindicações antagônicas. Da volta dos militares ao poder 

aos pedidos de mais saúde e educação, os manifestantes discordavam e criticavam-se 

mutuamente, o que revela divisões internas. Em comum, um sentimento exacerbado de 

nacionalismo e uma rejeição visceral aos partidos de esquerda, principalmente o Partido 

dos Trabalhadores. Esse coletivo complexo e repleto de incongruências, que se 

apresenta com o sentimento de povo brasileiro unido (o Uno de Hobbes), mas que se 

articula sob os mesmos mecanismos da multidão de Negri e demais autores 

contemporâneos, é representado pela mídia sem os antagonismos. As imagens em GPG, 

principalmente, revelam pelo contrário unidade, coesão, homogeneidade.  

Assim como os corpos singulares, o corpo-multidão é uma mídia primária. Sua 

presença nos espaços públicos possui uma potência discursiva em duplo sentido: 
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transmite mensagens ao mesmo tempo em que convoca. Contudo, seus discursos são 

silenciados pela produção de sentidos da grande mídia.   

Os corpos são a carne da multidão, uma carne amorfa, segundo Negri. Se 

outrora se engajavam de forma singular em suas lutas particulares ou coletivas, na pós-

modernidade há um esvaziamento dos discursos do corpo. Isso se deve tanto às novas 

perspectivas possibilitadas pelas tecnologias de comunicação (a comunicação passa a 

ser virtual) como também ao apagamento das diferenças. Elas existem, mas, no cenário 

contemporâneo, tornam-se indiferentes. Um ambiente multicultural e a mercantilização 

daquilo que destoa esvaziam os discursos das diferenças. Assim, o vestuário étnico, 

alternativo ou roupas usadas fora de seu contexto na contemporaneidade já não 

possuem a força discursiva de antes. Porém isso não faz desaparecer a resistência, pois 

as imagens de multidão, em vários países do mundo, permitem constatar que os corpos 

se juntam e resistem, de modo que as multidões são agenciamentos corporais. 

Iniciamos este trabalho pensando na poética de Ferreira Gullar. É bom 

voltarmos a ela, já que poeta capturou essa dualidade corpo e multidão, sujeito e 

coletivo, singular e universal. Viver no contemporâneo, pensando especificamente no 

Brasil, é experimentar o desamparo a que se refere Vladimir Safatle. Já não é o medo. 

O desamparo é pior. Vivemos um tempo em que não nos sentimos mais representados. 

No mundo afora, os bilhões que sofrem com a fome e a pobreza, os milhões que 

vagueiam fugindo da guerra, por terra e mar, não são representados. No Brasil, 

equívocos da esquerda e a corrupção generalizada em todas as esferas do poder 

aumentam a sensação de desamparo. Essa é uma das razões para que as manifestações 

de 2016 envolvessem quase todas as camadas da sociedade: os progressistas, a multidão 

de fato, manifestando apoio ao governo, sem, contudo, deixar de criticá-lo por seus 

equívocos e práticas desabonadoras; os mais conservadores, rejeitando completamente 

o governo e apoiando o impeachment.  

O problema de nossa pesquisa era responder à seguinte questão principal: 

quais são os sentidos produzidos pela representação midiática das multidões 

contemporâneas, considerando-se sua natureza plural e heterogênea? A produção de 

sentidos foi abordada em todos os capítulos e foi um fio condutor de nossas reflexões. 

Na revisão de literatura recorremos a diversos teóricos, em períodos diferentes da 

história, e constatamos que os esforços empreendidos para pensar e conceituar multidão 
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pelos estudiosos investigados já são discursos que atribuem sentidos diferentes. Tal 

atribuição é resultado das formações discursivas e ideológicas e materializadas nos 

processos discursivos da sociedade, da academia científica e da formação de cada 

teórico, os quais estão inscritos “numa relação ideológica de classe fundada pela 

contradição” (GREGOLIN, 2005, p. 3). A instabilidade dos sentidos ficou demonstrada 

na análise do corpus. Conforme ensina Gregolin, citando Pêcheux, os sentidos estão 

sob a dependência do interdiscurso, e, acrescentamos, da intericonicidade (2005, p. 4). 

O sujeito enunciador (em nosso caso, a mídia impressa), utiliza-se do interdiscurso e 

da intericonicidade para a produção de sentidos. Como diz Gregolin, “os processos 

discursivos constituem a fonte da produção dos efeitos do sentido no discurso e na 

língua [...]” (2005, p. 5). Imagens e textos da multidão associados à violência recuperam 

o que autores do passado, como Le Bon e outros, afirmaram, e impõem significados 

contraditórios ao contexto noticiado. Quando associados à ideia de insatisfação com a 

representação política (como o fazem a Carta Capital e o Mídia Ninja), os sentidos são 

outros. E ainda, quando cores, bandeiras e espaços passam a indicar a presença do povo 

brasileiro nas ruas, as diferenças e insatisfações, que ali também estavam presentes, 

são silenciadas e apagadas. Deste modo, reitera-se a instabilidade dos sentidos, os quais 

são atribuídos segundo lógicas e estratégias próprias de cada veículo.  

A revisão de literatura e a análise do corpus demonstram a complexidade desse 

objeto – a multidão, e como tal se abre à pesquisa. Não localizamos trabalho acadêmico 

e científico que empreendesse uma revisão de literatura na perspectiva do campo da 

Comunicação. Da antiguidade clássica até a contemporaneidade, visitando as reflexões 

de Hobbes a Negri e passando por vários autores, bem como nos discursos da mídia 

impressa analisada, os sentidos atribuídos à multidão mostraram-se fluídos e instáveis.  

O objetivo principal deste trabalho de pesquisa era problematizar a construção 

de um corpo-multidão como representação da multidão e os sentidos produzidos por 

meio dessa representação. Esse objetivo foi alcançado. O corpo-multidão pode ser 

considerado um objeto midiático por meio do qual as mobilizações e manifestações 

adentram aos fluxos comunicacionais. Contudo, ele não representa a multidão, mas 

coletivos de qualquer espécie. A representação midiática das multidões é 

ontologicamente impossível. Seus atributos principais não são capturados pelas 

fotografias, o que contribui para a cooptação de seus discursos. O corpo-multidão pode 

ser qualquer tipo de coletivo. E isso pode fragilizar a potência da multidão, já que, a 

produção de sentidos silencia suas vozes portadoras de mensagens cheias de esperança. 
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Essa mensagem contém um elemento muitas vezes considerado estranho às questões 

de poder e política. Trata-se do amor, que, como já mencionado à página 105, 

permanece contido apenas na esfera do privado. Como dizem Hardt e Negri, “o amor 

significa precisamente que nossos encontros expansivos e nossas contínuas 

colaborações nos proporcionam alegria” (2012, p. 439). E esse amor, prosseguem os 

autores, “são expressos e encarnados no projeto material político comum da multidão” 

(p. 439).  Essa dimensão é completamente silenciada pelos discursos produzidos e 

circulados pela grande mídia.     

Nossos objetivos secundários também foram atingidos: analisar as questões de 

biopoder e biopolítica em relação aos discursos do corpo e da multidão; discutir o 

esvaziamento desses discursos frente às transformações dos meios de comunicação e 

da biopolítica; sublinhar como se dá a resistência do corpo na modernidade e sua 

relação com as multidões contemporâneas.  

Desde o início nos propusemos a verificar se a representação midiática que a 

imprensa faz da multidão é coerente com sua natureza. Não é. Felizmente, a mídia-

multidão faz circular outros significados e mantém acesas as condições de descarga, 

conceito de Canetti segundo o qual, num dado momento, “deitam-se abaixo as 

separações, e todos se sentem iguais” (CANETTI, 1985, p. 16 – grifo no original). 

Infelizmente, o alcance das mídias alternativas é menor que o dos grandes veículos. 

Não devemos nos esquecer, todavia, de que o próprio Canetti ensina que há um desejo 

de convergir para o “ponto mais negro”, para onde está maioria. Lá há esperança de as 

diferenças serem superadas, sem que a pluralidade desapareça e se transforme na 

unanimidade cega e desprovida de criticidade. Acreditamos que nossa pesquisa, ao 

refletir sobre a representação da multidão nos fluxos comunicacionais midiáticos, 

contribui para trazer para o Campo da Comunicação esse monstro de carne amorfa, não 

representável, que não se submete a não ser aos interesses do comum. Como 

pesquisadores em Comunicação, devemos nos lembrar que a vigilância se impõe. A 

mídia manipula e constrói representações que podem enfraquecer a disposição e a 

potência da multidão, distorcendo ou mesmo silenciando suas vozes. Lembrando 

Ferreira Gullar, devemos, como pesquisadores e pensadores contemporâneos, sempre 

estranhar e estar solitários, para desejarmos a multidão; devemos sempre pesar e 

ponderar, sem deixar os delírios e as afetações que experimentamos nos coletivos; 

devemos ser ninguém, no sentido predicativo de Safatle, para nos identificarmos com 

todo mundo, para sermos parte da multidão. 
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Para finalizar, é necessário fazer uma consideração importante em relação a 

uma limitação da pesquisa. Dado que nosso objetivo e problema tinham como objeto a 

representação midiática, mesmo tendo realizado uma observação participativa em 

alguns eventos, não houve uma investigação do que significam essas pluralidade e 

heterogeneidade da multidão observada. Os autores mobilizados permitem inferir que 

são sujeitos, instituições, organizações, enfim, forças progressistas, ou, para ser mais 

contundente, agentes que se mobilizam contra os poderes dominantes e propõem novas 

formas de democracia. Essa questão, no entanto, está se mostrando mais problemática 

e complexa. No instante em que assistimos ao crescimento de discursos defendendo um 

neonacionalismo, defesas veementes de valores conservadores, revogação de direitos 

conquistados por minorias, ressurgimento do ódio entre classes e raças, intolerância às 

diferenças de gênero etc., que podem ser exemplificadas com a eleição de Donald 

Trump, nos Estados Unidos, o crescimento dos partidos de ultradireita na Europa e a 

saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, algumas reflexões que aqui fizemos, 

devem começar a ser questionadas. Logo após a eleição americana, em vários países do 

mundo houve marchas e manifestações contrárias às posições do novo presidente que, 

em certa medida, parecem abrigar diversas correntes de pensamento. No Brasil, o 

fracasso das políticas econômicas e sociais, após o impeachment, e a constatação da 

corrupção generalizada parecem agravar o sentimento de desamparo promovido pela 

crise de representatividade. É neste contexto que vemos uma limitação da pesquisa: 

afinal, como se comporão as multidões doravante? Pensamos ser desafiador para outros 

pesquisadores ou para continuidade de nossa própria investigação considerar uma 

anatomia das multidões, que problematizasse uma possível nova composição da 

multidão, visto que há uma reconfiguração do cenário. O contexto mundial, como dito, 

se complexifica. A própria noção de Império parece estar sendo questionada, já que há 

vários discursos políticos clamando pela valorização do local, no lugar do global. Nosso 

comentário não diminui a importância e o potencial transformador da multidão. Pelo 

contrário: acreditamos que o rearranjo global das forças dominantes possa aglutinar 

mais corpos e acrescentar mais heterogeneidade e pluralidade à multidão humana, 

potencializando sua ação transformadora e promotora do comum. 
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7. Anexos 
 

 

• Enquadramento: é a imagem vista dentro da “moldura” representada pelos 

limites da captação da câmera. Embora provenha de uma dada realidade, é o 

fotógrafo, segundo seus interesses e propósitos, que dita o enquadramento.  

• Plano: é determinado por aquilo que se quer destacar na fotografia, o que é obtido 

por meio do distanciamento da câmara em relação ao objeto fotografado. A 

fotografia é uma unidade de significação precisamente porque se consubstancia 

num plano. Embora as denominações e tipologias dos planos diferenciem-se de 

autor para autor, podemos considerar essencialmente a existência de sete tipos de 

planos, com efeitos diferentes ao nível da expressividade fotográfica: 

- Grande Plano Geral (GPG): quando o enquadramento é o mais afastado do 

objeto. São muito usados para fotografar paisagens e eventos de massas, quando 

as pessoas se diluem no conjunto, não sendo possível sua particularização. Os 

grandes planos gerais também podem servir, por exemplo, para fotografias em 

que o próprio cenário é a “personagem” (como o peso dos arranha-céus sobre as 

pessoas).  

- Plano Geral (PG): enquadramento distanciado em relação ao objeto, porém 

menor que no GPG. Nesse plano, o ambiente divide o espaço, em termos de 

destaque, com o sujeito, havendo maior integração entre eles.  

- Plano de Conjunto (PC): um pouco mais fechado que o Plano Geral, capta a 

cena com seus atores e parte do cenário que os envolve. 

- Plano Médio (PM): enquadramento do corpo humano, da cintura para cima. 

- Plano Americano (PA): trata-se de um Plano Médio ligeiramente mais aberto, 

com enquadramento da figura humana, da altura dos joelhos para cima. 

- Primeiro Plano ou Close-up (close): o elemento é focalizado de maneira a 

preencher todo o quadro. Por exemplo, no caso da figura humana, inclui apenas 

seus ombros e a cabeça, valorizando a expressão do ator. Também pode enquadrar 

partes do corpo ou um objeto visto de maneira próxima.  

- Superclose ou plano de detalhe: quando uma pequena parte do objeto é 

explorada, por exemplo, o olho ou a mão de um ator – o foco se fecha em grau 

extremo. 

• Ângulo de tomada de imagem: trata-se do ângulo formado entre a objetiva da 

máquina fotográfica e a superfície. 

- Ângulo zenital: aqui, o objeto que se quer focalizar é visto de muito de cima, do 

céu ou do alto de edifícios, num ângulo praticamente perpendicular (zênite). O 

objeto retratado (como as multidões, por exemplo) é visto paralelamente à 

superfície e fica achatado.  

- Ângulo normal: nesse ângulo, a câmera está focalizada na altura do objeto e 

paralela à superfície.   

- Plongée: nesse caso, a câmera está localizada logo acima do objeto e o focaliza 

de cima para baixo. Cria a sensação de um mergulho (plongée, em francês) sobre 

o objeto. Também chamada de câmara-alta. É um recurso usado, por exemplo, 

para criar a sensação de inferioridade nas personagens. 

ANEXO I: enquadramento, planos e ângulos em fotografia 
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- Contra-plongée: ângulo do plano com a câmera focalizando a cena de baixo para 

cima. Também chamada de câmara-baixa. Nesse caso, a sensação é a contrária, 

pois emula a situação de quem olha de baixo para cima, colocando, portanto, a 

personagem em situação de superioridade. 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de AUMONT (2002), CASAQUI (2004) e SOUZA (2002). 
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ANEXO II – Registros da observação participativa nas manifestações de 2016 (fotos 

do autor) 

 

Vale do Anhangabaú, 18 de março de 2016 
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Avenida Paulista, 18 de março de 2016 
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