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Resumo 

 

Em 2013, uma onda de protestos sacudiu a política brasileira. Milhões de pessoas foram 

às ruas exigir justiça social, o fim da corrupção e diversas outras pautas. As manifestações 

iniciaram com o Movimento Passe Livre (MPL), que, através das redes sociais virtuais, 

convocou a população após o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus em São 

Paulo. Em pouco tempo, os atos tiveram adesão popular maciça e modificaram o cenário 

político do país. Neste artigo, analisa-se o ciberativismo das jornadas de 2013 pela 

perspectiva de Boltanski e Thévenot, que criaram categorias conceituais, as cités, para 

compreender situações de disputa como esta, em que os atores envolvidos buscam 

legitimar suas ações. Partindo da cité mundo cívico, é possível encontrar nas páginas de 

movimentos como o MPL um guia para investigação social do mundo atual. 
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Considerações iniciais 

Sacudido por grandes manifestações populares em 20133, que levaram milhões de 

pessoas às ruas, o Brasil assistiu ao fenômeno que alguns pesquisadores denominam 

Primavera das Redes. Por meio das redes sociais virtuais, o Movimento Passe Livre 

(MPL), uma organização que reúne principalmente jovens, cuja principal luta gira em 

torno da apropriação dos deslocamentos e espaços urbanos nas metrópoles, conseguiu 

aglutinar diferentes setores sociais cansados com a classe política governante como um 

todo. 

 A partir das redes sociais virtuais, especialmente o Facebook4, o MPL organizou 

atos que perpassaram o ciberespaço e tomaram as ruas das maiores cidades brasileiras 

num grito de revolta que culminou na invasão do Congresso Nacional pelos manifestantes 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Aluno de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM) da Faculdade de 

Comunicação Social (Famecos) da PUCRS, bolsista CAPES, e-mail: mauricio.tonetto@gmail.com  
3 Chamadas de jornadas de junho de 2013. No dia 20, o maior dos atos contou com 1,5 milhão de pessoas, conforme a 

Polícia Militar. 
4 Fundada em 4 de fevereiro de 2004, a rede tinha, em março de 2017, 1,94 bilhão de usuários em todo o mundo.  
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e em promessas de mudanças no sistema, como a reforma política, feitas pela então 

presidente Dilma Rousseff, que por fim não aconteceram. 

Em meio a problemas de mobilidade urbana, a redução do preço das passagens de 

ônibus emergiu como a principal bandeira das passeatas, mas, com o passar das semanas, 

os manifestantes arrastaram para as ruas centenas de milhares de inconformados com a 

corrupção, o governo e os políticos. 

 O MPL mostrou que as redes virtuais são bem mais do que simples ferramentas: 

constituem-se em plataformas para a autonomia política do mundo atual (CASTELLS, 

2013). Isso porque qualquer pessoa, com a adoção de um perfil, pode difundir discursos, 

informações e opiniões. Por isso, uma esfera pública peculiar é inaugurada com o advento 

das redes sociais. 

Dentro das redes, como verdadeiros atores, as pessoas representam a si mesmas e 

criam múltiplas identidades, ao passo que adotam discursos e práticas distintas, num 

processo de permanente construção e reconstrução cultural. Esta forma singular de 

interação mediada por computadores e dispositivos móveis, como tablets e smartphones, 

leva à constituição de uma ágora sem fronteiras terrestres, composta por relações sociais 

virtuais. A sociabilidade, neste espaço, é reconfigurada e expande os vínculos e a auto 

expressão humanas.  

As pessoas, ao incorporarem no cotidiano de suas práticas de comunicação as 

novas tecnologias, proporcionaram a si próprias espaços conversacionais profusos, antes 

inexistentes. Desde a blogosfera até o Facebook, incontáveis grupos, fóruns e 

comunidades se formaram e desapareceram no infinito oceano da rede mundial de 

computadores. Mas, apesar de efêmeros, eles deixaram marcas através de suas práticas 

de conversação em rede. Compreendê-las, portanto, é chave para que possamos entender 

o seu impacto no mundo contemporâneo (RECUERO, 2012). 

O ciberativismo, dentro destas práticas, tem se revelado um instrumento de 

transformação cultural e social importante na nova esfera pública. Neste artigo, faremos 

uma leitura das jornadas ciberativistas de junho de 2013 a partir da perspectiva dos 

autores Luc Boltanski e Laurent Thévenot, filiados à escola pragmática da sociologia 

francesa. Eles estabeleceram categorias conceituais com o propósito de analisar situações 

de disputa em que os indivíduos envolvidos buscam legitimar suas ações com argumentos 

e críticas, tomando como referência os princípios ou as realidades apreendidas no decorrer 

de suas vivências sociais.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

Na obra De la justification: les économies de la grandeur, eles sistematizaram 

“alguns dos sistemas de noções e valores que conformam a nossa cultura” (MÜLLER, 

2006, p. 18), e refletiram como os atores sociais justificam suas ações, especialmente em 

momentos de controvérsias. Esta perspectiva é adotada para examinar a dimensão cívica 

por trás dos protestos de 2013. 

 

Conversação em rede e ciberativismo 

 A formação e a difusão da internet e das redes de comunicação mediadas por 

computadores delinearam a arquitetura da web ao longo da história recente. Composta 

por nós que se interconectam num tecido em constante expansão, a rede é um espaço 

aberto à colaboração e à conversação, conforme projetaram seus criadores. Nas trocas 

entre os usuários, a cultura do ciberespaço vem sendo adaptada e modificada 

constantemente. Com base nesta premissa, entende-se que a rede não existe e se 

transforma por si só, sendo mero acaso tecnológico. Imerso nela, o homem atua, constrói 

significados e a molda. 

 Castells entende que o novo sistema de comunicação é diferenciado por “sua 

capacidade de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais” (1999, p. 461). 

Lévy diz que “por trás das técnicas agem e reagem ideias, projetos sociais, utopias, 

interesses econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos homens em 

sociedade” (1999, p. 24).  

 Através da miríade de conexões culturais do ciberespaço, os processos sociais são 

remodelados, e o poder simbólico de emissores tradicionais, como religosos, e 

autoridades e valores hierárquicos, enfraquecidos (CASTELLS, 1999). Dentro do novo 

paradigma comunicacional, afirma Castells, o poder dos fluxos é mais importante do que 

os fluxos do poder: 

 

Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da 

lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos 

processos produtivos e da experiência, poder e cultura. Embora a forma de 

organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo 

paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para sua expansão 

penetrante em toda a estrutura social. Além disso, eu afirmaria que essa lógica de 

redes gera uma determinação social em nível mais alto que a dos interesses sociais 

específicos expressos por meio das redes: o poder dos fluxos é mais importante 

que os fluxos do poder. A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de 

cada rede em relação às outras são fontes cruciais de dominação e transformação 

de nossa sociedade (CASTELLS, 1999, p. 565). 
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 A conversação em rede – “um evento onde os atores, por intermédio de interações 

verbais, negociam sentido, constroem relações sociais e dividem informações e valores 

sociais” (RECUERO in PRIMO, 2013, p. 53) – influencia mudanças políticas, 

econômicas, culturais etc. Até então restrita e sob a tutela de determinados grupos de 

poder, entre eles a grande mídia ou mídia de massa, a conversação pública, com a 

popularização da internet e das comunidades virtuais, ampliou-se de tal maneira que 

qualquer usuário com acesso hoje à rede pode estabelecer relações, construir laços e ser 

um ativista. 

Recuero explica que as conversações não são simplesmente determinadas pela 

existência dos novos meios, mas sim apropriadas por grupos sociais, o que eleva o 

potencial comunicativo da sociedade atual, por um lado, e cria novas práticas culturais, 

por outro: 

 
A conversação, no ambiente mediado pelo computador, assim, assume 

idiossincrasias próprias que são decorrentes da apropriação dos meios para o uso 

conversacional. Ela é, portanto, menos uma determinação da ferramenta e mais 

uma prática de uso e construção de significado dos interagentes, sejam essas 

ferramentas construídas para isso ou não. Falamos em apropriação porque essas 

ferramentas são construídas pelos agentes como ambientes conversacionais, e a 

conversação tem como suporte um conjunto de convenções simbólicas que são 

por eles construídas. Portanto, é preciso criar novos rituais e novas formas de 

negociar um contexto na interação (RECUERO, 2012, p. 39). 

 

 Os atores envolvidos na comunicação mediada por computadores utilizam-se do 

vasto ambiente de troca de ideias para “construir valores e ter acesso a recursos do grupo, 

tais como a legitimação de impressões a respeito de si mesmos, o acesso a informações, 

o suporte e o apoio social etc” (RECUERO in PRIMO, 2013, p. 56), o que fortalece nos 

usuários sentimentos de pertencimento e inclusão, e amplia suas capacidades de 

conversação. 

Dentro dos espaços abertos pela conversação em rede, o Facebook é a rede que 

hoje consegue melhor canalizar um vitalismo social que contrapõe a ideia de que o 

ciberespaço é um lugar asséptico (LEMOS, 2002). Isso faz com que ela dispute a primazia 

do espaço público (ANTOUN; MALINI, 2013) e seja protagonista de momentos 

importantes do contexto político e social de um país, como ocorreu nos protestos de 2013 

no Brasil. 

Nesta rede social, as pessoas enredam laços, reconhecem identidades e estimulam 

a formação de grupos e contextos que “garantem visibilidade e mobilizações em que se 
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engajam um número relevante de indivíduos” (MONTARDO; ARAÚJO in PUHL, 2012, 

p. 129). Elas tendem a proporcionar diferentes formas de comunicação horizontalizada 

com engajamento, exatamente onde se situa o ciberativismo: 

 

Desta maneira, propõe-se entender o ciberativismo como um conjunto de 

práticas realizadas em redes cibernéticas, com o objetivo de ampliar os 

significados sociais através da circulação na rede de discursos e 

ferramentas capazes de colaborar na defesa de causas específicas. Assim, 

o que observamos no contexto atual é a formação de coalizões temporárias 

por causas específicas, com as motivações mais variadas possíveis. Ou 

seja, observamos uma cultura de mobilização difusa, horizontalizada, 

heterogênea e abrangente, que já não cabe na dicotomia de conceituações 

herméticas (MONTARDO; ARAÚJO, 2012, p. 185). 

 

No ciberativismo, os movimentos sociais “estão propondo [...] uma nova utopia 

no cerne da cultura da sociedade em rede: a utopia da autonomia do sujeito em relação às 

instituições da sociedade” (CASTELLS, 2013, p. 166). Uma das grandes mudanças 

verificadas no ciberativismo, em relação ao ativismo offline5, é que, por causa das redes 

sociais online, os atores passaram de espectadores da grande mídia para produtores de 

conteúdo e informação, o que alterou, segundo Valle e Fossá (2015), os fluxos 

comunicacionais antes existentes. Isso significa que não cabe mais tão somente à mídia 

de massa pautar e controlar as temáticas sociais, e que a negação desses mesmos media 

aos clamores das redes virtuais não resulta obrigatoriamente em inércia: 

 

As pessoas só podem desafiar a dominação conectando-se entre si, 

compartilhando sua indignação, sentindo o companheirismo e construindo 

projetos alternativos para si próprias e para a sociedade como um todo. Sua 

conectividade depende de redes de comunicação interativas. Em nossa sociedade, 

a forma fundamental de comunicação horizontal em grande escala baseia-se na 

internet e nas redes sem fio. Além disso, é por meio dessas redes de comunicação 

digital que os movimentos vivem e atuam, certamente interagindo com a 

comunicação face a face e com a ocupação do espaço urbano (CASTELLS, 2013, 

p. 167). 

 

Ugarte (2008, p. 35) acrescenta que “a capacidade para transmitir é a capacidade 

para unir vontade, para convocar, para atuar, [...] é uma condição prévia à ação política”. 

Até o advento das redes sociais, o poder de transmitir ideias e informações se manteve 

restrito a poucos emissores ou nodos, que centralizavam a mensagem de acordo com seus 

                                                 
5 Todos aquelas praticados antes do surgimento da internet e da blogosfera. 
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interesses e, assim, limitavam o poder de comunicação da sociedade como um todo. 

Agora, porém, “não há filtros únicos (e) [...] um emissor qualquer não tem que passar 

necessariamente e sempre pelos mesmos nodos para poder chegar a outros” (UGARTE, 

2008, p. 35).  

 A nova capacidade de transmissão pelas redes sociais leva, com isso, a uma 

polifonia de exigências e manifestações, que atacam de diversos lados os poderes 

tradicionais constituídos. Com o antídoto do controle ideológico da mídia tradicional 

enfraquecendo, esses poderes muitas vezes recorrem à repressão na tentativa de abafar as 

demandas que até pouco tempo adormeciam sob uma falsa ideia de equilíbrio social. Essa 

tensão, em vez de silenciar os movimentos ciberativistas, converte-se em combustível 

para que eles façam circular com mais força e penetração as suas lutas, conforme foi visto 

no Brasil em 2013. 

 

O grande grito de revolta em 2013 

 A Primavera Brasileira teve início em 2 junho de 2013, data em que a prefeitura 

e o governo do estado de São Paulo anunciaram o reajuste da tarifa dos ônibus municipais, 

dos metrôs e dos trens urbanos de R$ 3 para R$ 3,20. No dia 6 do mesmo mês, o MPL 

convocou, pelas redes sociais virtuais, os descontentes com a elevação da tarifa a 

protestarem. Sucessivos atos tiveram adesão popular massiva e convulsionaram o cenário 

político-social do país. Apesar de carregar uma pauta específica – o preço da passagem –

, o MPL representava um sentimento que ia muito além do dinheiro: 

 

Se o estopim da massificação foram os vinte centavos, o mote geral de uma luta 

por uma vida sem catracas continha muito mais, ou seja, uma nova e inesperada 

capacidade de preencher a liberdade de uma nova efetividade. Pela primeira vez, 

houve uma nítida correlação inversa entre o nível de truculência da repressão 

estatal e a propagação das mobilizações para todas as cidades e todas as periferias. 

Ousando saber a multidão produziu não apenas uma nova luz, mas resistindo ela 

soube ousar, dando a essa luz uma significação diferente (ALBUQUERQUE, 

COCCO, 2014, posição 680). 

 

 Nas manifestações, era comum a exibição de cartazes com a frase não é pelos 20 

centavos, numa alusão de que a pauta principal do MPL transcendeu a queixa contra o 

aumento da tarifa em 20 centavos e expandiu-se para o descontentamento generalizado 

com o status quo. O slogan tornou-se uma espécie de símbolo dos protestos e um 
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“pretexto para expressar a indignação moral da população contra os privilégios, a 

corrupção, os gastos públicos indevidos” (KAHN, 2014, posição 2234): 

 

O que presenciamos foi a exigência de uma nova forma de fazer política, que se 

expressaria por uma tentativa de reinvenção do político, entendido como uma 

expressão pública visando ao bem comum, independentemente de partidos. Há 

uma demanda clara de participação política que não encontra formas de expressão 

nos partidos tradicionais, os quais não conseguem supri-la. A distinção entre 

política no sentido tradicional e o político em uma nova dimensão deve ser bem 

marcada se quisermos entender o que aconteceu (ROSENFELD, 2014, posição 

2460). 

 

Prestes a sediar a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 

2016, o país experimentava um contexto dúbio antes da eclosão das grandes 

manifestações. Enquanto a imagem vendida internacionalmente era a de uma nação 

próspera, que enfim chegaria ao desenvolvimento e caminharia em direção ao primeiro 

mundo, a realidade interna demonstrava que a injustiça, a violência, a precariedade dos 

serviços públicos e a corrupção descontrolada se impunham perante a idealização festiva 

dos megaeventos.  

Com a tática de ocupar as ruas a partir da internet, o MPL soube aproveitar-se 

destes fatos, somados à promessa dos candidatos à prefeitura de São Paulo de não 

aumentar o preço das passagens e à repressão policial contra os primeiros atos, para 

legitimar sua causa e provocar um intenso debate sobre qual modelo de Brasil está sendo 

forjado para os próximos anos. 

 Seu discurso dos 20 centavos tem uma simbologia que pode carregar vários 

significados. Ele fala, afinal, de uma disputa econômica? Não sendo meramente 

econômica, o que é? Por que o movimento faz questão de negar algo que, por si só, é 

legítimo? A minha hipótese é que o discurso do movimento aponta, em essência, para o 

desejo de uma nova expressão cívica dentro das grandes cidades: 

 

Se a retomada do espaço urbano aparece como objetivo dos protestos contra a 

tarifa, também se realiza como método, na prática dos manifestantes, que ocupam 

as ruas determinando diretamente seus fluxos e usos. A cidade é usada como arma 

para sua própria retomada: sabendo que o bloqueio de um mero cruzamento 

compromete toda a circulação, a população lança contra si mesma o sistema de 

transporte caótico das metrópoles, que prioriza o transporte individual e as deixa 

à beira de um colapso. Nesse processo, as pessoas assumem coletivamente as 

rédeas da organização de seu próprio cotidiano. É assim, na ação direta da 

população sobre sua vida – e não a portas fechadas, nos conselhos municipais 

engenhosamente instituídos pelas prefeituras ou em qualquer uma das outras 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

artimanhas institucionais –, que se dá a verdadeira gestão popular 

(MOVIMENTO PASSE LIVRE – SÃO PAULO, 2013, posição 241). 

 

Ao mesmo tempo que nega – não é pelos 20 centavos –, o movimento reafirma 

sua posição de lutar por algo maior. Ou seja, busca justificar sua própria negação com o 

argumento de uma batalha social muito mais importante, o civismo: 

 

Num processo em que a população é sempre objeto em vez de sujeito, o transporte 

é ordenado de cima, segundo os imperativos da circulação do valor. Dessa forma, 

a população é excluída da organização de sua própria experiência cotidiana da 

metrópole, organização essa que se realiza principalmente pelo sistema de 

transporte, o qual restringe a mobilidade ao ir e vir do trabalho e coloca catracas 

em todos os caminhos da cidade. E, no momento que se fortalecem as catracas, 

as contradições do sistema tornam-se mais evidentes, suscitando processos de 

resistência. É em meio a essa experiência concreta da luta contra a exclusão 

urbana que se forjou o Movimento Passe Livre (MOVIMENTO PASSE LIVRE 

– SÃO PAULO, 2013, posição 185). 

 

O mundo cívico de Boltanski e Thévenot 

Assistente de pesquisa de Pierre Bourdieu entre 1969 e 1976, Boltanski, ao 

contrário do mentor, priorizou em seus trabalhos os atores sociais em detrimento das 

estruturas. Em De la justification, ele propôs um modelo teórico para investigar o modo 

como os atores justificam suas ações, dando ênfase às operações críticas conscientes 

deles. Segundo Boltanski, que escreveu a obra com ajuda de Thévenot, nos momentos 

críticos das disputas o consenso se esvai, e as pessoas elaboram um conjunto de 

justificações para enaltecer e legitimar as posições que defendem. 

 

Os autores tentaram identificar e sistematizar as diversas “ordens gerais de 

grandeza” que legitimam as práticas em nossa sociedade. Isto é, os diversos 

princípios comuns de coordenação a partir dos quais as pessoas avaliam a si 

mesmas, suas ações e os objetos, e que, em casos de discórdia, servem como 

referências comuns através das quais negociam entre si para se colocarem em 

acordo (MÜLLER, 2006, p. 16). 

 

Para categorizar os regimes de ação através da análise dos modos de justificação, 

eles utilizaram o aporte teórico da filosofia política e propuseram uma teoria dos regimes 

de ação e das operações críticas, privilegiando a capacidade crítica e reflexiva dos 

indivíduos. Boltanski e Thévenot criaram instrumentos teóricos para compreender as 

interações de sujeitos que, a partir da linguagem, no sentido da organização social, 

buscam o consenso por meio do discurso: 
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Observando o curso das disputas, ou, mais precisamente, de disputas nas quais a 

violência está excluída, não se podem deixar de observar os requisitos comuns 

que formam o comportamento das pessoas envolvidas. Por exemplo, elas devem 

basear seus argumentos numa forte evidência, expressando deste modo a sua 

vontade de convergir na direção de uma resolução do seu desacordo. Construções 

políticas podem ser usadas como ferramentas poderosas para elucidar estes 

requisitos e revelar as premissas que na maioria das vezes encontram-se 

encapsuladas nos argumentos intercambiados no curso da ação (BOLTANSKI, 

THÉVENOT, 1999, p. 12). 

 

Para tanto, definiram ordens de grandeza como um “modo de caracterizar 

princípios nos quais os indivíduos se apoiam para direcionar suas ações, enaltecendo 

determinadas práticas” (MARTINS, AMARAL, 2009). Em síntese, eles formularam a 

hipótese de que sobre os debates públicos “pesam fortes constrangimentos de 

legitimidade e de generalidade dos argumentos utilizáveis que levam as pessoas 

envolvidas a superar a situação particular no interior da qual estão engajadas” 

(CURCUFF, 2001, p. 173).  

Depois de definir as diversas “generalidades” de maneira abstrata, os autores 

procuraram verificar a presença e efetividade delas na experiência social concreta: 

 

Para isto, recorreram à leitura de manuais ou guias de orientação cuja publicação 

é destinada a funcionários de empresas. Na análise do conteúdo destes manuais, 

os autores identificaram os mesmos princípios comuns que haviam sido 

formulados pelos autores clássicos da filosofia política, apresentados sob a forma 

de orientações para a vida prática, confirmando, assim, que as diversas ordens 

gerais continuam vigentes na sociedade capitalista contemporânea e que elas 

podem conviver e se fazerem efetivas no interior de um mesmo espaço social 

(MÜLLER, 2006, p. 17). 

 

Boltanski e Thévenot identificaram seis mundos ou cités: inspirado, doméstico, 

opinião, cívico, mercantil, e industrial: 

 

Mundo inspirado: Princípios identificados a partir da obre 

Cité de Dieu, de Santo Agostinho. As 

pessoas situam-se em relação a valores 

que não dependem da opinião do outro 

(bem, belo, verdadeiro, santidade etc). 

Mundo doméstico: A partir de La Politique Tirée des Propres 

Paroles de l’Écriture Sainte, de Dauphin 
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Bossuet. As relações que as pessoas 

estabelecem entre si têm como modelo as 

relações de parentesco – identificação, 

dependência e proteção. Pertencimento ou 

proximidade a um grupo restrito. 

Mundo da opinião: A partir da descrição da honra no Leviatã, 

de Hobbes. A posição de cada um depende 

da posição dos outros. Valores 

fundamentais são reconhecimento público 

e prestígio. 

Mundo cívico: A partir do Contrato Social, de Rousseau): 

relações baseadas na legalidade e na 

representatividade. Valor maior é a noção 

de bem comum. 

Mundo mercantil: A partir de Hume e Adam Smith. As 

pessoas estão ligadas pelo ato de 

cobiçarem os mesmos bens raros. 

Relações dominadas por rivalidade e 

negócios. 

Mundo industrial: A partir da obra de Saint-Simoin. Razão 

instrumental, com valores centrados em 

produtividade e planejamento. 

 

Cada um destes quadros de referência suscita um tipo específico de forma de 

orientação da ação que remete a determinadas ordens de grandeza. No caso das práticas 

ciberativistas do MPL nos protestos de junho de 2013 no Brasil, são válidas as noções de 

equidade, coletividade e cidadania do mundo cívico. Esta cité foi formulada com base no 

Contrato Social, de Rousseau, e na análise de dois guias franceses de sindicatos: Pour 

élire ou désigner les délégués (Como eleger ou nomear representantes) e La section 

syndicale (O setor sindical). Segundo os próprios autores,   

 

No mundo cívico, um soberano é formado pela convergência das vontades dos 

homens, que, na qualidade de cidadãos, abandonam seus interesses particulares e 

se conduzem exclusivamente na direção do bem-comum.  Esta grandeza cívica 
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contrapõe-se às dependências pessoais, nas quais a grandeza doméstica é baseada, 

bem como às opiniões dos outros, que constituem a grandeza do renome. No 

mundo cívico, as pessoas são pequenas se vistas como particulares, seguidoras 

dos ditames de uma vontade egoísta, e, ao contrário, relevantes e dignas se 

percebidas como membros da soberania incorpórea, que diz respeito 

exclusivamente ao interesse geral (BOLTANSKI, THÉVÉNOT, 2009, p. 18). 

 

 Sustentam os autores que a peculiaridade do mundo cívico 

 

[...] está em pôr o acento nos seres que não são individuais e sim coletivos. Os 

seres humanos individuais podem ser vistos como relevantes e valorosos apenas 

enquanto pertencentes a um grupo ou enquanto representantes de uma 

personalidade coletiva. Neste mundo, as pessoas importantes são, portanto, 

federações, comunidades públicas, representantes ou responsáveis.  Suas 

qualidades lhes conferem um caráter oficial ou estatutário. Os objetos pertinentes 

são tanto imateriais, tais como leis, códigos, processos, quanto materiais, como 

sedes de sindicatos ou urnas, por exemplo. As relações dignas são aquelas que 

envolvem ou mobilizam as pessoas para uma ação coletiva (BOLTANSKI, 

THÉVENOT, 2009, p. 19). 

 

 Nas jornadas de junho de 2013 no Brasil, verificou-se uma nova forma de atuação 

política dos movimentos sociais. Organizado de maneira horizontal, o MPL não dispunha 

de lideranças claras. Nas próprias redes sociais virtuais, era difícil encontrar 

representantes do movimento que tivessem legitimidade para falar em nome dele. A todo 

instante, o discurso do MPL reafirmava a posição de priorizar o coletivo em detrimento 

do individual. 

 Isso confundiu não apenas a sociedade, mas também os analistas sociais, apesar 

de já existirem exemplos de revoltas e atos semelhantes em outros locais do mundo, como 

a Primavera Árabe6, Os Indignados7 e o Occupy Wall Street8. Quando os protestos se 

tornaram grandes confrontos com as forças policiais, com a emergência dos militantes 

black blocs9, o MPL sustentou a justificação de que, justamente por não possuir lideranças 

                                                 
6 Onda revolucionária de manifestações no Oriente Médio e Norte da África, ocorrida a partir de dezembro de 2010. 

Houve revoluções na Tunisia e no Egito, além de guerra civil na Líbia e na Síria, e uma série de protestos em outros 

países. 
7 Protestos ocorridos em 2011 na Espanha, também chamados de 15-M. Organizados pelas redes sociais e idealizado 

por uma plataforma digital, eles reivindicaram mudanças na política e sociedade espanholas, a exemplo do que 

aconteceu no Brasil. 
8 Movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social, a corrupção e a influência indevida das empresas 

do setor financeiro no governo dos Estados Unidos. Iniciou em setembro de 2011, com a ocupação do Zuccotti Park, 

no distrito financeiro de Manhattan. Inspirou outros movimentos Occupy ao redor do mundo. 
9 De acordo com Fiuza (2014, posição 298), o black bloc é “uma ferramenta usada por certos militantes para se defender 

da violência policial e atacar os símbolos de uma ordem social por eles considerada injusta e absurda”. O surgimento 

desta tática, afirma o autor, deu-se no seio da contracultura da Europa entre as décadas de 1960 e 1980. Nos protestos 

de 2013 no Brasil, os militantes black blocs apareciam nas manifestações trajados de preto e com o rosto coberto. 
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tradicionais, o movimento não poderia ser cobrado por atos isolados cometidos por quem 

quer que seja dentro de suas fileiras.  

Boltanski entende que, nestes casos, “se você aborda o social a partir dos atores, 

você os verá como criativos, inventivos, competentes, inovadores, que têm estratégias 

etc” (2014, p. 224). Ele defende, portanto, que devem ser reconhecidos os princípios 

normativos que sustentam a atividade crítica das pessoas comuns: 

 

Se quisermos levar a sério as reivindicações dos atores quando estes denunciam 

a injustiça social, criticam as relações de poder ou desvelam as razões ocultas de 

seus adversários, devemos concebê-los como dotados de uma habilidade para 

diferenciar maneiras legítimas e ilegítimas de apresentar críticas e justificações. 

É, mais precisamente, esta competência caracterizadora do sentido ordinário de 

justiça que as pessoas cumprem em suas disputas (BOLTANSKI, THÉVENOT, 

1999, p. 11). 

 

Considerações finais 

Em sociedades complexas como a brasileira, onde não há uma visão homogênea 

acerca do bem comum, a sociologia dos regimes de ação proposta por Boltanski e 

Thévenot é uma alternativa interessante para investigar as controvérsias e os desacordos 

nas interações das pessoas, tanto no âmbito virtual quanto no âmbito real.  

Além disso, pode servir como referência para estudos que pretendem ir ao cerne 

das situações e examinar as condutas dos indivíduos que se manifestam em momentos de 

tensão e disputa. Esta sociologia abre novas perspectivas de compreensão que 

ultrapassam a própria visão de Bourdieu: 

 

Ao propor uma visão construtivista das práticas, a teoria da justificação e das 

operações críticas de Boltanski e Thévenot oferece um referencial teórico 

interessante para a análise da ação social. Em situações de interação, as pessoas 

se deparam com a necessidade de legitimarem as suas ações. Observando a ação 

social no cotidiano vivenciado pelas pessoas em situações diversificadas, não é 

possível sustentar que as estruturas determinam as práticas, transformando-se em 

disposições mais ou menos duradouras que as pessoas obedeceriam em todas as 

situações da vida cotidiana. Na análise da ação social é necessário considerar a 

pluralidade de interesses de atores e atrizes (MARTINS, AMARAL, 2009, p. 

107). 

 

Partindo dos conceitos de mundo cívico trazidos por Boltanski e Thévenot, é 

possível encontrar nas páginas de movimentos sociais nas redes virtuais um guia para 

análise da ação social do mundo atual, relacionando a cité cívica com as demais cités na 

busca de novos entendimentos.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

Com o olhar crítico à própria sociologia clássica, pode-se também aprofundar o 

estudo sobre práticas ciberativistas como geradoras de novos espaços e discursos dentro 

do mundo cívico sem as “armadilhas de interpretações dicotômicas que colocam um 

modelo teórico ou ideal, de um lado, e a prática concreta ou o senso comum, vistos como 

conjuntos unificados de representações e valores, de outro” (MÜLLER, 2006, p. 18), 

sendo, então, muito válidas as contribuições de Boltanski e Thévenot para estudos que 

envolvem ciberativismo, movimentos sociais e disputas simbólicas. 
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