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Os acontecimentos frente a uma abundância comunicativa e suas 

repercussões políticas na esfera pública 

 

Gustavo Silva de Mattos1   

Resumo:  

Este artigo disserta sobre o fenômeno do acontecimento, estudado na sociologia francesa e 

seu impacto transformador na esfera pública “multivocalizada”, utilizando-se do conceito de 

“abundância midiática” de John Keane. Para exemplificar como os acontecimentos podem 

transformar sentidos, revelar tramas narrativas e criar novas possibilidades políticas, é 

apresentado o debate midiatizado a respeito das legitimidades das manifestações em junho 

de 2013 e o impacto da opinião pública multivocalizada sobre a narrativa oficial dos meios 

de comunicação tradicionais.  
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Abstract:  

This article discourse about the phenomenon of the event, studied in the french sociology 

and its transformative impact on a “multivocalized” public sphere, using John Keane’s 

concept of 'media abundance". To illustrate how events can transform significances, reveal 

narratives plots and create new political possibilities, it shows the mediatized debate on the 

legitimacy of the demonstrations in June’s 2013 and the multivocalized public opinion impact 

on the traditional media official narrative.  
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Introdução   

Somos lembrados diariamente pela mídia, para além das datas festivas e dos feriados 

religiosos de nossos calendários, dos aniversários de eventos que impactaram a experiência 

pública. Esses eventos são evidenciados nas retrospectivas e reforçados quanto a seu grau 

de importância. Também é destacado nos registros desses eventos a forma como nossas 
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vidas sofreram um deslocamento entre um “antes” e um “depois” deles. Eles parecem 

revelar uma trama lógica de etapas que culminaram em seu ápice – o evento em questão –, 

ao mesmo tempo em que apontam para desdobramentos futuros. 

Uma tragédia em larga escala afeta dramaticamente a vida das vítimas e pode vir a 

evidenciar problemas climáticos, descaso ambiental e falhas estruturais na segurança de um 

país, assim como pode ser colocada em relação comparativa com outros desastres 

similares, revelando novos detalhes desses eventos do passado. Um atentado pode revelar 

toda uma trama oculta de conflitos geopolíticos e classificar diversos atores outrora 

obscuros ou incógnitos, além de promover novas e mais rigorosas práticas de segurança e 

controle social do país onde esse atentado ocorreu e países vizinhos. Um crime 

emblemático pode explicitar negligência das autoridades em relação a certo tipo de prática 

criminosa, gerando comoção pública, ações de empreendedores morais e mudanças 

legislativas. Numa perspectiva sociológica, tanto atentados quanto eventos naturais e crimes 

podem de forma comum deslocar a experiência de um grupo social que se vê afetado 

conjuntamente por aquilo de forma intempestiva.   

Tais eventos são chamados de acontecimentos pela literatura acadêmica, um tipo 

especial de fato noticiável pelos meios de comunicação, destacando-se pela sua 

importância para os estudos de mídia (Vera França, 2012). O sociólogo francês Louis Queré 

(2005) amplia o conceito para além de fato jornalístico e aponta os potenciais hermenêuticos 

que o acontecimento pode acrescentar às ciências sociais, observando como a ruptura do 

cotidiano causada pelo conceito pode desencadear novas interpretações e novas 

possibilidades de ações que antes dele eram impensáveis ou impraticáveis, enquanto 

ressignifica o passado que passa a ser outro após o acontecimento.  

O interesse desse artigo é mostrar como esses acontecimentos, quando 

multimidiatizados pelo público que lá está presente, geram reverberações na esfera pública 

multimidiática e ampliam o debate pautado pelos meios de comunicação em massa –não 

sendo necessariamente regulado e controlado por eles – neste momento de “ruptura” 

próprio do acontecimento. Essa ruptura é um momento onde os sentidos ainda estão “em 

aberto” e podem ocorrer conflitos simbólicos e a cristalização de posicionamentos em 

engajamento comum dos atores, como analisam autores como Mendonça (2007) e Queré e 

Terzi (2012).  

Na primeira parte do artigo, busco localizar o conceito de acontecimento relacionado 

às ciências sociais, que será proposta por Louis Queré (2005) e o pontencial “arendtiano” 

para ação proposta por Queré e próxima das teorias políticas por Mendonça (2007).  
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Na segunda parte, busco localizar a ideia de esfera pública e opinião pública na leitura 

de Wilson Gomes e Rousiley Maia (2009) sobre esses conceitos de Habermas em Mudança 

estrutural da Esfera Pública (2008) e Direito e Democracia (1997), relacionando-a com a 

construção midiática discursiva de Charaudeau (2007). Na terceira parte, relaciono essa 

esfera pública com a ideia de “abundância comunicativa” e decadência midiática em John 

Keane (2013) e interação entre mídias de D’Andréa (2014) para explicar as novas relações 

de interação com a mídia tradicional, os novos meios de comunicação e a ideia da dimensão 

sensível do acontecimento proposta por Queré e Terzi (2012). Na quarta parte, busco reunir 

esses conceitos e exemplificar o potencial hermenêutico de ruptura do acontecimento 

somado à ideia de abundância midiática na esfera pública nas Jornadas de Junho, a partir 

da mudança de editorial da Folha de São Paulo e retratação da posição do cronista Arnaldo 

Jabor na Rede Globo, tentando amparar a credibilidade do veículo midiático em confluência 

com a opinião pública.   

 

1. Acontecimento  

Acontecimento é um conceito multidisciplinar, tendo ele diferentes significações e 

objetividades em campos como os da filosofia, epistemologia da história e pedagogia. 

Marocco e Zamin (2010)2 apresentam diversos autores de diferentes áreas, que em comum 

adotam a ideia de acontecimento como ruptura na experiência cotidiana, cada qual 

articulando essa ideia dentro de seu campo de saber.  

Como instrumento conceitual, entretanto, a ideia de acontecimento tem sido 

particularmente profícua nas ciências sociais em sua interface com os estudos de 

comunicação. Alguns estudos jornalísticos têm definido o acontecimento como uma espécie 

especial de fato jornalístico – fato noticiável, dentro da teoria do valor-notícia, inusitado, que 

suscita alto interesse da audiência (França, 2012, p. 40), ou a partir de um enfoque 

construtivista, que explica o acontecimento como um produto de construção discursiva 

midiática, afetando diretamente os indivíduos através desse discurso.   

Ambas abordagens limitam o conceito de acontecimento, como indicam França e 

Oliveira (2012). A abordagem do acontecimento como fato jornalístico pode esgotar seu 

potencial em outros campos de estudo e a segunda abordagem corre o risco de cair numa 
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visão radicalmente construtivista, onde a realidade passa a ser tomada como resultado do 

discurso, esgotando seu potencial enquanto instrumento conceitual:  

 

Sem dúvida os acontecimentos incitam a palavra e se traduzem em 
narrativas, porém tratar o acontecimento apenas como construção 
discursiva neutraliza aquilo que o caracteriza: a possibilidade que ele 
instaura, enquanto ocorrência concreta no mundo, de criação de novos 
sentidos, do desencadeamento de um outro campo de ações. Ao quebrar a 
normalidade e a sequência natural das coisas, o acontecimento alarga o 
horizonte do possível, aponta alternativas impensadas, convoca passados 
esquecidos e abre o presente para novos futuros possíveis. (FRANÇA e 
OLIVEIRA, 2012, p. 89).  

Uma alternativa teórica para um esgotamento potencial do conceito, que dialoga com 

a possibilidade sugerida por França e Oliveira, é proposta pelo sociólogo Louis Queré 

(2005), quando ele critica o tratamento que o acontecimento recebe na abordagem das 

ciências sociais. O autor questiona a forma como os sociólogos avaliam o “lugar dos 

acontecimentos na experiência, seja ela individual ou coletiva”, pois a disciplina tende a 

“associar a ação a sujeitos motivados racionalmente a agir, por motivos ou por interesses, e 

menos por uma comoção por acontecimentos e por mudanças, nos objetos ou nas 

situações, no decurso da própria organização da experiência” (2005. p. 2). O autor também 

aponta o fato das ciências sociais classificarem o acontecimento como fato e recorrerem ao 

esquema de causalidade.   

Para ir além da ideia de que acontecimentos são fatos que motivam a ação de 

sujeitos, Queré recorre a reflexões de Hannah Arendt, em que o acontecimento pode 

representar tanto um fim – a compreensão de um encadeamento de eventos que 

culminaram naquele acontecimento, encerrando um ciclo – como um começo – o início de 

um novo momento potencial – sendo que esse “começo de uma nova era” é inaugurado 

pelo acontecimento e revela o potencial na ação, que para Arendt é a criação algo novo no 

mundo (ibidem, p. 3).  

Queré (2005) também aponta as reflexões de G.H. Mead a respeito do conceito. Para 

ele, o acontecimento “introduz uma descontinuidade, só perceptível num fundo de 

continuidade” (2005, p.4). Assim, os acontecimentos importantes trazem uma ruptura num 

cenário de continuidades que desorientam o encadeamento natural das coisas.  Somos 

obrigados a de alguma forma socializar o impacto disso e recolocar o acontecimento de 

alguma forma no fluxo das experiências cotidianas. Entretanto, paradoxalmente, esse 

contínuo já não é mais o mesmo de outrora, o acontecimento revelou uma nova ordem de 
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causalidade que só foi passível de ser encadeada justamente porque o acontecimento 

apontou essas novas relações (ibidem, p. 5).  

O acontecimento para Louis Queré representaria um “pivot” da temporalização interna 

da conduta do passado e do futuro (ibidem, p. 6). Caracterizando-se por sua 

descontinuidade, o acontecimento nos obriga a buscar novas possibilidades, 

individualizando-os tanto em termos retrospectivos, com uma nova interpretação do 

passado, como prospectivos, para potencialidades futuras. A questão é chave para o autor 

romper com a ideia fechada do conceito, uma vez que a disputa de sentidos individuais – 

tanto consonantes quanto conflitantes – apresenta uma ideia de acontecimento em aberto 

para transações e disputas simbólicas, tanto em seu sentido passado quanto em suas 

possibilidades futuras.  

Sobre essas “possibilidades futuras”, Mendonça (2007) irá apontar que é onde é 

possível situar, para Hannah Arendt, a capacidade humana de gerar algo novo. Arendt 

apresenta o conceito de Vita Activa, constituída por labor, work e action, sendo esta última 

uma atividade que só pode ser exercida socialmente, pois “possui permanência e sobrevive 

à vida dos indivíduos singulares” (2007, p. 125),   

A ação no sentido arendtiano permite que indivíduos, mesmo se movendo em “teias já 

estabelecidas de significação”, inventam algo novo, refundando sentidos. (ibidem, p. 125 - 

126):  

A ação, sempre compreendida simbolicamente, é o que permite que a 
sociedade crie, coletivamente, novos começos e se refunde. Ela não é, 
portanto, algo factível individualmente: depende do outro, visto ser 
relacional e intersubjetiva. Ela “não pode sequer ser imaginada fora da 
sociedade dos homens”. (Arendt, 2005, p. 31) (MENDONÇA, 2007, p. 126).  

Para ligar a ideia de ação como refundação de sentidos ao debate simbólico que o 

acontecimento desperta, é importante compreender como se dá esse debate. É impossível 

discuti-lo sem compreender os atores que participam desse debate e em quais arenas 

simbólicas eles são desenvolvidos e quem os media. Da mesma forma, é importante 

compreender a forma como se estabelece a ideia conceitual de esfera pública e de uma 

“multivocalização” das tecnologias de comunicação para evidenciar a possibilidade de ação, 

no sentido “arendtiano”, na ruptura provocada pelo acontecimento.  

    

2. O conceito de esfera pública e a comunicação de massa onde o 

acontecimento se insere  
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O acontecimento chega ao nosso conhecimento, muitas vezes, através dos meios de 

comunicação ou através de terceiros, que receberam tal informação também por esses 

meios. Mesmo quando ele nos afeta diretamente, precisamos, em alguns casos, do amparo 

midiático para compreender dentro de uma narrativa coesa o que aconteceu.   

Quando saímos de nosso espaço privado para frequentar ambientes sociais, seja no 

trabalho ou num ambiente de lazer, o acontecimento é trazido para debate. Acompanhamos 

seus desdobramentos na mídia e por diversos atores que, de uma forma ou de outra, são 

legitimados a opinar a respeito dele. Mas como de fato se dá a escalada desse processo?  

Patrick Charaudeau (2007) situa o acontecimento midiatizado no espaço público. O 

conceito de acontecimento para ele faz parte de “um mundo a se comentar, como 

surgimento de uma fenomenalidade que se impõe ao sujeito” (2007, p. 95). Esse 

acontecimento, para Charaudeau, só adquire existência através de captura, sistematização 

e estruturação que faz dele um sujeito linguageiro. Captura essa realizada pelos meios de 

comunicação. “Sendo a finalidade da informação midiática de rotular o que acorre no espaço 

público, o acontecimento será selecionado e construído em função do seu potencial de 

atualidade, de socialidade e da imprevisibilidade” (CHARAUDEAU, 2007, p. 101).  

O potencial de atualidade consiste na distância que separa a aparição do 

acontecimento e sua informação, para poder criar uma ilusão de contemporaneidade e/ou 

justificá-la. O potencial de socialidade consiste para as mídias em responder à condição de 

pregnância, construindo universos de discurso no espaço público por rubricas como política, 

religião, política, etc. E o potencial de imprevisibilidade consiste em evidenciar o “notável”, 

aquilo que perturba a ordem dos discursos cotidianos para o consumidor de mídia (2007, p. 

103).  

A informação, discursivamente construída e legitimada num contrato de comunicação 

constrói uma narrativa com elementos linguageiros e semiotizados do acontecimento e 

realiza o trabalho de torná-lo “enunciativamente contemporâneo” ao receptor da informação. 

Assim, o espaço do debate permeado pela mídia, amparado por sua credibilidade e pela 

credibilidade daqueles aos quais ela projeta – especialistas, jornalistas gabaritados, 

celebridades – não só se torna um acontecimento em si, como também dá à mídia um papel 

explicativo e ajuda a construir o que o autor chama de uma “verdade mediana” no campo 

dos discursos.  

O debate do acontecimento é realizado na esfera pública, sendo esse debate 

organizado por instâncias políticas e cidadãs, mas o espaço da mídia na organização do 

debate não só é cada vez maior, com o desenvolvimento da tecnologia, como ela ocupa 
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uma parte da “simbólica democrática”, mesmo quando tenta tomar pra si todo esse espaço 

(ibidem, p. 189).  

Charaudeau destaca o forte poder da mídia nos discursos em debate a respeito do 

acontecimento na esfera pública, organizado por instâncias políticas e cidadãs, como 

apontado acima. Faz-se importante localizar teoricamente a esfera pública no campo dos 

estudos políticos, conceitualmente diferente da esfera pública analisada por Charaudeau, e 

quem são os atores que a compõem.   

O estudo que localizou a esfera pública em sua formação e importância política foi 

realizado por Jürgen Habermas na obra “Mudança Estrutural da Esfera Pública” (1962), 

ascendendo debates que duraram décadas após a sua publicação e que incluem revisões 

do próprio autor. A investigação de Habermas perpassa o conceito de esfera pública – em 

alemão, esfera do público, ou öfftenlichkeit – no decorrer da história europeia tratando da 

formação e institucionalização do termo (Gomes, 2008).  

Inicialmente, Habermas demonstra especial interesse na esfera pública burguesa, 

essencialmente uma burguesia que lia e discorria em espaços públicos a respeito de 

assuntos políticos. A imprensa nascente traduzia seus interesses, ajudando assim a gerar 

uma opinião pública – um julgamento construído discursivamente, com base numa 

argumentação racional – como forma de controle do poder político (Losekann, 2009).   

Essa esfera burguesa, entretanto, sofre uma mudança estrutural devido às diversas 

transformações da modernidade, entre as quais Gomes destaca a confusão entre a esfera 

pública burguesa, a esfera privada – dos assuntos individuais – e a íntima – de caráter 

familiar e de relações próximas:  

 

Diluídos os contornos das esferas pública, privada e íntima, estaria selada a 
decadência da esfera pública moderna. Sob todos os aspectos que a 
considerarmos, acredita Habermas, resultará sempre a perda das suas três 
características fundamentais, a saber, a acessibilidade, a discutibilidade e a 
racionalidade, bem como a degeneração do seu resultado mais substancial, 
a opinião pública. Suposto o quadro de transformações da estrutura da 
sociedade, esboçado acima, no centro de toda essa mudança da estrutura 
estaria, segundo Habermas, a presença avassaladora dos meios e da 
cultura de massa. Antes, é justamente a íntima vinculação, de submissão, 
da esfera pública contemporânea aos mass media e à mass culture o que 
constitui o fenômeno que caracteriza de maneira mais evidente, para 
Habermas, a degeneração da esfera pública moderna (GOMES, 2008, 
p.48).  

Seguindo essa ideia, a esfera pública moderna contemporânea de Habermas existe 

mais enquanto um ideal democrático que o efetivo, na concepção da esfera burguesa nessa 

submissão aos mass media.  
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As décadas que seguiram a publicação de Mudança Estrutural da Esfera Pública não 

só apresentaram caloroso debate a respeito das ideias mostradas por Habermas, como 

também o panorama da comunicação atual – e o público com acesso a ela – é bem 

diferente daquele vislumbrado pelo autor nos anos 1960, de tal forma que o conceito de 

esfera pública e sua relação com os meios de comunicação de massa foram revisitados em 

uma obra mais recente, Direito e Democracia (1997):  

 

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela, os fluxos 
comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem 
em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos [...] quando abrange 
questões politicamente relevantes, ela [a esfera pública] deixa ao cargo do 
sistema político a sua organização especializada [...] A esfera pública 
constitui principalmente uma estrutura comunicacional do agir orientado 
pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerado no agir 
comunicativo, não com as funções nem com os conteúdos da comunicação 
cotidiana (HABERMAS, 1997, p. 92).  

 O autor agora apresenta a esfera pública permeada pelos media num modelo duplo 

de circulação de poder e tensão entre o centro e a periferia, representados respectivamente 

pelos políticos detentores do poder e pelos coletivos sociais, associações e cidadãos em 

geral. Mesmo não detendo o poder decisório do centro, a periferia pode influenciar 

discursivamente na decisão pública (Marques, 2014, p.24-25), pois estes “captam os ecos 

dos problemas sociais que ressoam na esfera privada” e condensam esse discurso, 

transmitindo-o para a esfera política. (Habermas, 1997, p.99).   

Essa nova perspectiva assume então uma maior autonomia da esfera pública e, em 

relação a ela, a comunicação de massa representaria uma adição a essa comunicação 

pública, que estaria restrita a espaços físicos de convivência. Para Habermas, mais 

importante que a visibilidade promovida pela esfera pública permeada pela mídia, seria a 

discutibilidade, o fator de debate provocado sobre aquilo que é publicizado (Gomes, 2008, p. 

94).  

A esfera pública não pode ser apontada aqui como algo engessado, representando 

uma instituição ou espaço singular, mas sim um conjunto das negociações argumentativas, 

de forma que Maia (2008) faz uma analogia entre a esfera pública e os debates que a 

constituem, e os mercados financeiros e as relações de troca e circulação de bens que os 

envolvem (MAIA, 2008). Da mesma forma, essa esfera de legitimação não pode ser 

“comprada”, pois o que está em jogo aqui são as convicções do público e se particulares 

desejam influenciar a opinião pública, devem passar pelo crivo legitimador dessa esfera, sob 
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o risco de serem deslegitimados quando seus interesses privados ou manipulações são 

publicizados (Gomes, 2008, p. 98).  

Pensando a esfera pública habermasiana como uma tessitura linguageira, Mendonça 

(2007), aponta o “processo de revisibilidade reflexiva do tecido social, via acontecimentos de 

linguagem” (2007, p. 136). Essa reflexão provém da evidenciação provocada pela “ruptura” 

do acontecimento, quando este é colocado na narrativa discursiva e circulado na esfera 

pública.  

Entendendo a ideia de acontecimento, construído discursivamente dentro deste 

cenário de poder e influência midiática da esfera pública, assim como esse poder é 

legitimado, como nos apresenta Charaudeau (2007), podemos aqui questionar o quanto 

esse cenário permanece frente maior diversificação dos meios de comunicação. Também 

podemos pensar em que medida os sentidos são negociados na formação da opinião 

pública, tendo o acontecimento um papel central nessa negociação.    

 

3. Um novo paradigma de abundância comunicativa e sua relação com o 

acontecimento  

Podemos pensar em acontecimentos que se manifestam em debates na esfera pública 

e como eles afetam as decisões das instituições como a morte do adolescente negro 

Michael Brown, em agosto de 2014, na cidade de St. Louis nos Estados Unidos, confundido 

com um criminoso nessa ocasião. Tal questão assumiu contornos de conflito racial e 

preconceito na esfera pública, gerando uma tensão que explodiu em protestos e 

manifestações de repúdio à ação policial e pressão sobre as instituições políticas e judiciais 

por punição dos culpados e maior segurança nas ruas. Entretanto, um elemento 

particularmente potencializador desse acontecimento foi sua massiva divulgação através de 

diversos vídeos, desde aquele em que o corpo do jovem aparece estirado após o 

assassinato até os dos protestos. Vídeos estes que se transformaram em postagens 

massivamente compartilhadas nas redes sociais, juntamente com matérias da mídia 

tradicional3. Da mesma forma se fazem notórias as manifestações de figuras com forte voz 

na mídia a respeito do caso, compartilhadas e editadas em forma de imagem, texto, vídeo e 

áudio.  

Esses exemplos apresentam algo ainda novo, que escapa da narrativa midiática 

tradicional, fazendo-a inclusive ter que se pautar em função do desenrolar do debate na 

                                                           
3 < http://www.nytimes.com/2014/08/18/us/more-clashes-with-police-in-ferguson-and-reaction-toautopsy-report.html?_r=0> 
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esfera pública. Em relação a esse novo fenômeno, primeiramente, é importante que se 

caracterize o que se entende por essa abundância comunicativa para depois relacioná-la à 

ideia do acontecimento desenvolvida até aqui.  

A “abundância comunicativa” é um termo usado por John Keane (2013) para 

descrever um momento ímpar de revolucionária transição da comunicação, caracterizada 

por uma mídia interconectada, convergente, que engloba conteúdo com texto, imagem e 

som digitalmente compacto, facilmente armazenável, portátil e reprodutível. (2013, p. 1-2).  

Paralelamente, o autor aponta a decadência da velha mídia em audiência, leitores e 

ouvintes, ainda que esta acabe muitas vezes se tornando um modelo híbrido com a nova 

mídia, quando esta segunda não a canibaliza. (ibidem, p. 14). Sobre as típicas visões para 

esse tipo de modelo, diz John Keane:  

 

Às vezes visto como um trator ou comparado a um grande nivelador 
mundial, o novo modelo de abundância comunicativa é tido como um 
desafiador de todas as hierarquias estabelecidas de poder e autoridade. Ele 
alimenta esperançosas conversas sobre democracia digital, públicos on-
line, cibercidadãos e wiki-governo. Alguns falam de um terceiro estágio da 
evolução democrática, em que o espírito e a substância da ancestral 
democracia de assembleia reencarnaram na forma de cabos e 
telecomunicações, ou então argumentam "pode-se dar a cada cidadão a 
oportunidade de colocar algumas questões da sua própria agenda e 
participar em discussões com especialistas, responsáveis políticos e 
concidadãos”.  

Outros promovem visões de um mundo digital "conectado", onde "os 
cidadãos mantêm seus próprios governos responsáveis" e "toda a 
humanidade tem igual acesso ao conhecimento e poder” (KEANE, 2013, p. 
17-18, trad.minha).  

 

Isso leva a uma ideia de um poder político que pode estar permanentemente sujeito ao 

escrutínio público dos cidadãos com as novas ferramentas de comunicação, de forma que é 

impossível pensar democracia sem pensar hoje nessa abundância comunicativa. Para o 

autor é uma perspectiva promissora, mas é necessária uma análise “desapaixonada” desse 

novo cenário, para não se deixar seduzir pelas muitas promessas que essa ideia traz 

(ibidem, p. 18).  

Entre os reais efeitos políticos da abundância comunicativa, estão: a democratização 

da informação, antes de limitado acesso por poucos privilegiados; a redução da “tirania da 

distância”, com conteúdo digitalizado global podendo circular sem as limitações geográficas 

de uma mídia material; uma expansão de consumidores de materiais publicados e 

principalmente o processo de reunir materiais dispersos e díspares anteriormente de difícil 
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acesso, formatá-los como novos conjuntos de dados que são, então, disponibilizados 

publicamente para os usuários por rotas inteiramente novas, como por exemplo, a 

Wikipédia. (ibidem, p. 25-26).  

Consequentemente, essa quantidade de informação reunida, juntamente a editores 

dispostos a trabalhar esse material, confronta diretamente a “amnésia e confabulação 

política” criando não só uma rede de acesso rápido, como um banco de memória viva dos 

acontecimentos e suas relações com o poder político (ibidem, p. 28).  

 John Keane deixa bem claro não se tratar de uma democratização plena por fatores 

econômicos e sociais (ibidem, p. 3), mas o público que possui acesso a esses novos 

aparatos de tecnologia pode “editar” os acontecimentos. Se os acontecimentos até antes 

dessa maior democratização da informação consistiam numa experiência narrada a partir de 

produções midiáticas, agora esse público não se limita a vivenciar o acontecimento e a 

debater a narrativa midiática dele na esfera pública, mas também produz ou edita sua 

própria narrativa do acontecimento, como se tivéssemos uma “camada de base” do 

composto informacional midiático, representada pelos meios de comunicação de massa e 

uma camada que se sobrepõe a ele, complementando-o (D’Andréa, 2011, p. 6-7).  

Percebemos aqui que há duas dimensões que não devem se confundir: a da 

experiência intersubjetiva dos grupos de indivíduos que vivenciam o acontecimento e os 

meios que buscam de alguma forma cristalizar esses acontecimentos dentro de determinada 

linguagem de produto midiático. O maior acesso à tecnologia permite que a distância entre a 

experiência registrada do público que vivencia o acontecimento e a do produto midiático 

tornem-se mais tênues, pois o público tenta mediar à sua maneira a narrativa do 

acontecimento, seja trazendo vídeos, fotos e áudios que podem vir esclarecer, acrescentar 

ou confrontar versões desses grandes meios de comunicação; seja resgatando a memória 

viva disponível no mar de informações digitais para inserir o acontecimento em novas linhas 

de interpretação, muitas vezes confrontando versões oficiais. Essas versões cristalizadas 

podem enfrentar deslocamentos e ressignificações.  

Na dimensão pública do acontecimento, indivíduos, associações, instituições e grupos 

de interesse em geral se apropriam de ferramentas de edição e canais de divulgação para 

editarem suas narrativas do acontecimento antes mesmo dos veículos de comunicação. 

Eles se aproveitam do momento de “ruptura” gerado pelo acontecimento para disputarem 

narrativas na esfera pública.  As narrativas também buscam “socializar” os impactos do 

acontecimento, evocar, através do estoque de memória virtual disponível, informações que 

possam de alguma forma localizar o acontecimento numa narrativa factual, numa tentativa 
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de explicá-lo – sendo que os fatos localizados nesse trabalho de busca à memória que 

expliquem o acontecimento não tinham esse caráter até o acontecimento irromper e revelar 

uma possível relação entre eles, sendo que paradoxalmente essas informações ganham 

novos significados após a mudança provocada pelo acontecimento.  

É possível observar também a construção de narrativas que tentam de alguma forma 

sensibilizar a opinião pública, individualizando esses acontecimentos através de 

personagens e situações que de alguma forma aproximem a situação vivida por estes 

personagens da experiência pública. Queré & Terzi (2012) apontam uma afirmativa de John 

Dewey, segundo a qual: “Um problema tem que ser sentido para que seja possível enunciá-

lo” (2012, p.296). Os autores relacionam a afirmativa com a dimensão sensível do 

acontecimento, quando este é deliberadamente provocado numa ação política ou 

concatenado numa narrativa que tente, de alguma forma, “humanizar” uma questão para 

sensibilizar o próximo, buscando gerar uma empatia entre pessoas que veem a questão 

provocada pelo acontecimento de fora dele e aqueles que são afetados diretamente pelo 

acontecimento ou pelo problema que ele indica.   

Mesmo ainda tendo a mídia de massa como a “camada de base” da narrativa da 

esfera pública (D’Andréa, 2011) e organizadora do debate público (Charaudeau, 2007), isso 

não inibe a participação desses novos atores. Interessados em participar de alguma forma 

da narrativa fundada pela ruptura do acontecimento, por possuírem algum conhecimento 

que possa trazer luz ao ocorrido. Movidos por objetivos políticos e/ou atingidos 

sensivelmente pela possibilidade de ruptura, mudança política, solidariedade ou mesmo 

buscando notoriedade, esses novos produtores farão emergir na esfera pública 

multivocalizada novas narrativas personificadas e complementares.   

 

4. O acontecimento na era da abundância midiática – o debate multimidiático 

no início das Jornadas de Junho em São Paulo  

Durante o início das Jornadas de Junho de 2013, o debate na esfera pública a respeito 

da legitimidade dos protestos estava em aberto, com a mídia tentando concatenar um 

sentido que se afirmasse legítimo em relação à opinião pública. No entanto, uma hipótese 

para a mudança da formação da opinião pública e consequentemente o discurso das mídias 

foi a multivocalização de diferentes opiniões na esfera pública. Em 2013, os protestos 

mobilizados por vários coletivos em algumas capitais, inicialmente, com a pauta contra o 

reajuste de tarifas do transporte público foram convocados pela internet.  Em São Paulo, os 

atos realizados pelo Movimento Passe Livre contra o reajuste de vinte centavos nas 
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passagens de ônibus na cidade de São Paulo, entre os dias 6, 7 e 114, fizeram dois grandes 

canais de mídia se posicionarem, um através do editorial e outro através da crônica 

televisiva de seu jornal noturno: respectivamente a Folha de São Paulo e a Rede Globo. Em 

ambos os posicionamentos fica clara a deslegitimação dos manifestantes e suas propostas. 

A Folha de São Paulo, em seu editorial do dia 13 de junho de 2013 “Retomar a Paulista5”, 

posiciona-se contra os protestos do grupo e convoca a força policial a garantir novamente a 

segurança nas ruas:   

Oito policiais militares e um número desconhecido de manifestantes feridos, 87 ônibus 

danificados, R$ 100 mil de prejuízos em estações de metrô e milhões de paulistanos reféns 

do trânsito. Eis o saldo do terceiro protesto do Movimento Passe Livre (MPL), que se 

vangloria de parar São Paulo - e chega perto demais de consegui-lo. Sua reivindicação de 

reverter o aumento da tarifa de ônibus e metrô de R$ 3,20 para R$ 3,0 – abaixo da inflação, 

é útil assinalar – não passa de pretexto, e dos mais vis. São jovens predispostos à violência 

por uma ideologia pseudorrevolucionária, que buscam tirar proveito da compreensível 

irritação geral com o preço pago para viajar em ônibus e trens superlotados. Pior que isso, 

só o declarado objetivo central do grupelho: transporte público de graça. O irrealismo da 

bandeira já trai a intenção oculta de vandalizar equipamentos públicos e o que se toma por 

símbolos do poder capitalista. O que vidraças de agências bancárias têm a ver com ônibus?  

[...] Como em toda forma de criminalidade, aqui também a impunidade é o maior incentivo à 

reincidência.  

No mesmo dia, o jornalista Arnaldo Jabor interpretou sua crônica digital no Jornal da 

Globo6, com posicionamento similar ao do editorial da Folha quanto à falta de legitimidade 

dos manifestantes às causas:  

A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é 
visível! Ali não havia pobres que precisavam daqueles vinténs não! Os mais 
pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis 
molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância 
política. É burrice, misturada com um rancor sem rumo. Há talvez a 
influência da luta na Turquia, justa e importante contra o islamismo fanático. 
Mas aqui, se vingam de quê? Justamente, a causa deve ser a ausência de 
causas. [...] Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a 
caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos cinquenta, que 

                                                           
4  < http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/entenda-os-protestos-em-sp-contra-aumento-dastarifas-do-

transporte.html> 

 
5 Retomar a Paulista. [Editorial]. Jornal Folha de São Paulo, 13 de jun.2013.Disponível completa em 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/1294185-editorial-retomar-a-paulista.shtml 

 
6 Crônica de Arnaldo Jabor, veiculada no Jornal O Globo dia 13 de junho de 2013. Vídeo disponível no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=EN8bXvMgCks acessado dia 20 de abril de 2015.  
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a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de 
classe média não valem nem vinte centavos.  

No mesmo dia 13, quarto dia de protestos em São Paulo, as redes sociais 

repercutiram a violenta resposta policial, em que 241 pessoas foram detidas e outras 

dezenas sofreram algum ferimento em confronto com a polícia7. Os confrontos foram 

gravados por celulares, fotografados por câmeras e reproduzidos em redes sociais, dentre 

os quais a emblemática imagem da vítima Giuliana Valonne, repórter da Folha de São Paulo 

que recebeu um tiro de borracha no olho da polícia em trabalho e corria o risco de perder a 

visão. Seu caso reverberou em outros veículos de mídia e nas redes sociais, sendo que ela 

mesma se posicionou em sua conta pessoal no Facebook sobre o ocorrido:  

 

[...] Sobre o aconteceu: já tinha saído da zona de conflito principal -- na 
Consolação, em que já havia sido ameaçada por um policial por estar 
filmando a violência-- quando fui atingida. Estava na Augusta com 
pouquíssimos manifestantes na rua. Tentei ajudar uma mulher perdida no 
meio do caos e coloquei ela dentro de um estacionamento. O Choque havia 
voltado ao caminhão que os transportava. Fui checar se tinham ido embora 
quando eles desceram de novo. Não vi nenhuma manifestação violenta ao 
meu redor, não me manifestei de nenhuma forma contra os policiais, estava 
usando a identificação da Folha e nem sequer estava gravando a cena. Vi o 
policial mirar em mim e no querido colega Leandro Machado e atirar. Tomei 
um tiro na cara. O médico disse que os meus óculos possivelmente 
salvaram meu olho. Cobri os dois protestos nesta semana. Não me 
arrependo nem um pouco de participar desta cobertura (embora minha 
família vá pirar com essa afirmação). Acho que o que aconteceu comigo, 
outros jornalistas e manifestantes, mostra que existem, sim, um lado certo e 
um errado nessa história. De que lado você samba?   

(Postado por Giulia Vallone no dia 14 de junho de 2013, obtido em 
https://www.facebook.com/giuvallone/posts/10200618526163591)   

O post atingiu 5308 likes e 11.744 compartilhamentos e 616 comentários elogiosos a 

respeito da postura da jornalista. Sua posição de vítima “inocente” – não pertencia ao 

“grupelho pseudorrevolucionário” ou aos “manifestantes de classe média” – como 

profissional de jornalismo, em oposição à repressão policial e favorável às demandas dos 

manifestantes, representou não só um uma refutação do discurso editorial de alguns dos 

principais veículos de mídia, como também um golpe no papel social da própria mídia, 

sendo que nem ela – a mídia – tinha segurança para trabalhar nas manifestações. Sua 

postagem alcançou mais de onze mil compartilhamentos e milhares de comentários 

favoráveis, não só à pessoa e à coragem profissional, como também à causa defendida na 

manifestação:  

                                                           
7  http://noticias.r7.com/sao-paulo/marcado-por-maior-repressao-e-violencia-quarto-dia-de-protestotem-mais-de-240-detidos-

14062013  
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Em solidariedade à Giuliana, vários artistas de grande destaque na mídia, como atores 

de novelas e modelos, realizaram um ensaio fotográfico com o olho direito roxo e iniciaram 

uma campanha chamada #dóiemtodosnós no Instagram8, aderindo simbolicamente aos 

protestos e de alguma forma ajudando a legitimar uma identificação sensível do público com 

a causa.   

Um estudo de redes sociais, analisando os compartilhamentos de links e suas ligações 

com eventos organizados no Facebook apresenta a passagem entre o dia 13 e o dia 14                                                            

como ponto de virada para pautas como “Não é só 20 centavos” e contra a repressão e 

truculência policial nas redes sociais e nas demandas analisadas9. À sensação de uma 

mudança na opinião pública, no dia 14 de junho, há um posicionamento do jornalista Hélio 

Schwartzman, “Protestos em Série10”, onde ele diz:  

 

Mesmo rejeitando os exageros e os atos de vandalismo, deve-se reconhecer que 

protestos por vezes tonificam a democracia. E, para que funcionem assim, é 

preciso garantir que movimentos reivindicatórios possam ter lugar sem julgar o 

que os motiva. Não dá para criar uma lei que permita manifestações como as das 

praças Taksim e Tahrir, mas não as da avenida Paulista, só porque combater a 

tirania é uma causa mais nobre do que demandar subsídios. (Schwartzman, Hélio, 

Protestos Em Série, Opinião, Jornal Folha de São Paulo, 14 de jun.2013) 

 

. No editorial do dia 15 de junho da Folha de São Paulo, “Agentes do Caos11”, o alvo 

das críticas foi a Polícia Militar na ação do dia 13, onde ela é descrita como “despreparada e 

truculenta”. O editorial também se solidariza com os profissionais feridos de mídia, mas 

mantém o posicionamento contrário aos manifestantes, chamando-os de vândalos e 

violentos e descrevendo o Movimento Passe Livre como “detentor de pautas irreais” e 

“tolerante, senão acolhedor de facções que desejam apenas depredar o patrimônio público”.  

No dia seguinte (16), a ombudsman da Folha Suzana Singer revê o posicionamento do 

veículo em sua coluna “Faroeste Urbano12” e faz às vezes de mea culpa da Folha, 

realizando também uma autocrítica do conteúdo do editorial “Retomar a Paulista”:  

                                                           
8  <www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1296290-atores-protestam-contra-violencia-policial-epublicam-fotos-em-

solidariedade-a-jornalista-da-folha.shtml> 

 
9 <http://interagentes.net/?p=62 

 
10 Disponível completa em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/113857-protestos-emserie.shtml 

 
11  Disponível completo em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/1295534-editorialagentes-do-caos.shtml 

 
 
12  Singer, Mônica, Opinião, Faroeste Urbano. Jornal Folha de São Paulo 16 de junho de 2013.  Disponível completa em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanasinger/2013/06/1295770faroeste-urbano.shtml 
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Os protestos que tomaram a avenida Paulista deixaram um rastro de 
destruição, uma centena de feridos, duas centenas de presos e muita 
indignação em relação à mídia. A primeira onda de críticas acusava a 
imprensa de tratar a todos como "vândalos" e de destacar apenas os 
estragos provocados pelo que seria um pequeno grupo entre os milhares de 
manifestantes. De fato, Folha, "Estado" e "Jornal Nacional" só tinham olhos 
para a destruição provocada pela turba. Não há dúvida de que a notícia 
principal era o ânimo incendiário de parte dos ativistas, mas o erro foi ter 
generalizado. Não se dimensionou qual era a parcela dos manifestantes 
que estava ali apenas para depredar nem se deu o devido destaque aos 
demais [...] À reportagem cabe manter o prumo e se dedicar a explicar 
quem são esses jovens insatisfeitos, de onde vêm e o que os move. O leitor 
já percebeu que eles não são nem os "baderneiros marginais" dos primeiros 
protestos nem as "vítimas indefesas" do último ato.  

Arnaldo Jabor também revê seu posicionamento em crônica do dia 17 de junho13:  

 

À primeira vista esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, 
que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia 
desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão, decai. Entre nós, tudo 
acabava ou em pizza, ou entre paralisia entre os três poderes. O Brasil 
parecia desabitado, politicamente. De repente, reapareceu o povo. De 
repente o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 
1992.  Uma juventude que nascia quando Collor caía, acordou. Abriram os 
olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os 
jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república 
paralisada por interesses partidários ou privados. Só há dois perigos: a 
tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se 
destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É 
preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos [...] 
Estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos 
dado uma lição: democracia já temos, agora temos que formar uma 
república.  

Esse momento de adesão “discreta” do discurso midiático às manifestações e 

separação entre diferentes públicos – um ordeiro, reivindicando causas justas, e outro 

desordeiro, se guiando por pautas irreais ou ausência delas, depredando, e criando 

arruaças – coincide para alguns como o momento da explosão das Jornadas de Junho pelo 

país, assim como as várias disputas simbólicas, enquadramentos e debates que se 

seguiram durante as manifestações14. As ações em São Paulo obtiveram um marco político 

simbólico com o cancelamento do reajuste, no dia 19 de julho. No editorial do dia 20 da 

                                                                                                                                                                                     
 
13  Crônica de Arnaldo Jabor, veiculada no Jornal O Globo dia 17 de junho de 2013. Vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=NbcuV5KHkBo 

 
14  No documentário “Junho” (TV Folha; O2 Filmes, 72 min.), que se propõe a criar uma narrativa para as Jornadas de Junho, 

os jornalistas Gilberto Dimenstein e Bruno Torturra e o sociólogo Demétrio Magnoli destacam em seus depoimentos a 

mudança de posicionamento da mídia nesses casos citados no artigo e sua importância para a adesão nacional aos protestos 
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Folha de São Paulo, “Vitória das Ruas15”, é reconhecida a importância da ação do 

Movimento Passe Livre, ainda que com certa ironia a respeito da decisão de redução, 

críticas novamente à truculência policial e vandalismo e descrédito na ação política:  

 

A revogação do aumento das tarifas de transportes em São Paulo e no Rio 
é uma vitória indiscutível do Movimento Passe Livre. Já os prefeitos 
Fernando Haddad (PT) e Eduardo Paes (PMDB), bem como os 
governadores Geraldo Alckmin (PSDB) e Sérgio Cabral (PMDB), saem 
atônitos das manifestações que os encurralaram. Menos mal que tenham 
demonstrado realismo. O movimento adquiriu tamanha repercussão no 
tecido social que ceder já se                                             tornava imperativo 
de bom-senso. Agora lhes cabe enunciar de onde sairão as verbas para 
pagar a conta [...] De um lado, a truculência policial verificada na quinta-feira 
passada despertou largos contingentes da classe média para o movimento. 
De outro, novos e repetidos atos de vandalismo se registraram. Entre o 
excesso e a omissão policial, o comando do Estado parecia oscilar, incapaz 
de definir-se quanto à alternativa de menor custo eleitoral [...]   

 

O exemplo aqui apresentado não pretende apreender ou se aprofundar na magnitude 

e multiplicidade de vozes que foram as Jornadas de Junho, mas quis destacar algumas 

opiniões editoriais e crônicas que representam de alguma forma as opiniões de veículos de 

comunicação que se pretendem representantes da opinião pública, e como a ruptura 

provocada pelo acontecimento numa esfera pública gerou um debate numa era da 

abundância comunicativa. Esse não só atuou como complemento crítico das narrativas 

midiáticas e catalisador da revolta popular, mas obrigou a mídia, uma instituição cujo capital 

simbólico é a credibilidade (Gomes, 2004), a rever seus posicionamentos e reconsiderar seu 

apoio ou não, consequentemente ajudando a legitimar os protestos.  

Cabe pensar numa possível hipótese a ser analisada de que o Brasil atravessa uma 

fase de transição, onde a mídia televisiva e os jornais de opinião ainda exercem forte 

influência na construção factual, mas ainda que dependam fortemente destes, as novas 

tecnologias e a crescente abundância comunicativa cada vez mais atravessam a construção 

midiática e deslocam seus sentidos. Podemos pensar em pessoas emblemáticas 

registrando sua experiência em seus perfis pessoais durante os acontecimentos e modelos 

como os repórteres participativos da Mídia Ninja, canais opinativos de vloggers do Youtube, 

mensagens trocadas pelo Whatsapp, organizações de eventos e protestos em grupos 

fechados e secretos do Facebook, campanhas e correntes de redes sociais, blogueiros e 

jornalistas que geram conteúdo político patrocinado, mas independente dos grandes canais 

                                                           
15  Vitória das Ruas. [Editorial]. Jornal Folha de São Paulo, 20 de jun.2013. Disponível completo em 

<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/1298034-editorial-vitoria-das-ruas.shtml> 
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agindo e retroagindo com a mídia antiga, entrando em conflito, criando novas narrativas e 

confrontando as narrativas antigas.  

 

Conclusão   

 

Pensando o acontecimento dentro desse modelo de abundância comunicativa, não se 

deve concluir, entretanto, que as questões e os debates obterão pleno sucesso naquilo que 

propõem na esfera pública, nem que conseguirão emplacar politicamente as potencialidades 

que convocam. Podem sequer conseguir contestar as decisões políticas   e privadas ou as 

narrativas midiatizadas que se opõem, incapazes de fazer eco na opinião pública.  

Ao mesmo tempo isso não quer dizer que esse novo cenário pesa pouco ou nada 

afeta nas decisões políticas e na opinião pública. Trata-se, pois, como indica Keane (2013), 

de uma nova sociedade política multivocalizada e ricamente conflituosa, onde a ação 

política da ponta mais fraca no embate decisório do poder pode obter, com grande 

dramaticidade, surpreendente e inesperado sucesso (2013, p. 50).  

 Na multivocalização do acontecimento, há uma nova dimensão de publicização das 

questões políticas e sociais que emerge para problematizar e desestabilizar narrativas 

fechadas, afetando a opinião pública, convidando o público a pensar a respeito de questões 

que antes não lhes importava. Fazendo com isso pressão para autoridades de alguma forma 

se posicionarem a respeito daquilo que se evidenciou, influenciando os posicionamentos da 

narrativa da mídia, ou como nos aponta Charaudeau (2007), sua produção de “verdades 

medianas”.  

Assim, se não podemos dizer que existe uma democratização do acesso à 

comunicação e paridade dos meios, ou que a democracia institucional não cumpre suas 

promessas, há uma conjuntura que favorece a construção de bases argumentativas 

coerentes e relevantes para o debate público e preservação da memória política, também 

permitindo que se publicizem opiniões concorrentes e conflitantes, muitas vezes pautadas 

por grupos invisíveis e minoritários na opinião pública.   

E o acontecimento aqui é um elemento extremamente importante para que essas 

opiniões ganhem força quando publicizadas, numa ruptura das narrativas univocais e senso 

comum, onde essas opiniões, histórias de vida, lutas políticas, potencialidades de novas 

utopias e ideias possam emergir e se revestir de simbólica relevância no debate da esfera 

pública.      

 

180



REVISTA pensata | V.5 N.1  MARÇO DE 2016   

 

 
 

Referências Bibliográficas 
 
D'ANDRÉA, C. “Nós transmitimos, vocês repercutem: Twitter + TV durante eventos 
esportivos e debates políticos”. Disponível em .< 
http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/9encontro/CC_50.pdf> Acessado 
no dia  18 de abril de 2015   
 
 
GOMES, W. ; MAIA, R. Comunicação e Democracia: Problemas & Perspectivas. São Paulo: 
Paulus, 2008. 374 p.   
 
 
GOMES, W.  Transformações da política na era da comunicação de massa . São Paulo: 
Paulus, 2004.  451 p.   
 
 
HABERMAS, J.  Mudança Estrutural na Esfera Pública . Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1984. 398 p.   
______________ Direito e Democracia: Entre a Facticidade e a validade v. II. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 352 p.   
 
 
KEANE, J.  Democracy and Media Decadence. Nova York: Cambridge University Press, 
2013. 261 p.   
 
 
MAIA, M.R. “Quando o agenciamento do sujeito acontece”. In:FRANÇA, V,R,V, OLIVEIRA, 
L. (org.). Acontecimento: Reverberações. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2012. p. 321 – 
327.   
 
 
MAROCCO, B.; ZAMIN, A.: “Vertentes dos Estudos de Acontecimento”. In: BENETTI, M,; 
FONSECA, V. Jornalismo e Acontecimento: Mapeamentos Críticos. Florianópolis: Editora 
Insular, 2010. p, 97-120.  
 
 
MARQUES, A.C. S. “Os Meios de Comunicação na Esfera Pública: novas perspectivas para 
as articulações entre as diferentes arenas”. Líbero, São Paulo, v. 21, n. 11, p.23-36, 2008.   
 
 
MENDONÇA, R. F.. “Movimentos Sociais como acontecimentos: Linguagem e Espaço 
Público”. Lua Nova, São Paulo, v. 72, p.115-203, 2007.  
 
 
MARQUES, A.C.S. “Acontecimento e criação de comunidades de partilha: o papel das 
ações comunicativas, estéticas e políticas”. In: FRANÇA, V,R,V, OLIVEIRA, L. (org.). 
Acontecimento: Reverberações. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2012. p. 143 - 156.   
 
 
QUERÉ, L. “Entre o Facto e o Sentido: A Dualidade do Acontecimento”. Trajectos: Revista 
de Comunicação, Cultura e Educação. Lisboa, n. 6, P. 59-66, 2005.   

181



REVISTA pensata | V.5 N.1  MARÇO DE 2016   

 

 
 

 
 
QUERÉ, L.; TERZI, C. “Os fundamentos sensíveis da experiência pública” In: FRANÇA, 
V,R,V; OLIVEIRA, L. (org.). Acontecimento: Reverberações. Belo Horizonte: Editora 
Autêntica, 2012. p. 295 - 308.   

 
 
Filmografia  
 
JUNHO - O Mês que Abalou o Brasil. Direção de João Wainer. São Paulo: Tv Folha, 2014. 
72 min. 

182


