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Cidadania: do que se trata? 
Prof. Daniela Paiva 

Prof. Maria Cristina Aires 
 

A noção de cidadania varia de acordo com a concepção de sociedade em que ela se faz presente. Ela é 

histórica – altera-se conforme o contexto vivido e ao longo do tempo – sendo regulada pelo Estado. 

Tomando a definição clássica de T.H. Marshall (1967), a cidadania, ou seja, o cidadão pleno seria aquele 

indivíduo dotado de três tipos de direitos: civis, políticos, sociais.  

 

Por direitos civis, o autor entende aqueles direitos referentes à liberdade individual, o que pressupõe a 

existência de uma justiça independente que garanta a todos igualdade perante a lei. Os direitos políticos 
referem-se à participação do indivíduo no governo da sociedade, por meio da filiação a partidos ou outras 

organizações políticas, da possibilidade de se candidatar a representante e, mais comumente, esse direito 

é exercido por meio do voto. Os direitos sociais, por sua vez, encontram-se associados a um mínimo de 

bem-estar e à perspectiva de participar na herança social.  

 

Em sua obra, Marshall descreve ao longo dos séculos o surgimento sucessivo desses direitos no contexto 

inglês, que difere substancialmente do processo brasileiro. No último, a presença de um Estado 

patrimonialista que concedia à população direitos sociais, ao invés de direitos civis e políticos – a 

“Estadania” (CARVALHO, 2008; 2010) –, contribuiu à formação de uma cidadania “de cima para baixo”. E 
mesmo tais direitos eram “garantidos” apenas a um segmento da população, uma vez que era cidadão 

apenas aquele que possuísse uma ocupação regulamentada pela lei, era a “cidadania regulada” (SANTOS, 

1994).  

 

A cidadania nos moldes brasileiros incentivava a presença de indivíduos passivos, assim entendidos por 

“receberem” seus direitos sem participar efetivamente na discussão, reflexão e construção dos mesmos. É 

possível que esse distanciamento da gênese dos próprios direitos comprometa, em termos subjetivos e 

objetivos, a formação do indivíduo enquanto sujeito.  

 
A possibilidade de outra concepção de cidadania surgiria apenas nos últimos anos da ditadura. No final da 

década de 1970 e especialmente durante os anos 1980 emerge no país uma gama de associações 

comunitárias e profissionais – grande parte de caráter voluntário e localizadas nas regiões sul e sudeste – 

assim como se percebe o crescimento do associativismo, inclusive no norte e no nordeste do Brasil 
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(AVRITZER, 2009). No período surgem, ainda, novos “formatos de organização dos movimentos sociais” 

que, inicialmente, assumem um caráter antiinstitucional (AVRITZER; PEREIRA, 2005).  

 

A emergência da sociedade civil  é acompanhada da ideia de autonomia organizacional em relação ao 

Estado, da defesa de mecanismos públicos de apresentação de demandas (AVRITZER, 2009) e, o que nos 

interessa destacar, do desejo de construir uma nova noção de cidadania e, portanto, de direitos. 

 

A sociedade civil necessitava de uma cidadania sem adjetivos. Desejava “ter direito a ter direitos”, ou seja, 
para além dos direitos definidos legalmente queria debater aqueles que surgiam de lutas específicas, como 

o direito à autonomia sobre o próprio corpo ou à proteção ambiental – incorporando tanto a igualdade como 

o direito à diferença (DAGNINO, 1994)1. Os movimentos sociais populares ressurgem durante o processo 

de transição democrática exatamente conectados à luta pela conquista de novos direitos, assim como pela 

defesa daqueles que, apesar de estarem determinados na lei, nem sempre se encontravam garantidos na 

prática (PERUZZO, 2009). 

 

Disso decorre a ideia de que são os sujeitos sociais que se mobilizam por sua inclusão e não o Estado (ou 

as classes hegemônicas) os responsáveis por traçar estratégias para os excluídos, invertendo, portanto, a 
construção da cidadania que passaria a dar-se de “baixo para cima” (DAGNINO, 1994). 

 

A noção de cidadania pensada em termos de direitos, participação e presença de sujeitos sociais ativos, 

em princípio, implicaria transcender os limites da democracia representativa. A participação cidadã na 

escolha do representante durante o processo eleitoral não seria suficiente para responder aos anseios e 

demandas da sociedade civil – principalmente quando se constata que os governos, até então, não foram 

capazes de responder aos problemas de desigualdade e exclusão sociais. O direito de participar 

efetivamente no processo de discussão e de tomada de decisões políticas requereria modelos 

participativos de democracia (LUCHMANN, 2007).  
 
 
Bibliografia 
 

                                                
1 Esses direitos são denominados, por diversos autores, como direitos de terceira geração. Estes têm como foco não o indivíduo, mas os grupos, a 
coletividade (PERUZZO, 2002). Os direitos civis e políticos são considerados direitos de primeira geração e, os sociais, de segunda geração.   
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Cidadania na Constituição Federal de 1988 
Prof. Adriana do Carmo Figueiredo 

 

No Estado Democrático de Direito, a cidadania constitui um dos fundamentos constitucionais, nos termos 

do art. 1°, II da CRFB/88, para o exercício efetivo da dignidade da pessoa humana, pois significa o estado 
de quem ostenta direitos e obrigações, reivindicando o que lhe é de direito. 

 

Segundo Gonçalves Ferreira Filho (2012), existem duas possibilidades hermenêuticas para análise do 

conceito de cidadania. Desse modo, em sentido amplo, (lato sensu), o termo "cidadania" tem por fim 

abarcar todo e qualquer nacional e, em sentido estrito (stricto sensu), o status de nacional é acrescido dos 

direitos políticos. 

Assim, em relação aos direitos da pessoa humana, todo cidadão, em sentido amplo, tem direito à vida, ao 

trabalho, à liberdade, à igualdade, à não discriminação, à intimidade, à propriedade, entre outros que se 

encontram previstos ao longo da Constituição Federal. 
 

No entanto, numa leitura hermenêutica constitucional positivista, em diálogo com o Código Eleitoral (Lei nº 

4.737, de 15 de julho de 1965), o significado jurídico do termo “cidadão” é restrito, pois este é considerado 

como sendo o brasileiro eleitor, nato ou naturalizado no pleno gozo dos direitos políticos. Nessa seara, 

torna-se mister destacar que os referidos “direitos políticos” não podem estar perdidos ou suspensos para o 

pleno exercício da cidadania.  

 

Portanto, ao alistar-se, o nacional assume, inquestionavelmente, a situação de “cidadão” brasileiro, porém 

para ser elegível deverá preencher as condições de elegibilidade previstas no § 3º do art. 14 da CRFB/88. 
Ante o exposto, é de se concluir que nem todo nacional eleitor é elegível. Contudo, vale a pena registrar 

que todo elegível é obrigatoriamente eleitor, portanto, cidadão. Logo, cidadania, em Direito, é a condição da 

pessoa natural que, como membro de um Estado, encontra-se no gozo dos direitos que lhe permitem 

participar da vida política da cidade. A cidadania efetiva está relacionada, assim, aos direitos fundamentais 

e políticos de que goza um indivíduo e que lhe permitem intervir na direção dos negócios públicos do 

Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração. 
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A herança portuguesa para a cidadania brasileira 
Prof. Péricles Pedrosa Lima 

 

Ao procuramos desenvolver o tema proposto, herança portuguesa para a cidadania brasileira, uma 

pergunta fundamental deverá ser feita: O que o Brasil dos portugueses representa para o Brasil de hoje? 

Mais precisamente poderíamos interrogar: O que o Brasil colônia representa para os brasileiros do século 

XXI? Quais as raízes culturais que se mantiveram e como influenciam a nossa sociedade atual? 

 

Para um breve debate sobre o tema, é contributo imprescindível recordar que a formação dos países 

americanos está fortemente ligada ao passado colonial. As sociedades que surgiram resultam do contato 

dos europeus ibéricos, em seu processo de desbravamento do novo mundo, com as civilizações que aqui 
habitavam, e vêm influenciadas fortemente pelo catolicismo. Esse seria um dos pontos fundamentais que 

marcaram e ainda marca, não somente a América Portuguesa como também a América Espanhola. A 

religião católica foi fundamental para a efetivação da ocupação desde abril de 1500, no caso da América 

Portuguesa, até os dias de hoje, quando temos no trono de São Pedro um jesuíta sul- americano. Nesse 

contexto, os jesuítas, os dominicanos, os franciscanos e outras ordens católicas estão no centro do 

processo de alfabetização, catequese e das primeiras organizações sociais na América Latina. No caso 

específico dos jesuítas, a ordem na segunda metade do século XVIII acaba por criar “um Estado dentro de 

um Estado”, nas palavras de Boris Fausto. A dimensão que a ordem adquiriu na América Latina, veja pela 

fundação da cidade de São Paulo e várias outras, chegou a afrontar a coroa portuguesa em questões de 
delimitações de fronteiras, no impedimento da escravização dos índios e, consequentemente, na permissão 

de escravização dos africanos. 

 

Ainda dentro da nossa interpretação, a presença dos africanos e a miscigenação que se seguiu durante 

mais de 300 anos, fruto do tráfico negreiro, fez fortuna para muitos brasileiros e portugueses. Deste 

episódio surgiu um povo alegre, dançante e receptivo. A formação da sociedade brasileira nos primeiros 

anos e até o século XIX foi fortemente marcada pela mistura entre o português, o índio e o africano. 

Ninguém melhor do que Gilberto Freyre para nos contar em Casa e Senzala, a façanha de um “Luso- 

Tropicalismo” que nos tornou filhos de escravas nas senzalas e filhos de europeus na casa grande. 
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Quando do século XVIII e início do XIX, a sociedade mista que estava concretizada neste solo, fortemente 

hierarquizada, descobre a possibilidade de autonomia política, visto que a autonomia econômica não 

deixava dúvidas, e assim o cenário começa a se alterar. 

 

Associamos neste momento o catolicismo e a miscigenação como fortes fatores que conduziram estes 

homens a um ideal. As ideias de liberdade e autonomia se propagavam entre os poucos letrados. O mundo 

português não nos interessava mais; um mundo criado com o suor do negro que trabalhava no canavial por 

longas e intermináveis horas, na amamentação dos filhos dos europeus na casa grande, na exploração dos 
metais preciosos, nos carregamentos de excrementos humanos pelos morros do Rio de Janeiro, no sangue 

derramado dos corpos açoitados. Buscávamos um novo mundo de liberdade, autonomia e por que não, 

uma República. 

 

A partir deste momento pode-se afirmar que passava a surgir um sentimento de cidadania, de construção 

de uma nação. As ideias de liberdade e justiça passaram a moldar o caráter de um povo e ao longo de 

quase um século explodiu em inconfidências e revoltas nas Minas Gerais e em Pernambuco, para citarmos 

as principais. 

Portanto, entre as várias matrizes de herança portuguesa presentes na nossa sociedade ressaltaram o 
catolicismo que nos molda e a miscigenação que nos marca. A liberdade e autonomia vieram em 1822, 

mas a liberdade dos negros ainda demorou 66 anos para se concretizar. Sendo assim, criamos uma nação 

livre, economicamente viável, mas não conseguimos nos desvencilhar do terror do tráfico humano e da 

exploração humana. Surgiu uma nação marcada pela exploração do homem pelo homem. 

 

Nos últimos anos, especificamente após 2013, os governos civis que ocupam o Palácio Planalto procuram 

resgatar a inserção social por meio de diversos programas sociais. O objetivo é incluir e “pagar” uma dívida 

que temos de séculos com os não incluídos na sociedade, seja culturalmente, seja socialmente. A 

estratificação social que o Brasil independente e depois Brasil republicano perpetuou, transformou-nos em 
uma sociedade preconceituosa em diferentes aspectos; gênero, cor e raça. 

 

Concluímos que a luta pela nossa cidadania passará sempre pela quebra do preconceito e pela inclusão 

social, sejamos católicos ou não. 
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Democracia, participação social e desafios do século XXI 
Prof. Daniela Vieira Secches 

(Texto originalmente publicado na Revista Quào, II Fórum Internacional do Voluntariado Transformador) 

 
“Em suma, ao contrário das aparências, o 
século XX mostrou que se pode governar 
contra todas as pessoas por algum tempo, 
contra algumas pessoas por todo o tempo, 
mas não contra todas as pessoas todo o 
tempo.” 

Eric Hobsbawn 
 

 

Um dos mais argutos observadores do século XX, Hobsbawn teve a vantagem de poucos: analisar um 

momento por ele próprio vivido longamente, em seus noventa e quatro anos de existência. Tendo como 

pano de fundo sua própria vivência, o autor observa, então, ao final de sua obra mais emblemática, uma 

grande questão do novo milênio: qual é a solução para a crise que afeta o Estado e suas instituições? Por 

um lado, percebe-se como pouco provável novos levantes nos moldes soviéticos para a instalação de um 

sistema comunista de planejamento centralizado e de propriedade coletivizada. Por outro, o liberalismo de 

Hayek e Friedman tão pouco é caminho inequívoco, pois até mesmo nas mais smithianas das economias 
percebe-se um certo grau de intervencionismo estatal para promoção do bem comum.  

 

A despeito da tendência a programas de governo híbridos, mesclando ambas ideologias, uma bandeira é 

levantada por praticamente todos os Estados hoje – a defesa de um regime democrático. No entanto, a 

própria ideia de democracia e a pluralidade de sentidos que a esse se signo atribuiu ao longo da história, 

faz com que seja difícil pensar pragmaticamente sobre o impacto dessa apologia para a crise do Estado. 

Norberto Bobbio qualifica-a formalmente como regime de governo no qual há a possibilidade de 

participação real de todos no poder, enquanto Robert Dahl reconhece a impossibilidade de uma 

democracia perfeita, preferindo abraçar o termo poliarquia. 
 

A República Federativa do Brasil, no primeiro artigo de sua Carta Magna, define-se enquanto um Estado 

Democrático de Direito, que, na prática, funciona com base em jovens instituições criadas no final da 

década de 1980. Apesar de a Constituição estadunidense, de 1787, não indicar a democracia enquanto 

base do Estado, a realização de eleições limpas, justas e frequentes é um antigo instrumento político desse 

país, usado praticamente de forma ininterrupta. Já na República Democrática Popular da Coreia do Norte e 
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na extinta República Democrática Alemã, a participação popular não é, ou foi, necessariamente um 

mecanismo de governo da coisa pública. 

 

Atualmente um rótulo muitas vezes vazio, a democracia está atrelada a um segundo desafio, igualmente 

lembrado por Hobsbawn. Em tempos de crise do Estado, é possível perceber o surgimento de novos 

centros de poder, como autoridades globais e entes privados locais, os quais podem tanto rivalizar quanto 

complementar a máquina estatal. Se o exercício amplo do poder sem a legitimidade popular é insustentável 

no longo prazo, seja qual for a acepção do termo democracia, cabe-nos perguntar qual é o lugar das 
mobilizações sociais diante dos novos centros decisórios. 

 

Ao compreender o papel do Estado enquanto recebedor de demandas sociais e criador e planejador de 

políticas públicas em retorno a esses pedidos, é possível notar que outros centros decisórios, em níveis 

diferentes, tornam-se crescentemente responsáveis por essa função. Programas das Nações Unidas e 

condicionantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para linhas de empréstimo 

internacional possuem um significativo poder de interferência, quando não modificam completamente, essa 

relação entre as instituições nacionais e as demandas cidadãs. No âmbito regional, esse impacto pode 

inclusive ser sentido mais intensamente. Arranjos como a União Europeia assumem para si um significativo 
rol de responsabilidades tradicionalmente estatais que passam a ser decididas em grande medida 

supranacionalmente, com consequências diretas para o cotidiano do cidadão dos Estados-membros. 

 

Essas novas formas de administração estatal impactam o conceito tradicional de Estado-nação, e, acima 

de tudo, sua relação com o povo que legitima seu poder ao reconhece-lo como mais apropriada forma de 

governança. Uma simples solução, contudo, deve surgir na mente dos que leem essas palavras: que se 

inclua canais de participação social nesses novos centros decisórios, ora! Se de fato essa é uma boa 

resposta, a sua execução não será tão fácil.  

 
Para poder fazer com que a sociedade participe eficientemente daquilo que é decidido no âmbito de 

organizações globais como a Organização das Nações Unidas, ou até mesmo em ambientes regionais, 

como os arranjos de integração, retornamos ao problema exposto no início desse artigo. Tão difícil quanto 

conceituar democracia, talvez seja definir sociedade. Abrir canais irrestritos pode solucionar o dilema 

democrático, mas, ao mesmo tempo, cria um problema organizacional de difícil administração. Por outro 

lado, a existência de critérios exclui importantes atores do espaço social e mina sua representatividade. 
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Uma solução para a crise do Estado passa, inevitavelmente, pelo reconhecimento de novos (ou renovados) 

centros decisores para além das instituições estatais, como as organizações internacionais, regionais, ou 

até mesmo fóruns locais. No entanto, para que a bandeira democrática seja uma apologia coerente, essa 

revisão do papel do Estado necessariamente deve incluir canais de participação social em tais centros. As 

dificuldades teóricas e pragmáticas são diversas, passando pelos procedimentos decisórios dessas 

organizações, pelos efeitos das decisões tomadas, pela representatividade dos órgãos envolvidos, pelas 

distâncias geográficas entre os movimentos da sociedade civil e as sedes dos novos centros, e, por fim, 
pela própria heterogeneidade social, mais ainda complexa quando alçada para além das fronteiras estatais. 

De qualquer maneira, um passo importante para que a ação social seja de fato transformadora é 

reconhecer que a promoção do bem comum, hoje, passa por uma participação social que não mais deve 

ser apreciada apenas em termos nacionais. 
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Cidadania e Desigualdade 
Prof. Pedro Henrique Neves 

 
Como compreender a relação (quase causal) entre o termo desigualdade e o termo manifestação social 

nas relações internacionais? Duas perspectivas podem ser apresentadas. Uma primeira na lógica do 

indivíduo, e uma segunda sistêmica, a partir da compreensão da existência de um modo social de 

produção. A relação direta entre a cidadania, dentro da preocupação das desigualdades sociais, e as 

manifestações sociais induz a um raciocínio lógico no qual a liberdade do indivíduo deveria ser assegurada 
pela ordem maior do Estado, mesmo quando essa mesma ordem é questionada. Essa simples relação 

implica pensar que cada indivíduo, assegurado de sua condição cidadã, possa exercer essa mesma em 

sua plenitude, inclusive para alterações diretas acerca da prática que possa vir a ser concebida como 

cidadania. Essa relação direta guia-nos ao passado e à recuperação dos históricos das revoluções 

burguesas, os quais ilustram um diálogo constante entre as esferas privadas e públicas dentre de um 

Estado, sendo a liberdade e a propriedade do indivíduo (esfera privada) equiparada e assegurada pela 

ordem (pública) desse mesmo Estado coabitado tanto pela sociedade civil quanto pela sociedade política. 

 

Cumpre observar que, na esfera privada, ou da sociedade civil, a condição cidadã pressupõe a igualdade 
entre os concidadãos de um mesmo Estado. Nesse sentido, as condições primárias de subsistência podem 

ser lidas como um passo seguro para se pensar a cidadania enquanto igualdade, ou a igualdade enquanto 

complemento do amplo sentido que abarca a cidadania. Todavia, deve-se pensar que a cidadania é um 

conceito último, pleno, absoluto. Logo, pela robusteza e amplitude desse mesmo, quando analisando e 

contatado ao mundo real, torna-se esvaziado, translúcido, pulverizado e pouco coeso.  

 

Tal realidade pode ser sintetizada, em termos econômicos, como um composto no qual os grupos sociais 

se organizam, como também os Estados (atores centrais nas relações internacionais), em um espaço no 

qual o desenvolvimento/crescimento da economia se equilibra em função da desigualdade, preocupação 
essa alertada por Trotsky no início do Século XX. Em alusão aos clássicos, Rosa Luxemburgo expõe que 

todas as economias lutam ferozmente quanto à tendência ao decrescimento da taxa de lucro, elemento que 

passa a se configurar quando, em uma sociedade, o aumento produtivo não se equivale ao aumento do 

consumo. Logo, a busca por novos espaços sociais (menos desenvolvidos) era passo fundamental para 

alavancar o continuum dos investimentos dos Estados mais ricos. Trotsky afirmava que partes integrantes 

do desenvolvimento e do subdesenvolvimento dentro de uma economia fornecem possibilidades seguras 
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para um crescimento econômico, como também para a redistribuição das desigualdades. Importa destacar 

que a forma na qual se postam as condições para o crescimento econômico, a igualdade não é 

pressuposta. Essa mesma tenderia a inibir o processo de crescimento econômico em uma sociedade que 

se insira em um modo social de produção capitalista, seja esse reproduzido em vieses liberais, 

keynesianos, neoliberais ou neodesenvolvimentistas. Nessa linha, sustenta-se um sistema alimentado 

pelas condições coercivas da concorrência, as quais induzem ao constante reinvestimento de capital. Tal 

reinvestimento ‘exige’ condições favoráveis para ser executado e a desigualdade nos preços dos fatores de 

produção (terra, capital e trabalho) é a condição primária e constante para a sua sequência, como bem 
exemplifica David Harvey em O Enigma do Capital. 

 

Nessa perspectiva, cria-se um paradoxo: o indivíduo, em sua esfera privada, soma desacordos com seus 

pares quanto à possível reprodução da desigualdade em um corpo social; por outro lado, o modo social de 

produção no qual o indivíduo é tido apenas como um fator de produção induz a formação das 

desigualdades pela força motriz própria, a qual é alimentada pelas leis coercitivas da concorrência que 

induzem ao reinvestimento do capital. Ora, como tal paradoxo poderia ser solucionado? A ausência de 

possibilidades levaria toda sociedade à estagnação. Estagnação essa que guia a própria sociedade a 

condição de autoextermínio. Primeiramente importa observa que os mesmos sujeitos que buscam e 
peleiam pela igualdade (em um partido político, em uma corporação, em algum sindicato, em alguma 

manifestação social), são os próprios reprodutores passivos e ativos da desigualdade. Não há 

autoimunização social sobre os fatos que, política e economicamente, a sociedade componha como um 

todo. As respostas mais seguras apresentadas até hoje partem de Karl Polanyi através da perspectiva do 

contramovimento, o qual sintetizaria as insatisfações de uma sociedade civil (em caráter absoluto) frente 

aos movimentos constantes de despossessão e ampliação do capital concentrando-o e compartilhando as 

desigualdades. Nesses termos, a história moderna seria composta com constantes choques nos quais, por 

vezes, a sociedade corrige, superficialmente, os seus desvios econômicos para atenuar a desigualdade, 

mas nunca eliminá-la. Nesses termos, pode-se pensar que as manifestações assistidas/acompanhadas no 
Brasil há alguns meses não ofertaram, em curto ou longo prazo, um complemento para alteração de um 

modo social de produção que potencializa a desigualdade. Pode ser lido apenas como um suspiro daquele 

que se exaure dentro de um sistema no qual ajuda a reproduzir, muito em função da dependência que cada 

indivíduo tem, seja visto esse mesmo como cidadão brasileiro, ou apenas como demanda ou fator de 

produção.  
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As manifestações sociais no Brasil 
Prof. Leandro de Alencar Rangel 

 
Os últimos três anos da história mundial revelaram a força do povo, através de manifestações e revoltas, 

em múltiplos países. Os movimentos que ficaram conhecidos como "Primaveras" criaram um ambiente 

internacional que transbordou e motivou sociedades no mundo todo a reclamar por seus direitos.  

 

No caso do Brasil, as manifestações populares que ocorreram nos últimos dois anos, por mais que 
atualmente sejam fortemente vinculadas à Copa do Mundo e à relação entre Governo Federal e FIFA, se 

iniciaram por motivos de transporte e políticas públicas.  

 

As primeiras passeatas, ainda em agosto e setembro de 2012, ocorreram em Natal (Rio Grande do Norte), 

em virtude do aumento do valor da passagem de ônibus na cidade. E apesar da violenta reação do 

governo, através da polícia, o movimento foi bem sucedido e alcançou seu objetivo, com o cancelamento 

do aumento. 

 

Porém, meses depois, já em 2013, uma série de cidades (Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, 
Goiânia, Brasília, entre outras) vivenciaram o mesmo dilema, com aumentos nos valores dos transportes 

públicos considerados como abusivos pela população - em especial porque o Governo Federal havia 

desonerado os custos do setor, ao reduzir os impostos. Nesta segunda etapa das manifestações, na qual 

ocorreu o espalhamento das insatisfações e dos movimentos populares, grupos sociais em todo o Brasil 

foram às ruas reclamar, de forma ainda desorganizada, mas capitaneados por movimentos sociais (como o 

"Movimento Passe Livre" e o "Anonymous Brasil") e convocados prioritariamente pela internet e pelas 

mídias sociais. 

 

Não obstante, seja pelas respostas pouco enfáticas do poder público no cancelamento dos aumentos, seja 
pelos gastos considerados popularmente como injustificados e exagerados para as Copas das 

Confederações e do Mundo, ou mesmo pela violência eventual de determinados grupos policiais, as 

manifestações foram tomando corpo e aglomerando cada vez mais cidadãos e bandeiras.  

 

Assim, a partir de junho de 2013, passeatas imensas foram se organizando, através de convites e 

convocatórias via "boca-a-boca" e pela internet, e milhões de brasileiros em várias cidades do país foram 
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às ruas reclamar contra múltiplas questões e políticas públicas (por exemplo, a renúncia de determinados 

políticos, investigação dos gastos para a Copa do Mundo, e o cancelamento da Proposta de Emenda 

Constitucional que retirava poder do Ministério Público). 

 

As passeatas, porém, eventualmente serviram como ambientes de violência, em especial em virtude dos 

enfrentamentos entre a Polícia e os "black blocs" (movimentos que colocam em ação táticas mais pesadas 

e intensas de manifestações). A escalada dos enfrentamentos resultou em mortes e batalhas campais. 

Com o fim da Copa das Confederações, e em virtude do medo de muitos de voltar às ruas e sofrer com a 
violência, as manifestações se reduziram, em número e em tamanho. Mas, se imagina que voltarão na 

época da Copa do Mundo, em especial porque nem todas as requisições foram atendidas. 
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