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Pichação e política nas manifestações sociais: o que nos mostram as matérias 

jornalísticas? 

Graffiti and politics in social events: What do news stories show us? 

 

Tainara Andressa Becker Bastianello1 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 

Resumo: 

O artigo tem por objetivo analisar a forma como mensagens políticas são abordadas por 

pichações dentro do momento atual em que vive a sociedade brasileira: as manifestações 

contra o aumento das passagens que vem ocorrendo em diversas cidades brasileiras, como no 

caso de Porto Alegre, levando milhares de pessoas às ruas como ato de oposição às decisões 

políticas que afetam socialmente a população. Dessa forma, torna-se importante compreender 

como esses atos sociais devem ser compreendidos dentro do conceito de acontecimento e de 

que forma, mais especificamente, as pichações contribuem para a circulação de mensagens 

políticas e como se inserem dentro da visualidade estética urbana. Entender de que forma o 

ato de pichar também se coloca enquanto ato político e de desobediência civil, de acordo com 

o conceito de Hannah Arendt. Para compreensão desse fenômeno, este artigo propõe a análise 

de imagens publicadas por dois veículos de comunicação em versão online e o contexto - 

matéria jornalística- em que estão publicados, procurando entender de que forma a mídia se 

posiciona sobre as pichações ocorridas dentro das manifestações, e a apropriação que ela faz 

dessas mensagens para desarticular esses grupos de manifestantes em específico ou para 

compreender suas ações.  

Assumindo a pichação como um ato comunicacional e como forma de reexistir na cidade que 

nega voz a essas pessoas, tornam-se necessárias a análise e a interpretação dessas 

manifestações culturais, entendidas como processos comunicativos no cenário urbano, como 

forma de resistência e comunicação alternativa na inscrição dos textos denominados 

pichações. 

Palavras chave: Pichação. Política. Manifestações Sociais. 

Abstract:  
   
1 Mestranda em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS. Integrante da 
Linha de Pesquisa 3, LP3-Cidadania, Cultura e Comunicação Digital. Bolsista Capes/Prosup.  
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This article aims to analyze how political messages are conveyed by graffiti during the period 

the Brazilian society lives: demonstrations against the increase of bus fares, which are taking 

place in several Brazilian cities, such as in Porto Alegre, make thousands of people go to the 

streets as an act of protest against political decisions that affect people socially. Thus, it is 

important to recognize how these social acts are understood within the concept of event and 

how, more specifically, graffiti contributes to the circulation of political messages and how 

they visually fit within the urban aesthetic.  It is also important to understand how graffiti is 

also an act of political and civil disobedience, according to Hannah Arendt’s concept. To 

understand this phenomenon, this article proposes an analysis of images published by two 

means of communication in their online versions and the context - news story – in which they 

are published in order to understand how the media portraits graffiti during the 

demonstrations and the appropriation of these messages done in order to dismantle these 

particular groups of protesters or to understand their actions. Taking graffiti as an act of 

communication and as a way to re-exist in the city denies a voice to these people. It is 

necessary to analyze and interpret these cultural events, understood as communicative 

processes in the urban setting, as a form of resistance and alternative communication in the 

inscription texts called graffiti. 

Keywords : Graffiti. Politics. Social Manifestations. 

 

1. Um breve panorama das manifestações sociais em Porto Alegre 

 

As manifestações sociais que tomaram as ruas do Brasil, a partir do chamado para 

um ato nacional do Movimento pelo Passe livre em São Paulo, desencadearam uma série de 

atos públicos que ocorreram e ainda ocorrem em todo o país. Em Porto Alegre, o Bloco de 

Lutas pelo Transporte 100% Público2, realiza desde janeiro de 2013, manifestações contra o 

aumento das passagens de ônibus na capital gaúcha. Em 22 de março a prefeitura de Porto 

Alegre anuncia o reajuste da passagem de ônibus para R$3,05, ação que leva milhares de 

pessoas para às ruas no dia 27 do mesmo mês, em oposição a esta decisão política e 

   
2 O primeiro ato contra o aumento da tarifa de ônibus acontece em 21 de janeiro DE 2013, quando o valor ainda 
permanecia em R$2,85. Organizado pelo Bloco de Lutas pelo Transporte 100% Público, os manifestantes 
pertencem a partidos de esquerda como PSOL, PSTU e PT, Federação Anarquista Gaúcha (FAG) e outros 
coletivos e/ou frentes populares, mas em sua maioria, conta com a participação autônoma do cidadão apartidário. 
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econômica. A ocupação do espaço público segue acontecendo após a redução da tarifa por 

decisão de revogação preliminar do Ministério Público em 04 de abril deste ano.  

Com pautas iniciais centradas no transporte público, como passe livre para 

estudantes, desempregados, idosos, indígenas e quilombolas e a estatização do transporte 

público, seguidas da crítica à democracia atual e os oligopólios midiáticos que não 

contribuem de maneira transparente com a informação, as manifestações sociais tomam as 

ruas da cidade e repercutem nas mídias tradicionais e nas redes sociais. Através das 

mensagens e indignações expostas pelas pichações, a cidade vai sendo transformada em 

espaço para a contestação do status quo e transbordada esteticamente por reivindicações que 

também podem ser lidas nos suportes urbanos.  
Esse déficit na representação política do Parlamento, acrescido do bloqueio histórico 

de vozes ao debate público e a consequente corrupção da opinião pública, praticados 

por oligopólios empresariais da velha mídia, talvez nos ajudem a compreender, pelo 

menos em parte, a explosão das ruas. (Lima, 2013, 93). 

Assim como em todo o país, os manifestantes reivindicam por melhores condições de 

mobilidade urbana, através da redução das tarifas de ônibus3 e por mais transparência e 

horizontalidade dos campos políticos e comunicacionais; campos que regulam as sociedades 

democráticas. A mobilidade urbana é entendida não apenas como forma de deslocamento pela 

cidade, mas a partir das diversas possibilidades de interações e afetações que se dão entre os 

deslocamentos e os espaços públicos. Mobilidade enquanto modelo de vida atual. Somos 

móveis, assim como nossas vidas, nossas comunicações e sentidos, como afirma Georges 

Amar: 
Por lo tanto, no se trata, en la transición actual del transporte a la movilidad, de una 
simple extensión de dominio o de una reformulación conceptual, sino de un cambio 
que afecta su significación misma. Resumiendo, uno pode decir que la movilidad es 
entendida cada vez más en términos de creación de relaciones, de oportunidades y 
de sinergias, más que como un passaje de distancias a una velocidade cada vez 
mayor. (Amar, 2011, p.14). 

Vivemos em uma sociedade que se comunica de forma crescente por dispositivos 

móveis e que luta pela mobilidade como um direito inerente a todos. A busca por 

transformações sociais acontece porque também vem se dando uma mudança de mentalidade, 

individual e coletiva, por parte da sociedade que propõe uma nova forma de relação com as 

   
3 No caso de Porto Alegre, o Bloco de Lutas pelo Transporte 100% Público, inicia suas atividades pela conquista 
do passe livre ainda no ano de 2006. Apesar das inúmeras composições de formação que o projeto já recebeu, ele 
nasce e continua com a proposta inicial de implementação do passe livre através de articulação entre 
organizações, coletivos e, em algumas situações com a participação de partidos de esquerda.  
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instituições de poderes enraizados: mais autonomia e transparência sobre as decisões tomadas 

por um poder centralizado que afetam a muitos. 

A busca por mudanças sociais propõem uma revisão dos valores culturais e políticos, 

onde os sujeitos dispostos a elas se transformam em atores sociais4. As manifestações ganham 

destaque e mobilização nas redes sociais5, mas é nas ruas que essa força realmente ganha 

expressão, ao ocupar espaços representativos da política atual. Ao assumir o controle do 

espaço público, transformam em experiências reais ações se intensificam e se propagam nas 

comunidades virtuais.  
(...) a participação, através de sua expressão mais radical, a autogestão, e as novas 
maneiras e métodos de fazer política tomaram as ruas como forma de expressar 
revolta, indignação e protesto. Isso não é novo na política. Mas hoje o tema da 
ocupação- no sentido do controle do espaço, mesmo que por um curto período, e, a 
partir daí, a ação direta na autogestão de seus fluxos- tem forte ressonância no 
sentimento, que parece generalizado, do alheamento em relação aos processos 
decisórios na política e da falta de expressão publica de parte significativa da 
população. (Rolink, 2013, pg.10)  

No caso de Porto Alegre, torna-se importante ressaltar que as pautas e organização 

dos atos são decididas em assembleias presenciais convocadas pelo Bloco de Lutas. As redes 

sociais tornam-se um primeiro momento, meio convocatório para os atos. As manifestações 

em espaços públicos mostram que a Sociedade em Rede6, como conceitua Manuel Castells 

não está preocupada apenas com a revolução virtual, pois está retomando o espaço público e 

tencionando poderes e relações sociais que precisam ser revistos. 

O aumento das tarifas de ônibus é o estopim de uma sociedade que vem buscando 

uma revisão das relações sociais, há muito esquecidas pela democracia atual. A luta por 

melhores condições de deslocamento é uma forma de garantir direitos a outros serviços 

públicos, como acesso à escola, saúde e lazer. Mas é também o resgate do espaço público 

como espaço político e de liberdade7. O que existe de plural, de respeito às diferenças e a 

   
4 CASTELLS, 2009.  
5 A utilização das Redes Sociais, principalmente sites como Facebook, Twitter e Youtube como dispositivos para 
a organização, potencialidade e circulação das manifestações sociais, caracterizam não só as manifestações 
ocorridas no Brasil, mas outras formas de resistência política mundialmente conhecidas.  
6Experiências em que manifestações potencializadas pelas redes sociais tomam as ruas tem se mostrado um 
fenômeno atual. Desde 2011, grandes centros econômicos e cidades do mundo têm sido ocupadas por pessoas 
que buscam, através de motivações individuais, a organização coletiva como forma de mudança: Primavera 
Árabe (Egito), Movimento 15M (Espanha),  Movimento Occupy Wall Street (EUA).  
 
7 O debate sobre a proximidade dos conceitos entre política e liberdade são discutidos intensamente pela filósofa 
alemã Hanna Arendt (1906-1975). Para Arendt política e liberdade são sinônimos que a polis grega soube 
vivenciar e que a política moderna parece ter esquecido. Vide as formas de governos totalitários que a primeira 
possibilidade restringem todas as formas de liberdade da população. O que de totalitário ou antilibertário pode 
ser caracterizado na democracia? Dentro do pensamento de Hannah Arendt, este artigo procura destacar a 
relação do conceito de desobediência civil e os atos de pichação.  
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quem serve o espaço público na política hoje? A ocupação da cidade, a liberdade do mover-se 

nela sendo permitido a todos, são potencialidades e pautas que dialogam com as 

manifestações sociais e que dizem respeito a todos os sujeitos que compõe esse coletivo que 

toma as ruas.  

Este texto compreende que as mudanças e propostas por relações mais horizontais na 

sociedade, são reivindicações por valores que a globalização tenta homogeneizar. O resgate 

do indivíduo e sua relação com a cidade, com os diferentes sujeitos que se relacionam, mas a 

cima de tudo, o indivíduo e sua autonomia como eixo central do desenvolvimento da 

sociedade, característica dessa imensidão de atores sociais que sem lideranças representativas, 

procuram desestabilizar e reciclar as relações e os valores sociais que estão em jogo.  

Na sociedade democrática, assistimos a uma crise de representação por parte dos 

partidos políticos, que distanciam as decisões tomadas sem consentimento da população, 

sendo esta a mais atingida por reformas daqueles que elegeram. As decisões políticas que 

afetam a muitos, tem sido tomadas por poucos. Enquanto isso, os meios de comunicação 

parecem não transmitir de forma clara as pautas políticas, faltando com esclarecimentos 

pertinentes de informação. Sendo assim, inúmeras formas de reivindicações podem ser 

percebidas no espaço público e nas redes sociais, antes ou após as manifestações: fotografias, 

vídeos, cartazes e pichações.  

Para este artigo, nos interessa destacar a forma como as pichações podem contribuir 

para o entendimento e construção do contexto político das manifestações, além de 

contribuírem para a circulação de mensagens políticas e como se inserem dentro da 

visualidade estética urbana. Entender de que forma o ato de pichar também se coloca 

enquanto ato político e de desobediência civil, de acordo com o conceito de Hannah Arendt. 

 

2. A cidade como espaço de relações 

 

2.1 A relação entre Desobediência Civil, política e liberdade.  

 

O resgate pela cidade através do diálogo público, a liberdade como forma política de 

atuação no cotidiano, pautada pelo reconhecimento da diferença, são assuntos que permeiam 

o pensamento de Hannah Arendt. Para a discussão deste artigo e o entendimento das 

manifestações sociais e das pichações como atos de reivindicar direitos, é que se propõe o 

entendimento destas ações como atos de Desobediência Civil.  
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As manifestações são compreendidas como o direito de ter direito a protestar, assim 

como as pichações, para este artigo são vistas como o direito de ter direito à apropriação do 

espaço urbano para, através de mensagens deixadas na urbe, questionar o que precisa ser 

modificado8; uma vez que o Estado não reconheça e não forneça condições sociais 

igualitárias.  
A desobediência é, portanto, um direito fundamental, na medida em que expressa 
um novo poder em surgimento, que se volta para a mudança do status quo, a fim de 
resgatar a capacidade de agir conjuntamente, de refundar uma comunidade política e 
de reafirmar ou revitalizar suas promessas. Nesse sentido, a desobediência civil não 
é a rejeição de um dever, mas a reafirmação deste, por meio de sua regeneração. 
(Carvalho, 2012, pg.64-65).  
 

O pensamento contemporâneo problematiza esse conceito como uma quebra de 

contrato estabelecido entre Estado e cidadão, onde a sociedade assume a possibilidade de 

modificar situações e tencionar o Estado para que novas soluções sejam apresentadas. São 

propostas de renovações políticas onde o cidadão está inserido nos processos de decisão e 

construção políticas. Logo, a desobediência civil são atos coletivos que visam um recomeço 

social através da ação espontânea, coletiva, participativa e que só se realiza e se reafirma em 

espaços públicos. São atos políticos que não visam à violência. “Movimentos de resistência 

ao naturalismo nas relações de dominação e a indiferença política nas sociedades de massa.” 

(AGUIAR, 2010). Logo, são ações contrárias as formas restritas e coercitivas da política 

representativa atual.  

Apesar dos estudos sobre política analisados por Hannah Arendt se concentrarem em 

um contexto dos governos totalitários, sua preocupação maior é com a restrição da liberdade, 

ou seja, com a política privativa que o totalitarismo exerceu, mas que outros modos de 

governabilidade também podem vir a restringir.  
Por isso não podemos simplesmente nos contentar com o desaparecimento histórico 
do fascismo e do comunismo, senão que devemos continuar conscientes de que a 
restrição da liberdade, a repressão da espontaneidade humana e a corrupção do poder 
através da violência também são uma ameaça constante para a política dos pretensos 
sistemas liberais. (Sontheimer in Arendt, 2009, p.10).  

O interesse pelo pensamento da filosofa alemã busca aproximar o debate sobre a 

ação política como ligação entre diferentes que visam um resultado comum. Diferentes 

pessoas de classes econômicas, posições políticas e outras tantas distinções sociais unidas no 

espaço público para protestar contra o aumento das tarifas de ônibus, por melhores condições 

de acesso e deslocamento pela cidade, além de mais transparência política e informacional por 
   
8 Mesmo compreendendo que as pichações são consideradas infrações de vandalismo e crime ambiental, de 
acordo com o artigo 65da lei 9.065/98, que prevê multa ou detenção de 3 meses a 1 ano.  
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parte das grandes emissoras televisivas. São diversas pautas que não estão desarticuladas, 

como insiste em transmitir a mídia, mas que buscam juntas a transparência e novas relações 

políticas e sociais entre Estado e cidadão.  

O retorno mesmo que curto e momentâneo de apropriação do espaço público por 

parte da população traz a proximidade da cidade política e livre com a qual Hannah Arendt foi 

pensada para dialogar. A retomada das ruas é também uma possibilidade de novas formas de 

ser e estar na cidade que busca ser plural e singular apesar das diferenças.  

  

2.2 As pichações enquanto atos políticos e comunicacionais 

Esse movimento político popular na busca pela retomada do direito à cidade proposta 

pelas manifestações em Porto Alegre também é característico das pichações, pois através da 

apropriação do espaço urbano a contestação se faz presente nos espaços demarcados por esta 

ação. As pichações são percebidas por este artigo como microatitudes e ações políticas de 

uma comunidade, coletivo ou de sujeitos engajados dentro das manifestações. Assim como os 

cartazes, os gritos de ordem e as bandeiras, as pichações também manifestam indignações e 

revoltas, mas através da ação direta em espaços públicos e representativos9, sendo “la noción 

de escritura que pervierte um espacio físico e ideológico”. (SILVA, 1987). 

Em seu livro Punto de Vista Ciudadano: focalización visual y puesta em escena del 

graffiti, 1987, Armando Silva destaca dois momentos em que os grafites10 se estabelecem 

enquanto ações inseridas dentro de contextos políticos, como forma de ingressar 

esteticamente no cotidiano visual da cidade e que nascem de momentos de mudanças sociais: 

maio de 68 e os movimentos de contracultura, onde questionam os poderes macropolíticos 

que afetam o país e a Europa. Na década de 70, eles caracterizam os espaços de fala e a 

marcação de territórios dos guetos e comunidades periféricas de Nova York, ao utilizarem os 

trens da cidade que se encarregam de espalhar suas mensagens e tags11 como forma de 

estabelecer micropoderes entre as gangues.  
No Brasil, no mesmo período, movimento semelhante acontecia, mas o contexto era 
o de manifestação política contra o regime militar como uma forma de expressar 

   
9 No caso das manifestações também pichadas agências bancárias, lojas, espaços representativos do poder 
público- prefeitura e outros prédios do governo-, muros, ônibus e residências particulares. 
10 Torna-se importante ressaltar que a pichação é uma forma de expressão urbana originada no Brasil, 
potencializada a partir da década de 90. Por isso a referência de Silva apenas ao grafite. A pichação se diferencia 
também da pixação, ou pixo, como é chamada pelos grafiteiros. Essa estética nascida em São Paulo é uma forma 
de diferenciar a arte urbana nascida na cidade e que se destaca pelas escritas estilizadas e de letras retas para 
caracterizar as Crews (grupos ou bondes de pichadores).  
11 Assinaturas.  
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opinião e anseio a favor da democracia. Por conta desse tipo de uso e por ser uma 
ação transgressora por natureza, existe até hoje uma grande associação da pichação 
como forma de protesto. (Lassala, 2010, pg.48). 

Grafites e as pichações são formas de resistência política e cultural. Mantendo o 

anonimato, a ação do pichador nas manifestações questiona o espaço público: quem quer uma 

cidade “limpa”? Quais os tipos de fala e imagens são permitidos circular pela cidade? Quem 

pode se expressar? A origem do grafite e da pichação é a contestação, a transgressão. A 

apropriação do espaço urbano visando o diálogo é também uma forma política de 

posicionamento.  

As pichações são formas de diálogo, de comunicação que utiliza a cidade como 

suporte a partir da apropriação que o pichador faz do espaço urbano para comunicar. O 

pichador enxerga o muro, pensa na melhor disposição da escrita e ou/imagem, no 

enquadramento e na escolha do suporte para produzir a mensagem.  
Ação e intenção de consciências que constituem aquilo (suporte) como meio de 
comunicação. Assim convém compreender a comunicação como transformação 
invés de simples transferência/deslocamento de dados. (Russi, 2009, pg.03).  

 

O contato com a cidade propõe uma série de relações e/ou contratos onde estão 

inseridas não só as mensagens, mas onde se dá a relação do sujeito pichador, com a cidade e o 

sujeito passante. As pichações são possibilidades de comunicação e de interferência nos 

espaços da cidade a partir das significações dadas a elas de acordo com cada ator social. A 

cidade permite as microefemeridades que são as pichações. Sujeitos que ao se apropriarem de 

seus espaços, a reconfiguram, atualizam-na. Antes de ser escrita ela é mental, imaginada.  

Nas manifestações as pichações são palavras ou frases legíveis com o intuito de que 

o conteúdo chegue a um maior número de leitores na urbe. Além disso, as mensagens 

dialogam com as pautas das manifestações: “2,60 já”, “passe livre já”, “pula roleta”, “por uma 

vida sem catracas”, “3,05 é roubo”, “+ educação, - política”, “+ saúde, - copa”, “transporte 

público não é mercadoria”, entre outros. Através do ato e da escrita política, tem-se a imagem 

como conjunto de contestação.  
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Imagem Sul21 

A pichação carrega a inquietação visual, a partir do ponto de vista do outro que 

utiliza a parede e/ou outros suportes urbanos para se comunicar. Pulsa enquanto existe para o 

outro ou para a cidade. Sua permanência não se dá, ou não se dá apenas ao seu tempo de 

criação, de produção e de existência para o pichador, mas ao tempo do outro – leitor passante, 

da intervenção de outra arte urbana sobre sua existência-, a memória afetiva que pode ser 

resgatada e prolongada pela fotografia, pelo vídeo. A efemeridade, característica das 

pichações produzidas nas manifestações se potencializa. Sua duração é interrompida pela 

limpeza dos espaços pichados para a volta da rotina visual cinza. O apagamento da 

contestação, do diálogo e das enunciações. Apaga-se então a fala do outro, a permanência 

visual de sua passagem.  

 

3. As pichações nas manifestações: o que mostram as coberturas jornalísticas? 

 

As matérias utilizadas para análise são publicações de dois jornais de circulação 

online e posições editoriais distintas: Zero Hora é o jornal de maior circulação no Estado e 

vinculado a Rede Globo, enquanto o Jornal Sul21 é um jornal apenas com versão online e que 

se posiciona de forma independente das grandes empresas jornalísticas. Foram selecionadas 

nove matérias12- sendo quatro publicações de Sul21 e cinco de ZH-, onde as pichações 

   
12 Sete das nove matérias analisadas remetem as primeiras manifestações que levaram milhares de pessoas às 
ruas, mais especificamente nos meses de março, abril e maio de 2013. Disponíveis em: 
http://www.sul21.com.br/jornal/expresso/185869/ 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/05/predio-da-prefeitura-de-porto-alegre-e-pichado-pela-
quarta-vez-em-2013.html 
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ganharam destaque a partir da cobertura fotográfica, dando atenção também ao contexto da 

matéria jornalística.  

O objetivo desta breve análise é perceber de que forma a mídia se posiciona sobre as 

pichações ocorridas dentro das manifestações, e a apropriação que ela faz dessas mensagens 

para desarticular esses grupos de manifestantes em específico ou para compreender suas 

ações. 

Dentro da cobertura do jornal Sul 21, apenas uma das matérias analisadas faz 

referência à pichação de forma específica: “Prefeitura de Porto Alegre é pichada novamente 

nesta quarta.” 13 Matéria esta que é consideravelmente questionada pelo leitor em seu espaço 

de participação, pois não dialoga com a cobertura jornalística proposta pelo jornal. Enquanto 

isso, as demais matérias destacam as pichações como microacontecimentos dentro de um 

acontecimento maior e que ainda vem sendo compreendido, não só pela comunicação, mas 

por outros tantos campos sociais.  

A partir de uma cobertura jornalística que narra e descreve as manifestações como 

um diário, em que muitas vezes o jornalista se coloca também como um manifestante, 

preocupado em compreender não apenas o fragmento, mas o contexto geral das 

manifestações, incluindo seu lado econômico, político e cultural, as imagens das pichações 

      
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/08/ato-em-porto-alegre-tem-pichacoes-e-queima-de-
boneco-do-prefeito.html 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/transito/noticia/2013/04/apos-protesto-restauracao-de-porta-na-prefeitura-
da-capital-custara-r-20-mil-4116447.html 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/06/organizacao-acredita-que-atitudes-individuais-nao-irao-
conquistar-apoio-popular-4170051.html 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/04/atp-estima-prejuizo-de-r-70-mil-em-danos-provocados-
por-vandalismo-durante-manifestacao-4104429.html 

http://www.sul21.com.br/jornal/destaques/revolta-contra-aumento-da-passagem-gera-grande-protesto-na-noite-
de-porto-alegre/ 

http://www.sul21.com.br/jornal/destaques/milhares-de-pessoas-lotam-as-ruas-do-centro-de-porto-alegre-contra-
aumento-da-passagem/ 

http://www.sul21.com.br/jornal/destaques/milhares-marcham-ate-a-sede-da-atp-para-exigir-reducao-da-
passagem-em-porto-alegre/ 

 
13 Disponível em http://www.sul21.com.br/jornal/expresso/185869/ 
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complementam a narrativa escrita. As imagens trazem rostos e momentos de quem faz parte 

deste momento em busca de transformações sociais. 

 
Imagem Sul21 

Jornalisticamente, ZH “condena” a pichação e a utiliza como exemplo de 

vandalismo. As matérias abordam especificamente as pichações como atos de danos aos 

cofres públicos, juntamente com as depredações14. Do ponto de vista desta análise, a 

publicação específica de matérias relacionadas a ações diretas aos símbolos representativos do 

poder público, as matérias de ZH utilizam este tipo de cobertura como estratégia para a 

desmobilização das manifestações, através da abordagem da temática do medo. “La audiência 

busca noticias que estimulen sus emociones. Las emociones negativas focalizan más la 

atención que las positivas. El miedo es la emoción negativa más poderosa.” (CASTELLS, 

2009). 

 

   
14 Disponível em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/08/ato-em-porto-alegre-tem-pichacoes-
e-queima-de-boneco-do-prefeito.html 
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Foto Zero Hora 

Algumas imagens publicadas em Zero Hora são feitas em dias posteriores, 

caracterizando a forma diferenciada de cobertura na qual os dois veículos estiveram presentes 

nas manifestações: enquanto o Jornal Sul21 apresenta imagens internas das pichações e das 

manifestações, ZH, um dos alvos das pautas de reivindicação- em relação a seu 

posicionamento jornalístico e mercadológico, além de historicamente ser conhecido como 

opositor dos movimentos sociais-, se vê impossibilitada de acompanhar internamente atos, 

trazendo uma comunicação vertical, ao passo que Sul21 é imprensa oficial dos atos contra o 

aumento da passagem. 
A narrativa jornalística comporta uma tripla projeção no tempo. Descreve um 
movimento para trás, no sentido de descobrir algumas causas provisoriamente 
apresentadas como primordiais. Reconstitui, em seguida, os caminhos possíveis, 
desde as causas detectadas até os efeitos observados. Por último, prolonga esses 
caminhos prevendo as consequências. O presente factual constrói-se portanto, no 
contexto do passado e do futuro. Do passado pelas analogias que sugere. Do futuro, 
pelas antecipações que permite. (Rebelo, 2006, pg.03).  

As manifestações tomaram as ruas e desestabilizaram a possibilidade de uma tripla 

projeção temporal da narrativa jornalística. Como recorrer ao passado e prever o futuro de 

uma reação imediata e que ainda se estende ao longo dos meses? A tentativa de naturalização 

do acontecimento- o Gigante acordou- e a utilização do medo ao outro através da intensa 

cobertura dada as pichações, depredações e a violência; além da simplificação dos 

manifestantes resumidos a vândalos ou pacíficos e o surgimento do movimento Black Block. 

Não sabendo reconhecer a diferença, por meio de uma cobertura hegemônica e que acentua as 

diferenças sociais e econômicas, as grandes empresas televisivas ao serem alvo das 

manifestações atacam, agridem e destorcem mais uma vez a informação como forma de 

defesa.  
A primeira reação foi de condenação pura e simples. As manifestações deveriam ser 
reprimidas com rigor ainda maior. À medida, no entanto, que o fenômeno se 
alastrou, a velha mídia alterou radicalmente sua avaliação inicial. Passou então a 
cobrir em tempo real os acontecimentos, como se fosse apenas uma observadora 
imparcial, que nada tivesse a ver com os fatos que desencadearam todo o processo. 
O que começou com veemente condenação transformou-se, da noite para o dia, não 
só em tentativa de cooptação, mas também de instigar e pautar as manifestações, 
introduzindo bandeiras aparentemente alheias à motivação original dos 
manifestantes.” (de Lima, 2013, pg.92).  

 

Por outro lado, cabe aqui também ressaltar as formas com que as manifestações 

desestabilizaram as coberturas tradicionais midiáticas. Através da interrupção da grade de 

programação, do impedimento da cobertura de dentro das manifestações, acentuando a 
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verticalidade da informação, situação que destacou a emergência das mídias alternativas como 

os jornais Sul21, Jornalismo B, Tabaré e os coletivos Catarse e Mídia Ninja. Pela 

impossibilidade de circulação dentro das manifestações, as grandes emissoras abriram seus 

contratos de protocolo e passaram a ter a colaboração de alguns manifestantes e seus 

dispositivos móveis para a divulgação de vídeos e imagens ao vivo.  

As redes sociais permitiram também a divulgação de pontos de vista dos pichadores 

e seu entendimento e engajamento político através da pichação dentro das manifestações15, 

onde a transgressão é uma forma de ser/estar do sujeito pichador e que nos atos contra o 

aumento das tarifas continua sendo sujeito político, pois se preocupa e propõe a mudança 

através do engajamento individual e coletivo. 

O estudo das pichações como ato e posicionamento político, levando em 

consideração seu aparecimento dentro de contextos de mudanças políticas e sociais permite 

compreender formas de comunicação visual e urbanas que caracterizam a contemporaneidade.  
Percebemos nessa análise as fortes características visuais que este fenômeno de 
apropriação urbana transmite, mostrando que é possível, a partir de fenômenos 
legítimos de manifestação social urbana, usá-los como inspiração para reflexões 
visuais que podem e devem auxiliar na construção de novas formas de interpretações 
gráficas da condição em que vivemos atualmente. (Lassala, 2010, pg.93). 

 

A partir das análises e críticas à forma como os jornais de posicionamentos editoriais 

distintos de grande acesso na busca por informações das manifestações e a partir do breve 

levantamento a que este artigo se destinou, foi possível perceber o desinteresse por falta de 

ZH com entendimento e as transformações políticas e econômicas que começa a se alterar a 

partir da reação dos sujeitos, para informar a população. Ao invés disso, tenta criminalizá-la, 

insistindo nos pré-existentes padrões de cobertura. Apesar de não evidenciar as pichações em 

suas matérias, o que não contribui totalmente para um maior resultado das análises, o jornal 

Sul21, se aproxima de uma cobertura-entendimento das manifestações.  

Dessa forma, ele se aproxima do que este artigo consegue é pensar as manifestações 

contra o aumento das passagens, a ação dos pichadores enquanto sujeitos políticos que 

também propõe mudanças e a relevância das manifestações no país como acontecimentos que 

exigem uma nova reflexão e cobertura midiáticas. Além disso, enxergamos as manifestações 

como ações que são capazes de desestabilizar a cobertura das grandes mídias, interrompendo 
   
15 Criação da página Pixo Manifesto Escrito no Facebook. Atualmente, a página está fora do ar. 
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pichadores-enxergam-quebra-quebra-como-ato-politico,1044727,0.htm 
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programações e sendo muitas vezes privadas de cobrirem as manifestações de dentro delas. 

Com isso, despontam as imagens captadas por dispositivos móveis e a utilização de vídeos 

postados em sites como o Youtube, produzidos por sujeitos que participam das manifestações 

e/ou que acompanham de forma independente.   
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