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Resumo: O artigo é parte de minha tese defendida em abril de 2017, apresenta como base teórica a 

circulação midiática, abordando-se a partir de seus vértices de força e observando-se a circulação do 

objeto cartaz e seu conteúdo. Os vértices são os locais onde atores e instituições fazem circular suas 

mensagens/discursos. Os cartazes de observação são os que estiveram nas Manifestações de Junho de 

2013 no Brasil, que foram registrados nas coberturas de sites jornalísticos e que também se 

encontraram nas mídias sociais digitais, blogs e mídia independente. Analisado nas ambiências por 

onde passa, o cartaz foi sendo adaptado conforme as técnicas, regras e intenções de cada espaço: na 

rua (praça), na mídia tradicional (plateia), na rede digital (espaço virtual). São assim, são apresentadas 

três especificidades quanto aos circuitos de circulação de alguns cartazes: cartazes rastro, cujo vértice 

de força são as redes digitais/espaço virtual; cartazes resposta, seu vértice de força está na mídia 

tradicional/plateia e os cartazes rua cujo vértice de força é a praça. Por fim, intenta-se retornar às bases 

sobre circulação a partir do objeto de estudo que se mostra como signo marcador deste novo lugar de 

produção, funcionamento e regulação de sentidos.  

 

Palavras-chave: Circulação.Cartaz.Manifestação. 

 

Introdução 

Sendo parte de minha tese defendida em abril de 2017, o artigo apresenta como base 

teórica a circulação midiática a partir dos seus vértices de força. Estes são os locais onde 

atores e instituições fazem circular suas mensagens/discursos. O caso de estudo se dá a partir 

da observação da circulação do objeto cartaz e seu conteúdo, de modo a tornar-se agente da 

circulação, ganhando e recebendo sentidos. Os cartazes de observação são os que estiveram 

nas Manifestações de Junho de 2013 (ou Jornadas de Junho) no Brasil, que foram registrados 

nas coberturas de sites jornalísticos e que também se encontraram nas mídias sociais digitais 

como: Facebook, blogs e mídia independente. 

As manifestações de 2013 trazem especificidades. São diferentes das que ocorreram 

em 2015 e 2016. São dispersas nas demandas, sem porta voz único e cujos cartazes se 

apresentam como ‘voz’ de quem o porta. Em 2016, por exemplo, os cartazes dão lugar para a 

maior presença de faixas e infláveis, como o Pixuleco – boneco inflável do ex-presidente Lula 

vestido de presidiário. 

O objeto cartaz é analisado nas ambiências por onde passa, sendo adaptado conforme 

as técnicas, regras e intenções de cada espaço: na rua (praça), na mídia tradicional (plateia), 

na rede digital (espaço virtual). Sendo suporte físico, imagem, postado ou transformando-se 

em hashtag, as ambiências são rastreadas na passagem do cartaz.  
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Quanto aos circuitos de circulação dos cartazes em estudo são apresentadas três 

especificidades: cartazes rastro, cujo vértice de força são as redes digitais/espaço virtual; 

cartazes resposta, seu vértice de força está na mídia tradicional/plateia e os cartazes rua cujo 

vértice de força é a praça. Por fim, intenta-se retornar às bases sobre circulação a partir do 

cartaz que se mostra como signo marcador deste novo lugar de produção, funcionamento e 

regulação de sentidos.  

 

Fluxos intermidiáticos do cartaz em circulação 

 

A base do texto a seguir é a narrativa cronológica a partir dos sites de notícias, 

observando os cartazes utilizados em matérias jornalísticas ou em conteúdos de blogs sobre as 

manifestações. Faz-se daí uma relação entre a linha do tempo dos eventos e a produção dos 

cartazes publicados. O corpus de análise foi sendo determinado pelas mensagens que trazem e 

sua relação com o que foi noticiado ou o que aponta para possíveis peculiaridades quanto ao 

tipo de manifestação à qual se refere este estudo. 

Desta relação é feita uma análise da presença e dos conteúdos dos cartazes 

capilarizados na rua, na mídia tradicional, na rede social digital, marcando as ambiências por 

que passam e a possibilidade de melhor evidenciação dos processos de produção e 

reconhecimento, portanto, de circulação a partir das manifestações que ocorrem numa 

sociedade em vias de midiatização. Os cartazes também são pontos de passagem, de trânsito 

dos sentidos contidos nas mensagens que trazem, desta forma, são também marcadores da 

circulação discursiva. Foram observados os eventos e a produção dos cartazes publicados em 

matérias de sites de notícias e blogs, a repercussão de fatos das manifestações e alguns 

conteúdos de cartazes na rua, na mídia tradicional e nas redes digitais, mesmo quando não 

mais em formato cartolina, mas como hashtag, por exemplo. 

Tem-se como objetivo destacar e descrever as operações de circulação discursiva que 

o uso do suporte evidencia. O cartaz é um objeto de estudo dinâmico e didático uma vez que 

se pensa que ele ajuda na observação da relação entre produção e reconhecimento, que se 

considera complexa, pois não é linear e tende à permanência - seus sentidos pairam, não 

aprazando a sedimentar-se, dificultando a compreensão sobre o que a circulação está 

indicando. Além disto, a função de ambiência do cartaz é a de não obedecer a um plano 

preestabelecido e a de não possuir um estilo adaptado a sua colocação, ambientando ao 

realizar-se como cartaz em uso. Foram então buscadas as especificidades nos usos, práticas e 

apropriações tentativas do suporte de cartolina, observando-se também as operações que se 
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apresentaram regulares nestes processos e que marcam certa estabilidade na relação 

suporte/sujeitos. As análises do material empírico e de seus circuitos se dão a partir da 

triangulação: mídia tradicional/plateia, redes digitais/espaço virtual e rua/praça, podendo ser 

iniciadas a partir de qualquer um dos vértices, uma vez que o cartaz traz em si múltiplas 

remissões, além da compreensão de que em Circulação estes vértices estão permanentemente 

em tensão, cuja força pode estar em qualquer um dos pontos. Com isto tem-se o triângulo dos 

fluxos intermidiáticos. (Figura 1). 

Figura 1 - Fluxos intermidiáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como resultado, a análise apresentou três especificidades quanto aos circuitos de 

circulação de alguns grupos de cartazes, assim denominados: cartazes rastro, cartazes 

respostas, cartazes rua. 

 

Três R’s dos Circuitos de Circulação Intermidiática dos Cartazes 

 

Cartazes rastro (vértice de força: redes digitais/espaço virtual) - em um primeiro 

bloco encontram-se alguns cartazes que a partir deles foram identificadas uma relação com 

outros produtos midiatizados. Do conteúdo de um cartaz podem-se identificar relações com: 

outro cartaz, postagem de fanpage, jogo on-line, redes sociais digitais, para citar alguns. As 

características da mensagem dos cartazes deste grupo apresentam múltiplas conexões que se 

constituem como traços, vestígios em circulação. O ponto de força deste circuito está no 

vértice das redes digitais/espaço virtual, elas proporcionam que atores possam construir, 

interagir e comunicar-se com outros atores deixando rastro que permitem reconhecimento dos 

Mídia tradicional / Plateia 

Redes digitais/espaço virtual Rua/Praça 
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modos de suas conexões (RECUERO, 2009) e a possibilidade rápida de recuperação do rastro 

das transformações/adaptações que as mensagens vão adquirindo ao circular.  

Registra-se que o circuito de análise iniciou-se por esta categoria por uma questão 

cronológica das narrativas sobre as manifestações – tanto dos livros que tratam o tema quanto 

da cobertura dada pela imprensa. 

Cartazes resposta (vértice de força: mídia tradicional) - em outro conjunto de 

cartazes evidencia-se uma circulação de respostas tácitas sugeridas pela confecção de 

determinado conteúdo que alguns cartazes apresentaram e que se relacionam com o contexto 

noticioso da época. Aqui, portanto, o vértice forte é o da mídia tradicional, da plateia, 

observando-se que os meios de comunicação de massa propõem – a seus modos e processos - 

sua lógica na construção da realidade. No entanto, a sociedade não é receptora passiva desta 

lógica, processando, agindo e produzindo a partir do que recebe da mídia e interferindo, 

através de variados mecanismos, na produção da mídia. (BRAGA, 2006). O conteúdo dos 

cartazes neste grupo comprova isto, frente à adaptação das mensagens, segundo perspectivas e 

interesses de quem o confecciona e sustenta e em relação a um interlocutor anterior (aqui, a 

mídia), apresentando-se como ‘resposta’ que compreendida em contexto - e aproximando-se: 

contexto e resposta - delineiam-se diálogos fragmentados, cujo cartaz é símbolo de disputa de 

sentidos – como referenciado quando se abordou sobre o signo cartaz. A resposta é motivada, 

efetivada e tensionada na sociedade tornada plateia. 

Cartazes rua (vértice de força: rua) - por fim, o grupo de cartazes cuja rua/praça é o 

vértice de força. São os cartazes que circularam em mídias não tradicionais, trazendo marcas 

em si da manifestação de/na rua e da ausência de instituições clássicas, como partidos 

políticos e sindicatos. De um modo mais panorâmico, o conjunto de cartazes demonstra essa 

ausência, no entanto, os cartazes que compõem este bloco de observações a comprova pela 

natureza da mensagem que cada um exibe. Cartazes de conteúdo com chalaça e ou ironia são 

difíceis de serem publicados/sustentados pela mídia clássica. Alguns cartazes não foram 

somente às ruas, ficam nela. 

Importante dizer que as especificidades dos cartazes permitiram o agrupamento deles 

e uma categorização, no entanto, as características não são exclusivas, apenas mostram-se em 

destaque, havendo também conexão entre os grupos de cartazes pelos vértices – lembrando 

que, no caso apresentado, eles podem mudar de posição e que todos se conectam com todos - 

de modo que: cartaz rastro é também resposta e rua, cartaz resposta é rastro e rua, cartaz rua é 

rastro e resposta. 
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Circuitos da Circulação de Cartazes Rastro  

 

Nos dias 06 e 11 de junho de 2013 houve grandes atos em São Paulo, com intensa 

violência policial, muitos feridos e detidos – alguns detidos para ‘averiguação’. Frente a este 

contexto, a mídia tradicional em sua cobertura sobre estes atos, os classificou como de 

vandalismo. Como que em resposta, na quinta-feira, dia 13 de junho, os protestos espalharam-

se para as cidades de: Natal, Porto Alegre, Teresina, Maceió, Rio de Janeiro e Sorocaba.  

Nesta primeira grande manifestação em São Paulo, do dia 13 de junho, houve a 

atuação policial violenta com utilização de bombas de efeito moral, spray de pimenta, balas 

de borracha e gás lacrimogêneo contra os manifestantes. Alguns destes levaram consigo 

garrafa de vinagre, pois, segundo eles, servia para minimizar os efeitos do gás nos olhos. O 

jornalista Piero Locatelli, da revista Carta Capital, registrou em vídeo e postou no canal da 

revista no Youtube, quando foi abordado e encaminhado para o Distrito Policial por carregar 

um vidro de vinagre na mochila. Em manifestações seguintes surgiram cartazes com a 

temática do vinagre. (Cartaz 1). 

 

Cartaz 1 - Eu acredito em Vinagres 

 

Fonte: Caio Kenji/G1 (2013). 

 

O Cartaz 1 está no G1 numa seção que traz como título ‘cartazes das manifestações’. 

Na foto, uma garota posa com cartaz cujo conteúdo remete ao caso do vinagre. Originalmente, 

a frase está em postagem no Facebook do perfil ‘Eu me chamo Antônio’, cujo autor é Pedro 

Antônio Gabriel Anhorn, que, desde 2012, compartilha o que rabiscava com caneta 

hidrográfica em guardanapos. Na montagem da postagem, o desenho de um frasco de vinagre 

com a frase ‘Eu acredito em vinagres’. A frase soa bem ao se relacionar à ideia de fé: ‘Eu 

acredito em Milagres’. A assinatura do desenho é também feita em um guardanapo e sobre 

ela, duas moedas de 10 centavos ou os 20 - que iniciaram as manifestações (e o uso do 
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vinagre). A postagem foi feita no dia posterior à detenção do jornalista preso por portar o 

condimento.  

O cartaz com o tema sobre o vinagre torna-o símbolo de uma luta e de resistência e 

faz remeter a outros meios que também circularam com esta simbologia, tais como as camisas 

e charges. Outros cartazes com o tema do vinagre circularam nas redes digitais, uns marcando 

a presença do Anonymus nas Manifestações de Junho no Brasil. (Cartaz 2). 

 

Cartaz 2 - V de Vinagre 

 

Fonte: politicavoz/tumblr (2013) 

 

Imagem posada, postada no blogging Tumblr, no perfil do ‘Política Voz e com 15 

reblogs. O manifestante que segura o cartaz não aparece. No cartaz está escrito V de Vinagre 

- cujo V é representado do mesmo modo que na série ‘V de Vingança’ - e traz o desenho do 

personagem principal da série, Guy Fawkes por trás de uma garrafa de vinagre. O cartaz, ao 

fazer referência subliminar à série, mostra-se adaptado ao contexto. 

V de Vinagre também se constituiu em jogo para o Facebook. Criado pelo Flux 

Game Studio. Quanto à lógica do jogo, um manifestante usando uma máscara inspirada no 

personagem principal do filme ‘V de Vingança’ deve fugir dos policiais que querem detê-los 

pelo porte do condimento. Quanto mais garrafas de vinagre o jogador conseguir pegar, mais 

policiais o persegue. No caso de ser pego, o usuário receberá um ranking com a avaliação dos 

policiais sobre sua atuação, sendo classificado como ‘meliante’, ‘vândalo’ ou ‘desocupado’. 

Da proibição do uso do vinagre nos protestos, surge nas redes sociais o termo - 

identificado no Wikipédia1 – a ‘Revolta da Salada’ (Figura 2). Sua apresentação na página 

dizia que o nome popular indicava também que o movimento teria se baseado em outros 

episódios históricos do Brasil, como a Revolta do Vintém – na qual a população protestou 

                                                           
1Logo após seu surgimento na enciclopédia colaborativa, foi suprimido pelo critério de eliminação rápida. A 

Wikipédia justifica ‘pouca consistência’ na explicação do termo, não sendo indicado como e por que motivo um 

artigo sobre o assunto deveria ser incluído. 
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contra o aumento de vinte réis das passagens dos bondes, sendo bem-sucedida e iniciando o 

que seria a derrocada do II Império do Brasil. ‘Após protestos em SP, 'Revolta da Salada' 

ganha página no Wikipédia’ é o título da matéria do Portal Terra do dia 14 de junho de 2013, 

explicando este fato e mostrando a página que foi retirada do ar. Já no site colaborativo, 

encontra-se um direcionamento da discussão sobre a retirada do termo e um dos pontos 

abordados é sobre a utilização de termo que está sujeito às consequências jurídicas. (Figura 

3). 

 

Figura 2 - Print da página do termo 

‘Revolta da Salada’ no Wikipédia 

Figura 3- Página do Wikipédia, após a 

retirada do termo: ‘Revolta da Salada’. 

O usuário(a)/discussão na página nomeada de 

V de Vinagre. 

  

Fonte: Wikipédia (2013). Fonte: Terra (2013). 
 

 

 

Para o dia 17 de junho de 2013 no Largo da Batata em São Paulo, foi criado um 

evento no Facebook chamado: ‘Marcha pela legalização do vinagre.’ Com tom irônico o 

convite solicita que cada manifestante leve sua salada, lembra que é um evento pacífico e que 

que sal e azeite são a gosto.  

A partir do cartaz “Eu acredito em vinagres” é possível evidenciar as múltiplas 

direções por onde circulou essa mensagem sobre a crença no condimento. Da violência 

policial na rua/praça, o cartaz coberto pelo site do G1 (mídia tradicional/plateia) foi uma 

inspiração a partir da postagem de fanpage da ‘Eu me chamo Antônio’ (espaço virtual/rede 

digital). Outro cartaz, em outra rua, aparece em uma mídia digital Tumblr e ainda configura-

se em inspiração de jogo. Entende-se que este processo de posse e transformação do cartaz é 

marca de um espaço transicional da circulação discursiva. Vários são os sentidos que o cartaz 

faz gerar, sendo ele um signo vivo que, ao mesmo tempo, reflete e refrata um determinado 

contexto - sempre responsivo gerador de outros sentidos em um fluxo adiante - como ensina 

Braga (2012a). 
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Circuitos da Circulação de Cartazes Respostas 

 

Se mercado é local de troca, é possível afirmar que há também um espaço de câmbio 

de ideias em um mercado simbólico - cujos cartazes de 2013 se conectam. A partir desta 

perspectiva, deseja-se dizer que a resposta que um cartaz recebe revela-se na própria adesão 

ao seu uso, fazendo com que o indivíduo que o porta inscreva-se num espaço de trocas 

simbólicas cujo cartaz é consumido, não exatamente na sua materialidade, mas pela lógica 

que registra. “A resposta que o cartaz recebe se traduz de modo estatístico pelos lucros da 

firma que vende seus produtos, ou pela aceitação generalizada desta ou daquela afirmação de 

propaganda, isso é, por uma opinião pública” (MOLES, 2004, p.70, grifo do autor). 

Diferente do cartaz publicitário cuja resposta que recebe evidencia-se, 

principalmente, no lucro sobre a venda do produto que publiciza, em manifestação, o uso do 

cartaz já é indicativo de uma resposta (podendo ser mais ou menos direta em relação a um 

interlocutor) e seu ganho é constituído em um consumo sígnico da adoção e ou repercussão da 

ideia que apresenta – sempre em tensão com outra, que está em outro espaço. O Cartaz 3 

ilustra esta questão. 

 

Um cartazete levantado. O manifestante não aparece. ‘Não é vandalismo’, primeira 

parte da frase, está em letras maiúsculas e em vermelho. ‘É revolta’, segunda parte da frase, 

está também em maiúscula e em preto. A foto é do site G1, está na editoria chamada ‘Cartazes 

das Manifestações’ e foi publicada no dia 20 de junho de 2013. 

O conteúdo do cartaz se aproxima a uma possível explicação sobre o que estava 

acontecendo nas ruas do Brasil: uma revolta. As manifestações foram cobertas inicialmente 

Cartaz 3 - Não é vandalismo é revolta 

 

Fonte: G1 (2013). 
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pela mídia tradicional como atos de vandalismo, pontualmente frente ao destaque dado à 

atuação dos Black Bloc2. 

No Clic RBS de 26 de junho de 2013, uma matéria de Larissa Rosso destaca a 

violência das manifestações, expõe a insatisfação de alguns moradores após presenciarem 

‘saques e vandalismo’ nas ruas de Porto Alegre e gera dúvida sobre os propósitos das 

manifestações. (Figura 4). 

 

Figura 4 – Print da matéria do Click RBS: 

A violência nas manifestações gera dúvidas na internet. 

 

Fonte: Clic RBS (2013). 

 

Quanto ao ‘vandalismo’, no blog de Luiz Nassif, ele posta um texto do professor 

Lincoln Secco – texto que, segundo Nassif, foi sugerido por Assis Ribeiro, da Editora 

Boitempo. Secco, a partir das repercussões sobre as manifestações, explica que o sentido de 

‘vandalismo’ é o de tudo aquilo que destoa da mensagem dos monopólios dos meios de 

comunicação. Sendo assim, continua o professor, o ataque à vitrine de um banco é tido como 

um ato violento e o espancamento de manifestantes, tratado como ‘confronto’. E aí ele diz 

observar a agudez da desumanização de um discurso que identifica como burguês. 

Observa-se que, na mídia tradicional/plateia, a manchete da matéria de Rosso 

evidencia uma tensão entre rua/praça e redes digitais/espaço virtual. Já no texto do blog de 

Nassif, o apontamento sobre o emprego das palavras: ‘vandalismo’, como ato violento e 

espancamento, como ato de ‘confronto’, apontam para os sentidos e compreensões sobre as 

ações das manifestações que mídia tradicional/plateia apresenta. As palavras empregadas nos 

textos jornalísticos transitam, nomeando coisas e fatos, revelando que o espaço entre oferta e 

                                                           
2 Grupo de resistência policial que apresenta performance de destruição de representações do capitalismo (como 

restaurantes fastfood, bancos, multinacionais, revendedoras de automóveis) e cujos membros vestem preto e têm 

o rosto coberto por lenço. 
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reconhecimento é polissêmico. E o cartaz foi o suporte utilizado para dar uma resposta tácita à 

mídia, apresentando outro sentido à série de manifestações. 

 

Circuitos da Circulação de Cartazes Rua 

 

Da pesquisa realizada a partir dos cartazes das manifestações de 2013, observa-se 

que certo grupo deles traz mensagens próprias de um movimento de rua, disperso e sem a 

presença marcante de instituições formais. O conteúdo destes cartazes se apresenta de forma 

jocosa, ora sendo mais irônica, ora mais chalaça, com um humor escrachado. Ambos os 

modos indicam para este estudo as especificidade das Jornadas de Junho. Sem a presença de 

instituições, sendo mais genuinamente ‘de rua, as Jornadas de Junho trazem nas mensagens de 

alguns de seus cartazes, o humor - sarcástico ou mais grotesco que está presente e marca um 

dizer próprio. No caso de 2013, o objetivo de alguns cartazes foi exibir uma lógica invertida 

para demarcar uma crítica. 

 

Cartaz 4 - Spray de pimenta em baiano é tempero 

 
Fonte: Casseta & Planeta (2013) 

 

No dia 21 de junho, o site do Casseta&Planeta postou ‘Os melhores cartazes da 

manifestação’ do dia anterior. Homem com máscara de proteção de gás lacrimogêneo, rosto 

pintado de verde e amarelo. Cartaz suspenso, nele a frase: ‘Spray de pimenta em baiano é 

tempero’ (Cartaz 4). Em cartazes jocosos, a combinação das palavras tem efeito metafórico. E 

do efeito, a subliminar comparação. Uma combinação original que traz a medida desta 

comunicação: desmontar o adversário e a sua causa. É um cartaz cujo conteúdo interage 

diretamente com a polícia, diante do uso da sua força, utilizando spray de pimenta nos 

manifestantes da Bahia, surgindo esta relação burlesca entre o artefato e a culinária baiana - 

caracterizada pela presença de iguarias, tal como a pimenta. 

Dos cartazes jocosos, têm-se uns mais irônicos, outros mais para a chalaça. 

Compreende-se o irônico como uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer 
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dar a entender ou o uso de palavra/frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria/esperaria 

ser empregado. Na foto do Cartaz 5, o manifestante pede para que se jogue balas Tic Tac nele, 

fazendo uma referência subliminar a outro artefato (além do spray de pimenta) bastante usado 

pelos policiais nas ruas durante as manifestações em momentos de confronto e violência: as 

balas de borracha. Fazendo uma crítica a esta atitude policial, o cartaz solicita outro tipo de 

bala, as comestíveis. 

 

Cartaz 5 - Odeio bala de borracha. Joga TicTac! 

 
Fonte: Humorama (2013) 

 

Já nos dois cartazes abaixo é possível identificar a ironia no primeiro e a chalaça no 

segundo. ‘Feliciano, me dá um atestado que hoje acordei meio viado’ constitui um deboche, 

dada a inexistência de um atestado para o fim que o cartaz indica (Cartaz 6). No cartaz que 

diz: ‘Cura de cú é rola! #nodeFeliciano’, traz as marcas de uma chalaça (Cartaz 7). O 

escracho encontra-se no termo ‘de cú é rola’, utilizado comumente no nordeste (o cartaz 

aparece em uma manifestação na Bahia) que tem o tom expressivo de certa impaciência para 

o que antes foi dito e cujo interlocutor desdenha, desconsiderando o que foi dito. Os dois 

cartazes a seguir, a seus modos, fazem claramente uma crítica ao projeto ‘cura gay’3. Um, 

indicando sua inconsistência, solicitando um atestado para o que não há e outro, 

desconsiderando totalmente o projeto, utilizando um termo que regionalmente exprime 

sentido de desprezo. 

 

 

 

                                                           
3Conhecido como ‘cura gay’, o projeto permitiria aos psicólogos promoverem tratamento com o objetivo de 

curar a homossexualidade. Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, sob o comando do 

deputado federal Marco Feliciano (PSC – SP). FOLHA DE S. PAULO. Feliciano pauta projeto que propõe 

legalização da ‘cura gay’. Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1271838-feliciano-

pauta-projeto-que-propoe-legalizacao-da-cura-gay.shtml> Acesso em: 4 de dezembro de 2016. 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1271838-feliciano-pauta-projeto-que-propoe-legalizacao-da-cura-gay.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1271838-feliciano-pauta-projeto-que-propoe-legalizacao-da-cura-gay.shtml
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Cartaz 6 - Feliciano, me dá um atestado que 

hoje acordei meio viado. 

Cartaz 7- Cura de cú é rola #nodeFeliciano 

  

Fonte: Blog do Tas  (2013) Fonte: Youca.st  (2013) 

 

Nos cartazes jocosos, a quebra de um raciocínio por meio de uma destituição de 

sentido que resulta no efeito metafórico que eles carregam. Não sendo uma ‘bandeira de luta’ 

– como se costuma apresentar em manifestações de partidos políticos e de sindicatos – nem 

exatamente uma tática de convencimento, mas de desconstruir a ideia pelo riso, não levando a 

sério as posições do adversário. “A frase jocosa e a piada escancaram os podres que todos os 

agentes de poder tentam ocultar. O riso é uma poderosa arma de crítica política e social.” 

(KARNAL, 2016, p. 99). É claro haver um teor político nos cartazes jocosos, no entanto, por 

outro lado, em uma manifestação organizada por sindicatos e/ou partidos político, é provável 

que estes tipos de conteúdo não fossem usados. Então, o fato desses dizeres serem acionados é 

significativo para observar especificidades às manifestações de 2013 no Brasil.  

Os cartazes que compõem este bloco de análise são constitutivos da rua pelos 

circuitos que engendram. Suas mensagens são dizeres individuais e marginais, no sentido de 

não participarem da cobertura da mídia tradicional de grande audiência e de ter pouca 

presença nas redes sociais digitais. São estes cartazes que trazem as marcas mais evidentes da 

rua, pois, sendo um lugar de ação, o cartaz nela diz fazendo, e com um dizer mais 

performático.  

Na rua, estes cartazes participam de um espetáculo que traz a irrupção de atores 

individuais, trabalham adesões, processam enfrentamentos e articulam um espaço do cidadão. 

Cartaz rua é o que permaneceu mais neste espaço do que na mídia massiva. Os conteúdos com 

palavrões ou ironia dificultaram uma maior circulação destes cartazes – talvez, por uma 

questão moral, talvez, por certa dificuldade em se trabalhar com a divulgação da ironia, uma 

vez que ela tem a ver com uma entonação expressiva específica, não muito fácil de 

compreender. No tom mais marginal que a rua/praça possa receber, em circulação este é o 
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vértice de força para as mensagens de cartazes que não se sustentam nas mídias 

tradicionais/plateia, nem nas redes digitais/espaço virtual. Slogans criativos, frases de efeitos, 

palavras significativas, palavrões, expressões poéticas ou irônicas constituem um sistema de 

linguagem indicativa de novas formas de fazer manifestação. A verve ofensiva é do campo 

das paixões mais desreguladas. A praça comporta bem uma interação passional e que tende a 

valorizar o uso figurativo da linguagem. A verve de ultraje do cartaz se reverbera e esmaece 

na acústica da rua. 

 

Para conclusão ou sobre o que circulou 

 

Um cartaz está para outro e nesta relação eles podem formar um diálogo. O conjunto 

deles, um discurso que revela o seu contexto. Na multiplicidade deste suporte nas 

Manifestações de Junho no Brasil a evidenciação da dispersão de pauta. E mais que um 

enfoque sobre as mensagens, os cartazes revelam articulações entres as ambiências da rua, da 

mídia e da rede. O analisado aqui não foi o suporte em si, mas sua presença nestas 

ambiências. O cartaz é marca de um processo interacional que possibilita certa demarcação da 

circulação discursiva. 

A circulação deixa visíveis alguns traços dos acoplamentos entre produção e 

recepção gerados pela circulação no contexto de midiatização (FAUSTO NETO, 2013). Os 

cartazes aqui analisados são de natureza midiatizada, sendo rastro, resposta ou rua, colocando 

em relação: atores, instituições midiáticas e midiatizadas e, evidenciando a configuração de 

redes sócio-digitais. 

Em circulação encontram-se disputa e tensão pelos múltiplos sentidos gerados pela 

mensagem que contém o cartaz - e que, por isso mesmo, é colocado em circuitos variados, 

marcando-os e desenhados conforme rastro de interlocuções em torno de um determinado 

objeto (FERREIRA, 2016). Os sentidos de seus conteúdos são múltiplos, sendo partilhado o 

uso do cartaz pelo desejo de visibilidade de uma ideia, reinvindicação, proposta. A análise 

feita permite reforçar a ideia de cartaz como suporte marcador da circulação em contexto de 

midiatização e signo circulante de sentidos, aqui em particular, em fluxos intermidiáticos. 

Observou-se, via cartazes, que no processo de midiatização constituem-se circuitos-

ambientes diversos e que o acionamento destes circuitos não segue uma regra fixa – pela 

ocorrência de ato fundante de atores, de instituições midiáticas ou midiatizadas. Atores 

instalam o circuito ambiente de forma disruptiva (FERREIRA, 2016) que se regula nas 

interações em curso. 
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As ruas/praças ocupadas por manifestações constituem-se como espaço intermediário 

entre o privado e o público. Sem a presença de líderes e instituições clássicas, o cartaz 

apresenta uma verve expressiva individualizada, particular e normalmente passional. A mídia 

tradicional/plateia por seus processos e normas, tenta regular a passionalidade e a dispersão de 

dizeres, focando sua cobertura em números, estatísticas e opiniões de especialistas.  

No espaço virtual, a presença particularizada e pública do indivíduo facilitou a 

multiplicação dos argumentos. No caso específico das manifestações de 2013, o ambiente 

virtual, pontualmente as redes sociais digitais se apresentaram como local de mobilização ao 

mesmo tempo em que evidenciou a dispersão das pautas, dos dizeres, das ideias – dando às 

Jornadas um caráter peculiar em relação às manifestações que sucederam em 2015 e 2016. 

No circuito do fazer, o cartaz marca as ambiências e as lógicas de sua circulação. No 

circuito do dizer, é verve expressiva de agentes/manifestantes que o portam. Em circuitos 

midiáticos há algo, a partir e para além do cartaz de manifestações, para ser analisado, 

revelado e que está em circulação e disrupção múltiplas. 

 

Referências 

 

BAHIA REPÓRTER. “Spray de pimenta em Baiano é tempero”, diz cartaz. Disponível 

em: <http://www.bahiareporter.com.br/ultimas_noticias.php?codnoticia=29182 > Acesso em: 

07 de fevereiro de 2014. 
 

BLOG DO TAS. Disponível em: http://www.blogdotas.com.br/2013/06/22/humor-e-

criatividade-nos-protestos-que-a-velha-midia-nao-quer-mostrar/ Acesso em: maio de 2015. 
 

BRAGA, J. L. Circuitos versus campos sociais. In: MATTOS, M. Â.; JANOTTI JR, J.; 

JACKS, N. (Orgs.). Mediação & Midiatização. Livro Compós 2012. Salvador: EDUFBA, 

2012a. 
 

___________. A sociedade enfrenta sua mídia: dispositivos sociais de crítica midiática. São 

Paulo: Paulus, 2006. 
 

EU ME CHAMO ANTONIO (Fanpage). Disponível em 

<https://www.facebook.com/eumechamoantonio/photos/a.430921366972121.102124.418909

221506669/529715950425995/ >Acesso em 23 de outubro de 2015. 
 

FAUSTO NETO, A.. Como as linguagens afetam e são afetadas na circulação? In: BRAGA, 

J. L.; FERREIRA, J.; FAUSTO NETO, A.; GOMES, P. G. (Orgs.). 10 perguntas para a 

produção do conhecimento em comunicação. São Leopoldo-RS: Ed. UNISINOS, 2013, 

p.43-64. 
 

FERREIRA, J. A pólis que se faz em processos midiáticos: proposições sobre a política na 

perspectiva da midiatização. In: JESUS, Eduardo; TRINDADE, Eneus JANOTTI JR., Jeder  

ROXO, Marcos. (Org.). Reinvenção comunicacional da política: modos de habitar e 

desabitar o século XXI. 1ed. Salvador: livro compós 2016 - UFBA, 2016, v. 1, p. 65-84. 

http://www.blogdotas.com.br/2013/06/22/humor-e-criatividade-nos-protestos-que-a-velha-midia-nao-quer-mostrar/
http://www.blogdotas.com.br/2013/06/22/humor-e-criatividade-nos-protestos-que-a-velha-midia-nao-quer-mostrar/
https://www.facebook.com/eumechamoantonio/photos/a.430921366972121.102124.418909221506669/529715950425995/
https://www.facebook.com/eumechamoantonio/photos/a.430921366972121.102124.418909221506669/529715950425995/


 

Centro Internacional de Semiótica e Comunicação – CISECO 

VI COLÓQUIO SEMIÓTICA DAS MÍDIAS   •   ISSN 2317-9147 
Praia Hotel Albacora  •  Japaratinga – Alagoas  •  27 de setembro de 2017 

 

15 

 

 

FLUX GAME STUDIO. 2013. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=6IYUbNcFSnw. Acesso em: 07 fevereiro de 2017. 
 

G1. Cartazes das manifestações. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/cartazes-das-

manifestacoes/platb/2013/06/20/eu-acredito-em-vinagres/>Acesso em: fevereiro de 2014. 
 

HUMORAMA. Disponível em: <http://humorama.com.br/tag/engracado/page/130/> Acesso: 

fevereiro de 2014 
 

JUDENSNAIDER, E.; LIMA, L.; POMAR, M.; ORTELLADO, P. Vinte centavos: a luta 

contra o aumento. São Paulo: Veneta, 2013. 
 

KARNAL, L.. A detração: breve ensaio sobre o maldizer. São Leopoldo, RS: Ed. 

UNISINOS, 2016. 
 

MATA, M. C.. Entre la plaza y la platea. In: SCHMUCLER, H. e MATA, Maria Cristina 

(Orgs). Política y comunicacion – hay un lugar para la politica en la cultura mediática? 

Buenos Aires, Universidad Nac. de Córdoba/Catálogos, 1992.  

 

MOLES, A. O cartaz. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
 

RECUERO, R. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
 

RODRIGUES, A. Após polêmica polícia vai liberar vinagre. O Estado de São Paulo, 17 de 

junho de 2013. Disponível em < http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,apos-

polemica-policia-diz-que-vai-liberar-vinagre-imp-,1043266>. Acesso em: janeiro de 2016. 
 

ROSSO, Larissa. A violência nas manifestações gera dúvidas na internet. Disponível em:< 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/06/a-violencia-nas-manifestacoes-gera-

duvidas-na-internet-4181611.html> Acesso em: 02 de dezembro de 2016. 

 

SECCO, Lincoln. Vandalismo. Disponível em: 

<http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/analisando-o-vandalismo-nas-manifestacoes> 

Acesso em: 02 de dezembro de 2016. 
 

TERRA. Após protestos em SP, 'Revolta da Salada' ganha página no Wikipédia. 

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/apos-protestos-em-sp-revolta-da-

salada-ganha-pagina-no-

wikipedia,2a53f4609534f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html> Acesso em: 23 de 

outubro de 2015. 
 

TUMBLR [V de vinagre]. Disponível em: <http://politicavoz.tumblr.com/page/2>. Acesso  

em fevereiro de 2014. 
 

WIKIPEDIA. Usuário(a) Discussão:V de Vinagre. Disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio(a)_Discuss%C3%A3o:V_de_Vinagre> Acesso 

em: 23 de outubro de 2015. 
 

YOUCAST. Disponível em:< http://www.youcast.com.br/youcast> Acesso em: maio de 

2015. 

 

http://www.fluxgamestudio/
http://g1.globo.com/brasil/cartazes-das-manifestacoes/platb/2013/06/20/eu-acredito-em-vinagres/%3eAcesso
http://g1.globo.com/brasil/cartazes-das-manifestacoes/platb/2013/06/20/eu-acredito-em-vinagres/%3eAcesso
http://humorama.com.br/tag/engracado/page/130/
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,apos-polemica-policia-diz-que-vai-liberar-vinagre-imp-,1043266
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,apos-polemica-policia-diz-que-vai-liberar-vinagre-imp-,1043266
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/06/a-violencia-nas-manifestacoes-gera-duvidas-na-internet-4181611.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/06/a-violencia-nas-manifestacoes-gera-duvidas-na-internet-4181611.html
http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/analisando-o-vandalismo-nas-manifestacoes
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/apos-protestos-em-sp-revolta-da-salada-ganha-pagina-no-wikipedia,2a53f4609534f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/apos-protestos-em-sp-revolta-da-salada-ganha-pagina-no-wikipedia,2a53f4609534f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/apos-protestos-em-sp-revolta-da-salada-ganha-pagina-no-wikipedia,2a53f4609534f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://politicavoz.tumblr.com/page/2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio(a)_Discuss%C3%A3o:V_de_Vinagre
http://www.youcast.com.br/youcast

