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Resumo 

No rastro da onda de protestos que eclodiram ao redor do mundo a partir de 

2011, os protestos no mês de Junho de 2013, no Brasil, emplacaram as 

manchetes de diversos jornais nacionais e internacionais. O aumento das 

passagens de ônibus, metrôs e trens em São Paulo, desencadearam uma 

onda de manifestos por todo o país, inicialmente organizadas pelo 

Movimento Passe Livre. Mesmo com esta pauta sendo atendida, foram 

desencadeadas centenas de outras manifestações com as mais diversas 

causas. O número de manifestantes cresceu nas vezes em que os protestos 

foram combatidos com truculência por parte da polícia e quando a mídia 

tradicional ventilava contradições e inverdades. Observar o embate entre os 

manifestantes e a mídia tradicional no âmbito das redes sociais on line é 

necessário para destacar o poder da ciberdemocracia e do ciberativismo. 
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Abstract 

No rastro da onda de protestos que eclodiram ao redor do mundo a partir de 

2011, os protestos no mês de Junho de 2013, no Brasil, emplacaram as 

manchetes de diversos jornais nacionais e internacionais. O aumento das 

passagens de ônibus, metrôs e trens em São Paulo, desencadearam uma 

onda de manifestos por todo o país, inicialmente organizadas pelo 

Movimento Passe Livre. Mesmo com esta pauta sendo atendida, foram 

desencadeadas centenas de outras manifestações com as mais diversas 

causas. O número de manifestantes cresceu nas vezes em que os protestos 

foram combatidos com truculência por parte da polícia e quando a mídia 

tradicional ventilava contradições e inverdades. Observar o embate entre os 

manifestantes e a mídia tradicional no âmbito das redes sociais on line é 

necessário para destacar o poder da ciberdemocracia e do ciberativismo. 
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