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Resumo: Este trabalho visa caracterizar o perfil dos participantes nas mobilizações de 

junho de 2013. Delimitamos como objetivos específicos: debater teoricamente sobre as 

mobilizações sociais e caracterizar a população participante dessas mobilizações. Para 

alcançarmos os objetivos utilizamos a pesquisa exploratória, com levantamento bibliográfico 
e documental, utilizando a análise hermenêutica dialética. O universo da pesquisa se deu 

nas revistas semanais de circulação nacional (Veja, Carta Capital, IstoÉ e Época). 
Acreditamos que as mobilizações de junho se tornaram um material de estudo do Serviço 
Social, que tem em sua formação acadêmica o conhecimento sobre mobilizações sociais, 
que proporcionaram avanços políticos e sociais. 

 Palavras-chave: Mobilização social. Perfil. Participantes.  

  
Abstract: This work aims to characterize the profile of participants in the June 2013 
demonstrations. We delimited as specific objectives: theoretically discuss the social 
mobilizations and characterize the participant of these mobilizations. To achieve the 
objectives, we use the exploratory research, with bibliographical and documentary survey, 
using the dialectic hermeneutical analysis. The research universe occurred the weekly 
national magazines (Veja, Carta Capital, IstoÉ e Época). We believe that the june 
mobilizations have become a study material of Social Worker, which has in its academic 
knowledge about social mobilization, provided political and social advances. 

 Key-words: Social mobilization. Profile. Participants.  

1. INTRODUÇÃO 

Mobilização social acontece quando segmentos da sociedade civil decidem lutar 

por objetivos em comum. Esta pode ser concluída enquanto  

[...] representação de vários níveis de como os interesses e os valores da cidadania 
se organizam em cada sociedade para encaminhamento de suas ações em prol de 
políticas sociais e públicas, protestos sociais, manifestações simbólicas e pressões 
políticas (SCHERER–WARREN, 2006a, p. 2). 

Mobilização social, segundo Maria da Glória Gohn (2010), historicamente, vem 

sendo associada a categorias de análise social referente a processos e mudanças, e ao 

longo de sua trajetória vem conquistando sua própria dinâmica e significado. A autora relata 

que hoje, mobilização social “[...] não se trata de identidade construída na trajetória de um 
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movimento, mas de uma identidade modelada, outorgada, na qual determinados sujeitos 

sócio-políticos e culturais são mobilizados para serem incluídos” (GOHN, 2010, p. 31). 

Mobilizações podem trazer consigo o objetivo de lutar por direitos em várias 

dimensões sociais, então a sociedade se mobiliza em prol de reivindicar por mudanças que 

muitas vezes envolve a contradição do capital e trabalho e a inacessibilidade aos seus 

direitos. 

Sob este aspecto de mobilizações, surgiu o interesse de pesquisar acerca das 

mobilizações sociais que ocorreram no Brasil, no mês de junho de 2013.   

O foco de análise neste artigo são os dados coletados através de pesquisa 

documental junto às revistas de circulação nacional, de quatro linhas editorias diferentes, 

sendo estas: Veja, Carta Capital, Istoé e Época. Tendo como objeto o perfil dos 

participantes das mobilizações sociais ocorridas no Brasil, no mês de junho de 2013. Os 

dados foram dados coletados nas reportagens veiculadas nas revistas semanais 

supracitadas no período de junho a julho de 2013.  

As quatro revistas abordadas apresentam linhas editoriais diferenciadas, portanto, 

tem características distintas que refletem na maneira de apresentar as notícias. Logo, ao 

debater sobre mídia, Nogueira (2013) afirma que  

 
[...] alguns acusam o Estadão e a Folha de fazerem o jogo da “direita”, outros dizem 
o mesmo da Carta Maior e da Carta Capital, que fariam o jogo do PT, por exemplo. 
Não se devia esperar que jornais dessem tratamentos idênticos aos governos. É 
uma posição ingênua, ainda que possa servir para agitar, quando se fala, por 
exemplo, em partido da mídia golpista. Mas é uma ingenuidade que não encontra 
respaldo na vida, nem na teoria. Jornais são cidadãos coletivos: posicionam-se e 
dão ênfases noticiosas conforme suas posições. (NOGUEIRA, 2013, p. 181) 

 

Procuramos traçar o perfil das revistas supracitadas a fim de basicamente 

identificar a sua tendência ideológica e desta forma localizar o campo de pesquisa. Como 

não é nosso campo de formação profissional, recorremos a um profissional da área de 

comunicação social para que este nos esclarecesse tal questão.  

Deste modo, em depoimento colhido com o professor doutor Sérgio Gadini, do 

Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, este nos relatou 

que as quatro revistas têm “[...] opções diferentes, elas são de grupos empresariais 

diferentes. No Brasil, esse jornalismo de revista trabalha muito mais com construções de 

interpretação e menos como notícia” (informação verbal2). 

Na caracterização das revistas, o professor afirmou que a Carta Capital é uma “[...] 

revista que apresenta em sua edição um perfil crítico, se identificando como um grupo de 

esquerda, com isto, acaba tendo uma tiragem bem menor”.  Já a revista Veja é de uma linha 

editorial identificada como um perfil de “governo de direita”. Neste mesmo sentido, Gadini 

                                                 
2
Depoimento concedido ao autor deste trabalho, em 6 de outubro de 2014. Nas dependências da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. O depoimento foi gravado e transcrito para garantir a fidelidade de seu conteúdo. 
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afirmou que a Época não é “[...] uma revista crítica, por opção política de direita”. Por fim, 

relata que a IstoÉ já foi “[...] uma revista com linha editorial independente, mas hoje ela não 

possui um campo identificável de edição”. (informação verbal).  

Portanto, Nogueira (2013) diz que toda forma mídia deve ser avaliada por seus 

posicionamentos políticos, pois jornais ou revistas  

 
[...] escolhem campos e por isso formam leitores e seguidores. Impõe suas visões, e 
esperamos que façam isso sem violência, de modo civilizado, inteligente e 
publicamente responsável. Agindo assim, comportam-se democraticamente sem ter 
de abrir mão de opinião, valores, ideologias e interesses. Quando informam com 
honestidade, garantem a circulação de informações, criticam os governos, 
desnudam os podres poderes e impulsionam o debate democrático, cumprem 
funções públicas decisivas (NOGUEIRA, 2013, p. 182).  

 

A partir destas orientações e esclarecimentos organizou-se os dados coletados, 

através de análise hermeneutica, sistematizando a categoria analítica: perfil dos 

participantes das mobilizações no Brasil em junho de 2013 

 

2. AS MOBILIZAÇÕES SOCIAIS NO BRASIL EM 2013 

As mobilizações no Brasil foram se modificando ao longo dos anos e cada período 

tem características da forma como a sociedade civil lutou pelas suas reivindicações. Marco 

Aurélio Nogueira (2013) conta que a sociedade brasileira contemporânea tornou-se mais 

dinâmica e diferenciada, passando a contar com mais mobilidade social, adentrando-se a 

novas culturas e expectativas frente à realidade do país. Como ela também “[...] passou a 

funcionar cada vez mais em rede” (NOGUEIRA, 2013, p. 42). 

As reportagens selecionadas (que abordaram o tema das mobilizações de 2013) 

durante a coleta de dados para a realização desta pesquisa foram as que tinham destaque 

nas capas, ou nas páginas internas com conteúdo (quantitativo) expressivo. 

Como forma de facilitar a indicação das fontes de coleta de dados, organizamos um 

quadro com as legendas utilizadas para cada edição das revistas: Veja, Carta Capital, IstoÉ, 

Época. 

QUADRO 1 - Identificação das revistas e suas edições 

REVISTAS LEGENDA 

Revista Veja RV Edições  

Edição 2326 – Dia: 19-06-2013 => RV¹ 

Edição 2327 – Dia: 26-06-2013=> RV² 

Edição 2328 – Dia: 3-07-2013 => RV³ 

Edição 2329 – Dia: 10-07-2013 => RV4 

Revista Carta Capital RCP Edições 

Edição 753 – Dia: 17-06-2013 => RCP¹ 

Edição 754 – Dia: 24-06-2013 => RCP² 

Edição 775 – Dia: 01-07-2013 => RCP³ 

Edição 756 – Dia: 08-07-2013 =>RCP4 

Revista IstoÉ RIÉ Edições  
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Edição 2274 – Dia: 19-06-2013 => RIÉ¹ 

Edição 2275 – Dia: 26-06-2013 => RIÉ² 

Edição 2276 – Dia: -03-07-2013 => RIÉ³ 

Edição 2277 – Dia: 10-07-2013 => RIÉ4 

Revista Época RE Edições 

Edição 786 – Dia: 17-06-2013 => RE¹ 

Edição 787 – Dia: 24-06-2013 => RE² 

Edição 788 – Dia: 01-07-2013 => RE³ 

Edição 789 – Dia: 08-07-2013 => RE4 

Fonte: Dados retirados das revistas Veja, Carta Capital, IstoÉ, Época. 

 

Nestas edições das revistas extraímos os dados que irão compor a análise da 

categoria proposta para a presente pesquisa: perfil dos participantes nas mobilizações de 

junho de 2013.  

2.1. Perfil dos participantes 

A revista RV¹ abordou na reportagem e descreveu que os participantes eram 

pessoas presentes nas manifestações como “[...] rapaziadas [...] dando vazão às pressões 

hormonais pelo exercício passageiro do socialismo revolucionário” (REVISTA VEJA, 2013, 

p. 86). Caracterizando-os como estudantes, universitários, sendo “[...] rapazes e moças que 

tinham tudo para estar no cinema, no shopping ou na balada, e não engrossando as fileiras 

das minorias de vândalos profissionais” (REVISTA VEJA, 2013,p. 88). A CP¹ não relatou 

nada sobre o perfil dos manifestantes na primeira edição coletada, e a RIE¹ colocou esse 

período como “[...] a mobilização social de uma massa de estudantes e jovens trabalhadores 

de São Paulo deveria ser saudada como um exemplo de cidadania” (REVISTA ISTOÉ, 

2013, p. 15). A RE¹ o colocou os “[...] manifestantes, jovens em sua maioria”(p. 32) e que 

estes não estão sendo “[...] apáticos como em décadas anteriores” (REVISTA ÉPOCA, 

2013, p. 35). 

As notícias trazem que grande parte dos manifestantes se fez por jovens, que são 

considerados para o Conselho Nacional de Juventude, pessoas com faixa etária entre 15 e 

29 anos. Contrapondo-se ainda ao IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e ao 

IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que consideram a idade referente à 

juventude entre 15 e 24 anos. Nogueira (2013) relata que a  

[...] enorme população brasileira de jovens (são cerca de 40 milhões os que têm 
entre 15 e 24 anos) vive na maioria em cidades. Trata-se de um segmento que 
sofreu grande transformação nos últimos anos, seja como efeito de reorganização 
hipermoderna da sociedade e da reestruturação produtiva do capital, seja como 
efeito da mobilidade social derivada das políticas governamentais de inclusão 
(NOGUEIRA, 2013, p. 43). 

Segundo o Conselho Nacional da Juventude, esta é uma  

[...] dimensão social que articula movimentos de vários tipos e com distintas práticas 
discursivas e de organização. De acordo com essa realidade, o poder público deve 
ser criativo no desenvolvimento de metodologias e oportunidades que ampliem as 
condições de participação de um conjunto cada vez maior de jovens, assegurando a 
pluralidade de manifestação da juventude. (NOVAES et al., 2006, p. 37) 
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A Política Nacional de Juventude sobre participação juvenil descreve que no 

período de 2003 a 2010 os jovens passaram a ser vistos como sujeitos de direitos e 

fundamentais enquanto contribuintes para o desenvolvimento, fazendo com que incidisse 

uma “[...] ampliação dos espaços institucionais de debate, bem como em relação à 

pluralidade das diferentes formas de ser e viver a juventude que emergem à cena pública” 

(NOVAES et al., 2006, p. 95). 

Como referência e influência na ampliação do espaço de debate e de mobilização 

da juventude na contemporaneidade é imprescindível resgatar o cenário do ano de 1968 em 

Paris, na França, em que os jovens começaram a entrar mais efetivamente ao cenário das 

mobilizações, ocasionando assim, uma revolução de cultura e comportamento vigente da 

época. Maria da Glória Gohn (2013), no livro “Sociologia dos Movimentos Sociais”, afirma 

que  

Tais jovens criaram utopias e buscaram engajar-se na política de modo diferente das 
formas então vigentes – pela aliança entre estudantes e camponeses, por exemplo -, 
pensados como atores sociais básicos para uma nova sociedade. Essa aliança 
motivou alguns intelectuais a sair pelos campos pregando a revolução. (GOHN, 
2013, p. 13).  

Esses jovens começaram a ir em busca dos seus interesses, interrompendo com 

tradições, e começando a criar “[...] identidades político-culturais, no sentido de pautarem 

novos temas de gênero, etnia, ser estudante, ser jovem, ser mulher etc. Eles queriam ser 

ouvidos” (GOHN, 2013, p. 13).  

A autora afirma que muitas das ações de mobilizações sociais têm dado  

[...] voz e vez a novos sujeitos sociopolíticos, historicamente excluídos das arenas 
de participação, tais como os jovens. Esses jovens enquanto participantes de 
coletivos organizados em movimentos sociais podem ser estudados sob vários 
ângulos ou papéis sociais na sociedade, como enquanto estudantes, produtores de 
arte, nas galeras, nos blogs e redes sociais etc. (GOHN, 2013, p. 11).  

Coadunamos com as fontes supracitadas, nas quais se torna visível que os jovens 

têm ganhado espaços na sociedade, principalmente através das redes sociais, que 

possibilita um acesso maior de informações. Mas, com isso  

[...] os indivíduos escolhem mais e com maior liberdade, consultando um cardápio 
variado de opiniões e informações, que se renovam quase que instantaneamente, 
minuto a minuto. Há mais “flutuação”, mas também mais “responsabilidade 
individual”, as pessoas são simultaneamente individualistas e individualizadas, do 
mesmo modo que há mais participação (e mais vontade participativa) mas menos 
política. (NOGUEIRA, 2013, p. 188).  

Nogueira (2013, p. 188) posteriormente conclui que hoje em dia, as pessoas “[...] 

não se mostram tolerantes com a política feita pelos políticos (focada na conquista do poder) 

mas não se recusam a agir politicamente, como cidadãos, para enfrentar e quem sabe 

resolver os problemas que os incomodam”. Portanto, a população tem-se tornado mais 

crítica, porém, tem usando efetivamente o campo da internet como meio de comunicação 

para dialogar, secundarizando a prática de ocupar espaços públicos para mostrarem suas 

indignações. 
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Dando prosseguimento ao aporte das notícias, a RV² afirmou que “[...] o que as 

ruas brasileiras abrigaram semana passada foram multidões de libertários independentes 

não ideológicos cansados de corrupção e descaso” (REVISTA VEJA, 2013, p. 67). A RCP² 

disse que “[...] ao atrair jovens de classe média escandalizados com a repressão policial, 

também os jornais e emissoras de tevê passaram a demonstrar simpatia pelos rebelados” 

(REVISTA CARTA CAPITAL, 2013, p. 12). Como também “[...] o perfil apartidário de boa 

parte dos jovens e o caráter difuso das reivindicações intrigam governantes e analistas” 

(2013, p. 13). RE² reforçou que “[...] entre os jovens, a maioria, uma ou outra cabeça branca” 

(REVISTA ÉPOCA, 2013, p. 38). 

As três revistas coincidiram de apontar o perfil dos participantes das mobilizações, 

enquanto jovens, de classe média e em sua maioria sem apresentar uma bandeira 

ideológica, portando-se então como apartidários. Nesta mesma perspectiva, Lincoln Secco 

(2013), no livro “Cidades Rebeldes”, colocou uma pesquisa do jornal Folha de São Paulo 

que 84% dos manifestantes que participaram das mobilizações em São Paulo não tinham 

preferência partidária. Com isso, o autor relata que a “[...] taxa de apartidarismo por parte da 

população sempre foi alta no Brasil [...]”. (SECCO, 2013, p. 91).   

Esta questão pode-se dar ao fato que grande parcela dos brasileiros não consegue 

participar de debates políticos e públicos, fazendo assim com que haja uma “[...] “crise da 

representação política” que, como se sabe, não é exclusiva da democracia brasileira, mas 

um sinal de esgotamento de instituições tradicionais das democracias representativas” 

(LIMA, 2013, p. 117). 

Neste mesmo ponto de vista sobre as indignações com as instituições que regem a 

sociedade, Nogueira (2013) acrescenta que uma pesquisa realizada pelo Ibope sobre o 

Índice de Confiança Social, mostra que todas as instituições avaliadas durante a pesquisa, 

sendo uma delas a figura do Presidente da República, estão menos confiáveis perante a 

visão da opinião pública.  

O autor coloca que a desordem entre vida social e política acaba por não conseguir 

elaborar projetos políticos que visem à transformação social. Deste modo, 

Mesmo governos considerados progressistas na América Latina, por exemplo, agem 
de modo tópico: administram o sistema, alteram alguns de seus eixos (com o que 
conseguem produzir algumas mudanças importantes), mas não preparam o terreno 
para transformar as sociedades e suas estruturas econômicas. Sequer promovem 
modificações no sistema político, optando por se moldar a ele. Em vez de projetos 
de sociedade, trabalham por projetos de poder e ocupação de espaços. Acabam, 
com isso, por manter em cena, os mesmos arranjos políticos de antes, com o 
agravante de que, ao administrarem os sistemas, terminam por se deixar modelar 
por ele: não criam uma “classe política” de outra qualidade, nem procedimentos 
governamentais distintos, nem instituições de diversa envergadura e mais abertas à 
participação democrática (NOGUEIRA, 2013, p. 191).   

Complementando a respeito do perfil apartidário dos jovens que participaram das 

mobilizações de junho, Leonardo Sakamoto (2013) diz que  
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[...] um gigantesco grupo formado principalmente por jovens, precariamente 
informado, desaguou subitamente nas manifestações de rua, sem nenhuma 
formação política, mas com uma raiva e indignação, abraçando a bandeira das 
manifestações. A revolta desses contra quem portava uma bandeira não foi 
necessariamente contra o sistema partidário, mas sim contra as instituições 
tradicionais que representam a autoridade como um todo. (SAKAMOTO, 2013, p. 
123).  

Encontramos também em Nogueira (2013, p. 31) que as várias manifestações de 

junho levaram “[...] às ruas das principais cidades do país milhões de pessoas, jovens na 

maioria, em um protesto maciço contra as graves deficiências do sistema de prestação de 

serviços públicos”. O mesmo autor ainda relata que as “[...] novas modalidades de 

engajamento seduzem antes de tudo os jovens, mas não se resumem a eles, pois tendem a 

crescer como uma espécie de paradigma da ação política”. (NOGUEIRA, 2013, p. 31).  

Esses jovens que foram às ruas em junho de 2013, eram, em suma, pertencentes à 

classe média, relatados nas reportagens, calhando com o que diz Ermínia Maricato (2013), 

no livro “Cidades Rebeldes”. Ela relata que  

[...] talvez a condição de jovens, predominantemente de classe média, que 
compunha a maioria dos manifestantes exija uma explicação um pouco mais 
elaborada, já que foi antecedida dos movimentos fortemente apoiados nas redes 
sociais (MARICATO, 2013, p. 25).  

Complementando a isto, a RV³, RCP³ e RIE³ noticiaram que  

[...] Pesquisas do Ibope e Datafolha mostram que metade dos manifestantes 
ganhavam menos de 3.500 reais por mês. Quatro em cada cinco passaram pela 
universidade [...] é a classe que paga impostos e sente que não tem retorno por isso. 
Que espera conforto e recebe serviços péssimos. E, principalmente, que tem acesso 
à educação e consegue articular essa insatisfação em um movimento concreto 
(REVISTA VEJA, 2013, p. 58). 
“Nada ilustra melhor a mudança do perfil socioeconômico dos manifestantes do que 
a imagem veiculada pela TV Globo nos primeiros jogos do Brasil na Copa das 
Confederações: madames vestidas a caráter e cheias de balangandãs com cartazes 
de apelo ao “fim da corrupção” e com propaganda de um endereço no Twitter. Os 
jovens tornados astros dos “insatisfeitos” no YouTube parecem seus filhos ou irmão” 
(REVISTA CARTA CAPITAL, 2013, p. 16). 
“Para dizer o óbvio, quem deu o sentido das manifestações foi a classe média 
antipetista, predominantemente de direita (REVISTA CARTA CAPITAL, 2013, p. 17). 
“Nas ruas, jovens de diversas origens disseram com todas as letras que querem 
influir, apontar os caminhos”. (REVISTA ISTOÉ, 2013, p. 26).  
 “Os jovens estão em busca de independência e esbarram nos limites da família, das 
instituições, da sociedade” (REVISTA ÉPOCA, 2013, p. 50).  
“As principais manifestações ocorreram em cidades grandes e foram promovidas por 
estudantes universitários” (REVISTA ÉPOCA, 2013, p. 59). 

Esses seis fragmentos selecionados das reportagens nos indicaram que os 

participantes são: de classe média, que têm acesso à educação e se encontram insatisfeitos 

com a política do país, voltando-se contra a corrupção. Em relação à RCP³ (2013, p. 17), 

estes são em súmula “antipetista”, indo contra as ideologias do PT (Partido dos 

Trabalhadores), sendo este um partido político brasileiro, de ideologia de esquerda, que 

atualmente ocupa o cargo da Presidência da República. 

André Singer (2013), professor do Departamento de Ciência Política da 

Universidade de São Paulo, em uma publicação sobre as mobilizações de junho de 2013 

aborda que  
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Houve dois pontos de vista sobre a composição social dos acontecimentos de junho. 
O primeiro identificou neles uma extração predominante de classe média, enquanto 
o segundo tendeu a enxergar uma forte presença do precariado

3
: "a massa formada 

por trabalhadores desqualificados e semiqualificados que entram e saem 
rapidamente do mercado de trabalho". Analisando as pesquisas disponíveis, gostaria 
de sugerir uma terceira hipótese: a de que elas possam ter sido simultaneamente as 
duas coisas, a saber, tanto expressão de uma classe média tradicional inconformada 
com diferentes aspectos da realidade nacional quanto um reflexo daquilo que prefiro 
denominar de novo proletariado, mas cujas características se aproximam, no caso, 
daquelas atribuídas ao precariado pelos autores que preferem tal denominação: 
trata-se dos trabalhadores, em geral jovens, que conseguiram emprego com carteira 
assinada na década lulista (2003-2013), mas que padecem com baixa remuneração, 
alta rotatividade e más condições de trabalho(SINGER, 2013, sem página). 

Em relação à categoria referente à “classe média”, Elísio Estanque (2012, p. 161) 

afirma que “[...] o Brasil da última década tem sido citado como uma das sociedades onde 

mais se exaltou o crescimento dos estratos intermédios”. O autor traz uma contribuição 

história, narrando que houve uma transformação social, como também calhou um 

crescimento no setor da educação do país. Destarte as“[...] desigualdades de oportunidades 

educacionais diminuíram (entre 1996 e 2008), muito embora, à medida que isso aconteceu 

se verificasse também um aumento da influência direta da origem de classe no destino de 

classe (ESTANQUE, 2012, p. 162).  

O autor também relata que no ano 2000 a classe média brasileira correspondia a  

[...] 31,7% das famílias, enquanto a sua capacidade de consumo era calculada em 
50% de todo o mercado consumidor do Brasil. Parece evidente que o nível de poder 
aquisitivo dos estratos mais baixos da pirâmide social brasileira subiu, dado que as 
condições concretas melhoraram para milhões de pessoas (ESTANQUE, 2012, p. 
162). 

 

Como reflexo deste contexto emerge a categoria denominada como a “nova classe 

média”, a qual Marilena Chauí em uma entrevista dada a revista Carta Capital, quando 

perguntada acerca desta, afirma que  

 

[...] Ela é nova, pois foi criada nos quadros do neoliberalismo. A classe trabalhadora 
clássica no Brasil se tornou minoritária com o tempo. Isto tudo se deu pela 
fragmentação e precarização de seus serviços, juntamente à desarticulação de suas 
formas de identidade, resistência e luta. Então, as políticas governamentais 
originaram uma nova classe trabalhadora heterogênea, desorganizada e precária no 
sentido de não possuir um ideário pelo qual lutar. Esta nova classe trabalhadora é 
que absorve a ideologia da classe média: o individualismo, a competição, o sucesso 
a qualquer preço, o isolamento e o consumo. Sendo assim, não é que exista uma 
nova classe média, mas sim uma nova classe trabalhadora que é sugada pelos 
valores da classe média já estabelecida. A classe média estabelecida é a que 
sempre existiu. O que há de novo é o fato de ela ter crescido quantitativamente e do 
ponto de vista econômico, ou seja, ela vai mais vezes a Miami e à Disney por ter se 
tornado mais abonada. É justamente esta classe média estabelecida e poderosa que 
eu ataco, e não a nova classe trabalhadora criada nos quadros sociais do 
neoliberalismo. (CHAUI, online). 
 

Ligando a questão da classe média com as mobilizações de junho, Elísio Estanque 

(2012) afirma que  

                                                 
3
 Sobre a categoria referente ao “precariado”, abordaremos com mais precisão na análise das demandas 

reivindicadas nas mobilizações de 2013.  
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[...] os recentes protestos da juventude urbana e suburbana exigem um modelo de 
efetivo desenvolvimento democrático que saiba consolidar o crescimento econômico 
e que responda às necessidades gritantes da sociedade brasileira. É a cidadania 
ativa em ação, mostrando que os setores carentes, os trabalhadores e os jovens das 
classes média e média-baixa (incluindo estudantes) estão se mobilizando e (como 
há cerca de trinta anos) erguem-se como ator coletivo na defesa de um projeto de 
sociedade de bem-estar com justiça social. (ESTANQUE, 2012, p. 166).  

 

Em resumo, sobre o perfil dos manifestantes que foram às ruas em junho de 2013, 

Nogueira (2013) denomina cada participante como “novo ativista” que vem com o objetivo 

de lutar por  

[...] direitos e reconhecimento, não por poder. Não sacrifica a vida pessoal em nome 
de uma causa coletiva ou da glória de uma organização. Não se referência por 
líderes ou ideologias. Age festivamente e sem rotinas fixas, valendo-se muitas vezes 
de sátira e do deboche. É multifocal, abraça várias causas simultaneamente. Sua 
mobilização é intermitente. Muitos atuam de modo pragmático, profissionalizam-se 
como voluntários, buscam resultados mais do que confrontação sistêmica. Seu 
ambiente são as redes sociais, sua maior ferramenta é a conectividade. 
(NOGUEIRA, 2013, p. 54).  

 

Neste artigo foi analisada a categoria perfil dos participantes, que, em síntese, se 

mostrou nas reportagens apresentadas, como sendo a maioria dos participantes composta 

por: jovens, de classe média e universitária; portanto sendo esta uma parcela proporcional 

da sociedade brasileira que tem acesso à educação e aos meios mínimos de sobrevivência.  

É notória a maneira como cada revista abordou sobre a temática das mobilizações, 

de acordo com suas linhas editoriais e ideológicas. Além disso, vemos na clareza das 

mudanças de tonalidade nas reportagens que numa primeira instância, há uma forma mais 

agressiva da Revista Veja (2013) ao trato com os participantes, abordando estes como 

“vândalos” ou dizendo que apenas estava ao ápice de um momentâneo denominado como 

“socialismo revolucionário”. Por outro lado, isso não aconteceu nas edições sequenciais, 

que trataram as mobilizações de cunho mais realista, caracterizando aqueles que foram às 

ruas participar das mobilizações ocorrentes em junho.  

Em suma, as quatro revistas quanto ao perfil dos que foram às ruas mobilizar, se 

propuseram a caracterizar os participantes, referente à faixa etária, escolaridade e classe 

social. Porém a Revista Carta Capital (2013) foi um pouco além e acrescentou junto à sua 

reportagem uma visão crítica acerca do perfil ideológico dos participantes, os quais, na 

maioria, eram apartidários. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reportagens coletadas das revistas selecionadas, em ligação às bases teóricas 

que subsidiaram este trabalho, conseguiram abordar a questão dos jovens nas mobilizações 

contemporâneas, onde estes estão cada vez mais presentes na realidade do seu país e 

estão ansiando por mudanças significativas na vida da sociedade. Mobilizando-se na esfera 

pública em prol de seus direitos e contra as falácias que têm cercado o local onde vivem.  
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Quanto ao perfil dos participantes das mobilizações de junho de 2013, podemos 

caracterizá-los como jovens, estudantes, de classe média; e visionários de um futuro com 

mais igualdade de direito, mais oportunidades de emprego, menos descaso público e mais 

responsabilidade do Estado frente aos seus cidadãos. 

Concluímos assegurando que, apesar dos desafios impostos durante a pesquisa, 

foi de real importância trazer a temática para a bagagem profissional. Sendo que, durante o 

processo de formação profissional no Curso de Serviço Social, dentre as várias matérias 

que compõem o curso, temos a matéria Sociedade Civil e Serviço Social, na qual nos 

deparamos com conteúdos referentes às mobilizações e movimentos sociais na luta de 

diferentes segmentos por direitos e cidadania.  

Com isso, temos então que, para o Serviço Social, é de suma importância a 

temática frente às mobilizações e movimentos sociais, visto que é através dela que a 

sociedade pode exercer alternativas de democracia e lutar por direitos. 
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