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RESUMO  

 

 

As mudanças constantes feitas pela sociedade interferem nos modos de fazer jornalismo e, é na 

internet que essas mudanças ficam visíveis (CASTELLS,2000). Essa pesquisa analisa a 

importância das redes sociais digitais como ferramenta cultural e de transformação social para 

entender o contra-agendamento midiático impulsionado pelos movimentos sociais na web. 

Observa como a teoria do agenda setting (TRAQUINA, 2004; McCOMBS, 2009) se modificou 

no cenário comunicacional heterogêneo na tentativa de  apreender e explicar o processo atual 

da informação. O objeto de análise é a campanha de liberdade a Rafael Braga, movimento 

oriundo das redes sociais, que surgiu após a prisão de Rafael. Investiga de que modo as redes 

sociais potencializaram o contra-agendamento no caso estudado e pautaram a mídia 

hegemônica via sites como twitter e facebook. Pode-se inferir que a mídia tenha pautado o caso 

não pelo valor notícia, mas pela exigência do padrão imposto pela rotina jornalística.  

 

 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: 
Movimentos sociais; ciberativismo; contra-agendamento; Rafael Braga, redes sociais digitais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde 2013 as manifestações sociais tomaram conta das ruas pelo país. Movimentos 

surgiram e viabilizaram as minorias e os desfavorecidos, à margem da sociedade.  A campanha 

de apoio a Rafael Braga surgiu nesta época, quando ele foi preso e condenado por produzir 

supostos artefatos explosivos com uma garrafa de água sanitária e outra de pinho sol. O 

movimento pela liberdade de Rafael surgiu na internet e foram os coletivos e os militantes das 

causas sociais que se uniram e deram início à campanha. Essa pesquisa visa analisar a 

importância da mídia contra hegemônica como ferramenta cultural e de transformação social 

para entender o contra-agendamento midiático impulsionado pelos movimentos sociais. 

Esclarecer de que modo as redes sociais potencializaram o contra-agendamento no caso 

Rafael Braga? É o problema norteador desta pesquisa. Foi na internet que o movimento pela 

liberdade de Rafael surgiu e reuniu representantes e defensores das causas sociais. Assim, esta 

análise tem como objetivo principal estudar o contra-agendamento promovido pelas redes 

sociais na campanha Libertem Rafael Braga1, já que é a web e os movimentos sociais que 

pautaram a grande mídia. Já os objetivos específicos são: apontar a ordem de crescimento da 

campanha ao observar como ela gera o contra-agendamento no caso estudado, verificar o papel 

da audiência na relação mídias sociais e a circulação da campanha a partir das tags, além de 

contribuir para a reflexão acerca das teorias do jornalismo. 

Parte deste trabalho se voltou ao mapeamento de trabalhos de pesquisa desenvolvidos 

por pesquisadores e acadêmicos das áreas de Comunicação Social e Ciências Sociais. O 

mapeamento teve início nas plataformas de Anais do Intercom e do Lapec (Universidade 

Franciscana) e buscou-se localizar trabalhos que abordassem a temática relacionada produzidos 

entre 2013 e 2018. Entre os trabalhos que foram encontrados, dois foram selecionados para 

leitura, análise e estudo por proximidade e afinidade com esta investigação. A construção de 

base do referencial teórico buscou por trabalhos que agregassem valor e fossem relevantes para 

o desenvolvimento da pesquisa.  Neles, buscou-se entender o processo de contra-agendamento 

midiático, como os objetivos dos trabalhos foram construídos e o percurso realizado neles. O 

estudo da arte observou as seguintes palavras-chaves: midiativismo; jornalismo alternativo, 

agendamento midiático e contra-agendamento, movimentos sociais e manifestações em rede. 

O trabalho de Silva (2017) teve como objeto de análise o seriado global “Mister Brau”. 

A pesquisa teve como objetivo explicar a hipótese que ocorre quando o agendamento é feito a 

                                                
1Site da campanha Libertem Rafael Braga. Disponível em: <https://libertemrafaelbraga.wordpress.com/about/>. 

Acesso em: 06/06/2018. 

https://libertemrafaelbraga.wordpress.com/about/
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partir da sociedade para a mídia.  Na análise, o seriado rompeu o paradigma da representação 

estereotipada do negro, essa alteração ocorreu, porque, após constantes casos de racismos e 

injúria racial, uma parcela da sociedade fez o oposto para que a etnia fosse apresentada de uma 

forma mais real e justa, sem a restrição limitadora de papéis secundários. Ele conclui que a 

mídia detém o monopólio de pautar, de acordo com seus interesses e conveniências, 

governamentais, políticas ou sociais. E que em casos de racismo e injúria racial, os movimentos 

sociais parecem encontrar, nas tecnologias digitais o espaço oportuno para tomar a palavra, 

atingir um público que antes não tinha esse espaço na mídia.  

Outra pesquisa relacionada com o tema é de Taís Oliveira, Silvia Dotta e Ramatis 

Jacino, com o título “Redes de Solidariedade e Indignação na Internet : o caso “Liberdade para 

Rafael Braga”. Aqui o conteúdo publicado nas páginas do Facebook relacionadas ao caso 

Rafael Braga que foram analisados, com o objetivo de entender qual a motivação ideológica 

contida no material exposto e analisar como se dão as organizações de movimentos sociais nas 

redes sociais na internet. A pesquisa buscou analisar o conteúdo das conversações e interações 

que caracterizam a solidariedade e indignação formadas nas redes sociais na internet em torno 

do caso. 

Os trabalhos têm características em comum com esta pesquisa: abordam movimentos 

sociais, o contra-agendamento e a representatividade. A interação com os movimentos sociais 

e a representatividade das minorias é o que fortalece o crescimento em massa de comunidades 

e grupos que buscam por espaço. Contrapondo a mídia de massa para criar um novo olhar, 

diferente do que é mostrado diariamente pelos grandes veículos de comunicação. 

 A leitura destas pesquisas contribuíram no esclarecimento e na construção deste 

trabalho. Sendo assim entender as teorias do jornalismo, como a teoria do agendamento e a 

agenda setting é necessário para compreender como os movimentos sociais pautam a mídia 

tradicional e, desse modo, geram o contra-agendamento. As mudanças que ocorreram a partir 

do surgimento da internet e da comunicação mediado por computadores revolucionaram a 

comunicação no geral, principalmente quando o assunto é o jornalismo. As novas formas de 

produzir e de consumir informações mudaram, e é o que este trabalho pretende evidenciar nos 

capítulos a seguir.  

 

No primeiro capítulo desta monografia refletimos sobre a mídia em constante 

modificação e como os novos processos de produção da informação tem transformado o campo 

comunicacional.  
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No capítulo de número dois abordamos a teoria da agenda setting também conhecida 

como teoria do agendamento, e como a mídia hegemônica tem perdido a influência sob a 

sociedade. Assim, desenvolvendo um novo gerador de informações e respostas, a população, 

por meio do contra-agendamento. Já que agenda pública começou a pautar a agenda midiática; 

o vínculo da sociedade com a mídia tornou-se horizontal, ou seja, a sociedade passou a pautar 

a mídia, possibilitando que temas antes ignorados pelos meios de comunicação de  massa, 

tenham visibilidade. 

 

No terceiro capítulo tratamos da construção de monopólio e hegemonia da mídia 

tradicional ao decorrer do tempo. Com o objetivo de compreender como a mídia alternativa se 

apossa das redes sociais digitais e muda o fluxo, dando um novo viés a produção de 

informações. Tal discussão é relevante uma vez que as demandas dos movimentos sociais, 

como o que está sendo discutida neste trabalho encontram espaço e legitimidade na web. 

 

E para concluir o referencial teórico, no capítulo número quatro abordamos a relação de 

mídia e dos movimentos sociais, que se potencializaram com o surgimento da internet e das 

redes sociais digitais. Já que é no ciberespaço onde os movimentos tomam forma e se 

amplificam, através dos mecanismos de comunicação e interações dos internautas.  
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2. CAMINHOS TEÓRICOS 

 

2.1. A MÍDIA EM CONSTANTE MODIFICAÇÃO 

 

Entender a mídia como um processo é reconhecê-la como instrumento de modificação 

e agente direto da comunicação. Estudar a construção das teorias que a definem é colocar em 

pauta que as mesmas decorrem de processos metodológicos apropriados e adaptados de outras 

áreas do conhecimento. E ainda que o campo da comunicação tenha um estatuto em 

construção2, o estudo da mídia balizado neste trabalho marca a reflexão com os autores aqui 

adotados. Nas últimas décadas, com o auxílio da tecnologia e das redes sociais, como a World 

Wide Web (WWW)3, a comunicação, mais precisamente o jornalismo se tornou onipresente e 

imediato. A produção de notícias se multiplicou, assim remodelando a forma do consumo de 

informações pela sociedade, que deixou de ser uma mera receptora e começou a produzir 

conteúdo, principalmente em novos meios, como as redes de comunicação na web.     

Para Silverstone (2002) o estudo da mídia deve ser uma ciência relevante e também 

humanista por tratar de pessoas e das formas como elas se comunicam, da sua linguagem e da 

fala, seja ela oral ou corporal. Para estudar a mídia sempre um problema há de existir, seja um 

evento, uma crise ou até uma investigação que dê início a uma pesquisa. No entanto, a grande 

produção de informações em massa provoca interpretações erradas, uma vez que a mídia filtra, 

molda e conduz as realidades cotidianas, sendo um instrumento de persuasão que interfere nas 

relações humanas, representando fatos particulares e singulares, e criando critérios que 

conduzem à mudança na comunicação. “A mídia depende do senso comum. Ela o reproduz, 

recorre a ele, mas também o explora a distorce” (SILVERSTONE, 2002, p. 20 e 21). 

Para este pesquisador, entender a mídia também implica um reconhecimento de que ela 

é fundamental, política ou, talvez mais estritamente, politicamente econômica porque tem no 

comércio um dos seus principais objetivos ao tratar a notícia como uma mercadoria e não como 

ferramenta de transformação social. Desse modo, envolve a ideia de monopólio e massificação, 

restringindo a produção a grupos da elite. 

 

 

                                                
2 Não é objetivo deste trabalho aprofundar o questão epistemológica do campo. 
3 A tradução literal de world wide web é "teia em todo o mundo" ou "teia do tamanho do mundo", e indica a 

potencialidade da internet, capaz de conectar o mundo, como se fosse uma teia. 
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os significados oferecidos e produzidos pelas várias comunicações que 

inundam nossa vida cotidiana saíram de instituições cada vez mais globais em 

seu alcance e em suas sensibilidades e insensibilidades. Pouco oprimidas pelo 

peso histórico de dois séculos de avanço do capitalismo e desconsiderando 

cada vez mais o poder tradicional dos Estados nacionais, elas estabeleceram 

uma plataforma, é forçoso admitir, para comunicação de massa 

(SILVERSTONE, 2002. p. 14). 

 

 

Segundo o autor, há um bombardeio de informações no século XXI, seja pela mídia 

convencional ou alternativa. Logo, questionar os critérios e teorias que tentam explicar o 

jornalismo é fundamental para a entender a sociedade midiatizada. Buscar entender a interação 

feita com o internauta no século XXI é fundamental para esclarecer o processo de circulação 

da informação na web, assim como estudar os efeitos dos meios de comunicação de massa é 

importante, uma vez que se compreende que estes meios interferem e formam opinião pública.  

 

[...] compreender como surgem os significados, onde e com que 

consequências. Precisamos compreender em que o processo pode falhar, em 

que é distorcido pela tecnologia ou de propósito. Precisamos compreender sua 

política: sua vulnerabilidade ao exercício do poder; sua dependência do 

trabalho de instituições e de indivíduos; e seu próprio poder de persuadir e 

reclamar atenção e resposta (SILVERSTONE, 2002. p. 43). 

 

 

Para Traquina (2004) o jornalismo é a vida em todas as dimensões, como uma 

enciclopédia. Exerce a função de contar a história, além de ter um importante papel social, 

sendo prestador de serviço à população. Foi no século XIV que a imagem do comunicador 

neutro surgiu como ideal para configurar a atividade que se mostrava ao mundo como o espelho 

da realidade, perspectiva esta que se modificou ao decorrer dos anos na esfera da comunicação. 

No entanto, definiu critérios de imparcialidade e objetividade criados, estabelecendo a maneira 

que o jornalismo deveria ser feito. Embora os critérios utilizados hoje no meio jornalístico 

sejam outros, a essência e o modo como são utilizados refletem a origem das teorias elaboradas 

que durante o último século passaram por mudanças e que tem se modificado diariamente. E 

muito se dá devido às transições tecnológicas e a descoberta de um jornalismo que, ao mesmo 

tempo em que se renova, não deixa de ser tradicional.              Novos sentidos começaram a ser 

absorvidos e uma nova conotação do exercício jornalístico foi introduzida. A mudança nas 

formas de se comunicar auxiliou na criação de uma linguagem universal, que permite a 

integração na produção e na distribuição de conteúdo.  

Para Fausto Neto (2009) as novas práticas discursivas e a autonomia desenvolvida no 

campo jornalístico se entrelaçam, levando em consideração que a sociedade começa a ocupar 
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os espaços de fala e delega poderes antes não possuídos. “No percurso de “sociedade dos meios” 

para a “sociedade midiatizada”, complexos processos têm transformado o status do jornalismo 

e o seu “lugar de fala” (Neto, 2009, p.3). Em uma era em que o jornalismo vem se modificando, 

entender e questionar as teorias é fundamental para construção e reconfiguração da 

comunicação. 

O autor declara que o campo midiático deixou de ser o protagonista, e passou a fazer 

parte da construção simbólica e cultural das mídias, englobando espaços de fala e mídias 

constituídas fora da esfera hegemônica. A sociedade da midiatização compreende que os novos 

processos midiáticos amplificam as formas de se comunicar e possibilitam que novos sentidos 

e perspectivas sejam explorados pelos receptores de mensagens.  

As estratégias e as práticas jornalistas se modificam com o avanço das tecnologias e 

através do aumento de relações interpessoais. O espaço de debate, antes presente só entre os 

detentores de poder, hoje amplifica as discussões nas redes sociais e na internet.  Assim, 

também se faz necessário entender como os movimentos sociais ganham adeptos e crescem na 

web, porque é no espaço cibernético que os movimentos são potencializados. É no espaço 

cibernético que a possibilidade e a oportunidade de fala se expande, as vozes ecoam onde o 

espaço de debate é ampliado, onde existem muitos interlocutores com diferentes ideologias, 

intensificando o discurso. 

 

2.2. TEORIA DO AGENDAMENTO E O CONTRA-AGENDAMENTO 

 

Neste capítulo discutimos a teoria do agendamento e o contra-agendamento midiático, 

tendo em vista que o objeto de pesquisa teve origem no contraponto de uma das principais 

teorias do jornalismo, ao considerar que a mídia tradicional produz significados e cria critérios 

que explicam a rota das notícias. Entende-se que o tema aqui estudado faz parte do processo 

contrário, levando em consideração que o contra-agendamento surgiu nas redes sociais digitais, 

lugar onde encontrou espaço e legitimidade. Por isso se faz necessário refletir e entender como 

a teoria do agendamento valida os estudos do contra-agendamento midiático. 

A teoria do agendamento, ou agenda setting4, explica que as notícias são como são, 

porque a mídia pauta e diz o que a sociedade deve pensar.  Para Traquina (2000) a teoria do 

                                                
4Agenda setting theory, no original, em inglês, que traduzida significa teoria do agendamento teve início na década 

de 1970, criadas e estudadas por Maxwell McCombs e Donald Shaw. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maxwell_McCombs
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Shaw&action=edit&redlink=1
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agendamento é ideia de que os consumidores de notícias tendem a considerar mais importantes 

os assuntos veiculados na imprensa, sugerindo que os meios de comunicação agendam nossas 

conversas. Ou seja, a mídia diz sobre o que falar, não raro sobre como falar,  e pauta nossos 

relacionamentos.  

Algumas temáticas atuais, como a globalização, a diversidade, a internet e a 

convergência midiática, estão buscando auxiliar na mudança deste processo de influência da 

mídia hegemônica, refletindo sobre essa teoria que já não exerce mais o mesmo domínio hoje, 

se comparado as últimas décadas. Assim, ampliar os estudos relacionados à agenda-setting 

inclui a possibilidade de investigar uma diversidade de temas não abordados pelo mercado e 

pela mídia tradicional, assim, permitindo a expansão temática a ser estudada, principalmente 

aqueles temas relacionados aos movimentos sociais, como é o caso do objeto desta pesquisa.  

É nesse sentido que a mídia tradicional se confronta com as redes sociais digitais e 

contra-hegemônicas, tendo em vista que no ciberespaço, a produção desenfreada de notícias e 

compartilhamentos de informações não são filtradas ou limitadas, tendo participação popular 

direta. Levando em consideração que a mídia hegemônica filtra e dá visibilidade para fatos 

relevantes de acordo com os seus interesses, muitas vezes, deixando de lado o valor notícia dos 

fatos, ou abafando notícias emergentes dos movimentos e causas sociais. E é por isso que a 

população, mais precisamente os midiativistas, as organizações e os movimentos sociais, 

encontram na web o espaço e a possibilidade de expansão de suas ideias e manifestações, o que 

é inviável dentro na mídia de massa.  

A comunicação de massa ou mídia hegemônica tem ampla abrangência de público, 

tendo grande influência e poder sob a sociedade, tendo em vista que o seu alcance é quase 

absoluto por fazer parte de canais abertos de comunicação, disseminando notícias e informações 

por todos os cantos do país. E como esse alcance é vasto, torna a teoria do agendamento 

afirmativa, já que Traquina (2000) aponta que os receptores dessas mensagens, tendem a 

acreditar e considerar mais importante os assuntos apontados e levantados pela mídia de massa. 

No entanto, as formas de consumir informação mudaram nos últimos anos, parte da população 

busca se informar por canais diferentes dos tradicionais, pesquisando por mídias alternativas e 

de menos popularidade. 

Agendamento é o poder que a mídia tem de pautar, seja assuntos ou notícias que serão 

discutidos e passarão a ser relevantes para o público e, até mesmo, para demais meios. A atuação 

da mídia nas conversas pessoais ocorre da dinâmica organizacional das empresas de 

comunicação, com sua cultura própria e critérios de noticiabilidade. 
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Para McCOMBS (2009), a agenda setting explica que o mass media (mídia de massa) 

tem o poder de influenciar a agenda pública como um agente intermediário entre a esfera 

pública e os cidadãos.  Desse modo, a agenda-setting pautaria as conversas da sociedade, 

agendando os assuntos tratados pela população.  

José Luiz Braga (2006) sugere a hipótese de um terceiro sistema que nos permite 

compreender uma característica decisiva do processo atual da comunicação. Por saber que é 

afetada pela midiatização, a sociedade se organiza para enfrentar sua mídia e essa organização 

afeta o conteúdo das produções midiáticas e o modo como cada indivíduo a recebe. Para ele, o 

processo midiático vai além da produção e da recepção, num cenário em que a internet é o 

principal espaço de interação interpessoal, o que possibilitou a criação de novas formas de fazer 

comunicação e criou diferentes redes de diálogo.  

De acordo com Braga (id) cria-se uma teoria de dualismo entre a mídia e a sociedade, 

ainda que em alguns momentos seja incoerente, já que não podemos falar na separação entre 

elas. O dualismo descreve como a mídia assume o papel de ativa geradora de mensagens e a 

sociedade, na melhor das hipóteses, enfrenta ativamente aquelas interferências, mas sempre na 

posição de receptora. O fluxo inverso do tradicional também tem surtido efeito, já que a 

sociedade se tornou a nova geradora de mensagens e a mídia a receptora dessas informações 

vindas da população.  

 

Na internet, o funcionamento “em case de dados” é, por definição, diferido ou 

difuso. Além disso, seria preciso distinguir da interatividade entre usuários a 

“interatividade” com a máquina ou com a rede – dois processos bem mais 

diferenciados do que habitualmente se assinala (BRAGA, 2006, p. 23). 

 

Braga levanta a discussão de que não foi a partir da tecnologia que as interações entre 

produtor de mensagem e receptor começaram. Para ele, desde que as primeiras interações 

permeadas pela mídia surgiram, houve resposta da sociedade e não só com os meios de 

comunicação. O autor explica que a interação e a resposta da sociedade gera um terceiro 

sistema, um gerador de resposta. De acordo com a produção do emissor, existe uma ação do 

receptor, mesmo que não se pretenda atribuir ao sistema as características de “interatividade”. 

“Denominamos esse terceiro componente da processualidade midiática “sistema de interação 

social sobre a mídia” ou, mais sinteticamente, “sistema de resposta social”. (BRAGA, 2006, p. 

22). 

O sistema de resposta está sob responsabilidade da sociedade, que ao pensarmos o 

contra-agendamento se sobressai e passa a contribuir e interferir na produção do sistema 
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comunicacional. O receptor deixa de ser passivo, e se torna agente direto na produção, 

desconstruindo a compreensão clássica da teoria da recepção que, por muito muito tempo, se 

manteve na perspectiva de Lasswell ao caracterizar o receptor como aquele que é atingido pelos 

meios. Hoje, falar em recepção não é apenas fazer com que a mensagem chegue ao seu destino 

final, mas também é a produção de sentidos e respostas geradas pelo interlocutor e que irão 

intervir na agenda da mídia. A ruptura de paradigmas apresentada pelo contra-agendamento 

midiático demonstra que a sociedade não apenas responde e interage com a mídia tradicional, 

mas também tem a capacidade de levantar discussões e pautar os veículos de comunicação de 

massa.  E assim como a relação da mídia com a sociedade tem mudado nas últimas décadas e a 

produção de conteúdo deixou de ser feita apenas pela mídia tradicional mas também pela 

sociedade, a hierarquia midiática se alterou. A agenda pública começou a pautar a agenda 

midiática; o vínculo da sociedade com a mídia tornou-se horizontal, ou seja, a sociedade passou 

a pautar a mídia, possibilitando que temas antes ignorados pela grande mídia tenham 

visibilidade e espaço no monopólio midiático.  

Para Lemos (2010) considerar que a internet e, especificamente, as mídias sociais 

trazem novas possibilidades de se comunicar, é acreditar ser necessário repensar a Teoria da 

Agenda a partir do novo contexto da comunicação. Nesse cenário, McCombs ressalta que: 

 

“Alguns observadores sociais preveem o fim do agendamento à medida que 

as audiências se fragmentam e virtualmente todo o mundo tem uma agenda 

midiática única que é um composto altamente especializado construído desta 

vasta riqueza de notícias e de fontes de informação (McCOMBS, 2009, p. 

111).  
 

O fluxo das informações está relacionado com as mudanças que acontecem no sistema 

midiático, sistema em que deixa de ser o único reprodutor de mensagens, mas passa a receber 

informações de quem antes era um mero receptor, ou seja, a população produz notícias para a 

mídia tradicional. Pensando no sistema de respostas sinalizado por Braga (2006), é possível 

inferir que o contra-agendamento altera este fluxo. Antes ele era feito da mídia para a sociedade 

e, agora, passa a vir da sociedade para a mídia hegemônica. Isto porque o processo de circulação 

das informações mudou, as pessoas não são mais tão dependentes da mídia tradicional, as 

notícias circulam com mais facilidade e podem ser acessadas em ambientes como a internet e 

as redes sociais digitais, o que estimula e conecta as relações interpessoais.  
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É possível estar a par desta ou daquela informação sem que se tenha 

consumido produtos mediáticos. As pessoas se informam entre si. O receptor 

direto de um jornal televisivo comentará sobre o conteúdo das mensagens 

recebidas em suas reflexões (FILHO, 2003, p.198).                 

 

As relações estabelecidas pelas redes sociais, não só no ciberespaço, mas também em 

outros ambientes, está relacionada a influência midiática. Para Filho (2003), quanto mais 

intensa as relações interpessoais entre os integrantes dessas teias comunicacionais, menor vai 

ser a influência da mídia, significando que a teoria do agendamento não funciona nestes casos, 

além de provocar o caminho inverso, isto é, pautando a mídia - o contra-agendamento, como já 

mencionado.  

 

Silva (2007), na mesma direção, observa que os veículos de comunicação de massa 

pautam a sociedade, porém, o processo inverso também acontece.  

 

compreende um conjunto de atuações, que passam estrategicamente, pela 

publicação de conteúdos na mídia e depende, para seu êxito, da forma como o 

tema-objeto-de-advocacia foi tratado pela mídia, tanto em termos de espaço, 

quanto em termos de sentido produzido (SILVA, 2007, p. 84 - 85). 

 

A sociedade começa a reivindicar direitos e reclamar de assuntos que antes não eram 

noticiados e não tinham atenção da mídia tradicional. As relações interpessoais estabelecidas 

em espaços de debate, tem poder de mobilização social e se equivale ao poder da mídia 

hegemônica. Organizações e movimentos sociais começam a exercer um papel fundamental no 

âmbito da comunicação, pautando a “intocável” mídia tradicional. Podemos dizer, portanto, que 

o contra-agendamento nasce quando a agenda-setting se fragmenta.  

 

2.3. A HEGEMONIA DA MÍDIA 

 

Este capítulo tem o objetivo de refletir sobre o que é hegemonia e como se constrói uma 

mídia hegemônica, para entender como a mídia alternativa se apossa das redes sociais e das 

redes sociais digitais e faz o caminho contrário, como um novo viés da comunicação. Tal 

discussão é relevante uma vez que as demandas dos movimentos populares e questões sociais, 

como o que está sendo discutida neste trabalho só encontram espaço e legitimidade através das 

redes sociais. 

De acordo com Gramsci (2002) a hegemonia presume a conquista por espaço e liderança 

política-econômica, social e cultural, de um determinado grupo ou classe social sob os demais 
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cidadãos. A hegemonia gira em torno do capital, poder e juízos de valor, ou seja, quem tem 

dinheiro, tem voz e, consequentemente, espaço para promover e disseminar o que acredita para 

um grande número de pessoas. Dessa forma, a hegemonia não deve ser entendida como uma 

imposição pura e simples, porque inclui a direção cultural e o consentimento social a um 

universo de convicções, normas morais e regras de conduta, assim como a destruição e a 

superação de outras crenças e sentimentos diante da vida e do mundo (GRAMSCI, 2002, p. 65).  

Tal construção hegemônica é um processo longo, e as formas como ela se diferencia 

varia de acordo com a natureza e o modo em que é inserida. Com base na teoria de hegemonia 

de Gramsci, entende-se de que a dominação do Estado e das classes e grupos de elite sob a 

sociedade não ocorreu só pela imposição de poder, mas também porque a sociedade permitiu 

certas imposições e padrões criados pela elite. Portanto, a hegemonia é consolidada com armas 

ideológicas e culturais como se fosse uma “vontade coletiva” sobre a ordem vigente (MORAES, 

2010). 

 Neste cenário, é possível pensar sobre o monopólio midiático criado por grandes grupos 

e emissoras que existe há muitos anos e é constituído por famílias no Brasil. São exemplos de 

famílias que mantém o setor comunicacional no país: Organizações Globo (Família Marinho), 

Rede Bandeirantes (Família Saad), Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, (Família Abravanel), 

Rede Record (Família Macedo) e Grupo Folha (Família Frias). Esses grandes veículos, 

detentores de poder e hegemonia durante muitos anos, fizeram com que a comunicação e a 

informação se tornassem cada vez mais uma mercadoria, o que se alterou no final do século 

XX e no século XXI. Com o surgimento da internet e de novos espaços de debate e informação, 

a mídia tradicional deixou de ser o principal meio onde as pessoas buscam se informar.  

A teoria da hegemonia de Gramsci permite-nos refletir sobre o lugar crucial dos meios 

de comunicação na contemporaneidade, a partir da condição privilegiada de distribuidores de 

conteúdo. A mídia tradicional transmite valores, ideologias e garante que a circulação dessas 

ideias se movam e cheguem ao receptor. Os meios de comunicação ocupam posição distintiva 

no âmbito das relações sociais, visto que fixam os contornos ideológicos da ordem hegemônica, 

promovendo o mercado e o consumo, sempre em busca dos seus interesses.  

 Ainda segundo Gramsci (2002) se a hegemonia de uma classe ou grupo de classes se 

dá através de uma complexa e permanentemente reordenada rede de ideias, forças e posições 

de poder que atuam e são ativadas no corpo social, então conceitos de suas ideologias e de suas 

concepções de mundo inevitavelmente estarão presentes também nos discursos da mídia contra-
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hegemônica. A mídia hegemônica interfere e influencia as pessoas e a forma como eles veem 

o mundo, além de produzir e compartilhar os seus significados e ideologias.   

O discurso dualista entre mídia hegemônica e contra-hegemônica é antagônico, mas ao 

mesmo tempo o contra fluxo de ideias presente na contra-hegemonia depende e nasce da 

oposição de um sistema de supremacia midiática, ou seja, a mídia hegemônica.  

As manifestações que surgiram e vêm surgindo nas últimas décadas se distinguem das 

que nasceram em 1970 e 1990, mesmo que tenham características semelhantes. As formas de 

se manifestar tornaram-se outras e, mesmo que estejamos passando por situações parecidas, os 

contextos seguem diferentes. Hoje a internet é a principal ferramenta de apoio aos movimentos 

e aciona a mobilização social.   

A comunicação popular assume um papel relacionado com os movimentos sociais, 

segundo Peruzzo, ela tem o intuito de auxiliar as minorias, insatisfeitas e sedentas por direitos 

iguais. A proatividade dos movimentos incorpora novos meios de comunicação, já que não se 

sentiam representados e não encontravam espaços de debate na mídia tradicional.  

 Para Gohn (2010) os movimentos surgiram para expandir as discussões e reivindicar 

direitos, principalmente criados em áreas periféricas das cidades, onde se encontra os menos 

favorecidos e que buscam por garantias e por uma melhor condição de vida.   

 

2.4. PLURALIDADE DE VOZES: MÍDIA E MOVIMENTOS SOCIAIS  

 

A relação da mídia com os movimentos sociais cresce com o advento da internet e se 

fortalece nas redes sociais digitais e offline. Atualmente, é  no ciberespaço que os movimentos 

tomam forma e se amplificam, e onde os mecanismos de comunicação e interação se polarizam. 

Historicamente, os  movimentos sociais surgem a partir da articulação das minorias, ou 

seja, uma parcela da sociedade que buscava por interesses em comum, consciente e 

identitariamente ligada. É como explica Boudon (1993):  

 

Um movimento social pode constituir-se em torno de “interesses” a serem 

defendidos ou promovidos. Por interesses, não se deve apenas entender a 

maximização de certas vantagens em matéria de tempo e trabalho, de salário 

e de renda. Posso interessar-me também pelos sinais de hostilidade de que sou 

objeto ou de que meus filhos são vítimas na escola porque seu pai é judeu ou 

um “negro sujo”. Tanto quanto o objeto a que se aplica meu interesse, conta 

também meu grau de implicação: posso ser vítima de discriminação e, 

entretanto, resignar-me (BOUDON, 1993, p. 372). 
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Segundo Grzybowski (1987) foi com a construção coletiva e a luta por direitos que os 

movimentos sociais criaram sua própria identidade, o que se concretizou ao decorrer das 

décadas e se adapta conforme a situação e a causa pelo qual ele é movido.  

Para Gohn (2010) os movimentos sempre existiram e sempre existirão, pelo fato de que 

as articulações interpessoais e as reivindicações por direitos sempre estarão em pauta, 

construindo representações e mudanças simbólicas na prática, auxiliando na concepção de 

novos grupos por meio do discurso e da fala. 

Os movimentos sempre foram heterogêneos, podendo até ter ideologias parecidas e 

afinidades, mas sempre cada um em busca de uma causa específica. Eles se igualam apenas 

quando o assunto é a demanda e a luta por um objetivo.  

Para a pesquisadora, uma das premissas básicas acerca dos movimentos sociais é o fato 

de serem fontes de inovação e matrizes geradoras de saberes. Sendo assim, foi com o 

surgimento de mídias sociais como Facebook, Twitter, Orkut e dos inúmeros blogs a partir do 

ano 2000 que os movimentos, unidos à internet, viabilizaram a criação de espaços interativos e 

de grupos sociais motivados por interesses em comum. É o espaço onde os movimentos sociais 

crescem e permitem a proliferação de vozes.  

Segundo Castells (1999), as redes interativas de computadores já estavam em  expansão 

no século XX, o que auxiliou e permitiu a criação de novas formas e canais de comunicação no 

século XXI. Com a popularização da internet e, consequentemente, de novas fontes e formas 

de obter informação, a distribuição da audiência, contudo, não põe fim ao agendamento. 

As interações e as formas de comunicação dos movimentos sociais se modificam com 

o avanço e as mudanças tecnológicas. Isso fortalece e auxilia na criação de estratégias de 

mobilização social, tais estratégias que visam a interação e o engajamento do público, porque é 

partir das grandes mobilizações que os efeitos se tornam visíveis. As táticas usadas pelos 

movimentos se diferenciam da forma como a mídia tradicional trabalha a produção de sentidos, 

já que o espaço cibernético permite a interação de diferentes maneiras com o receptor, se 

apropriando das redes e tendo o ciberespaço como um gerador de resposta imediato. 

 

Há movimentos sociais de todos os tipos: fundamentalistas, conservadores ou 

revolucionários, legais ou ilegais, criminosos e libertários. Apesar disso, 

felizmente, os movimentos emancipatórios ganham em número e diversidade 

dos movimentos criminosos. É para esse que mais interessa chamar atenção, 

já que é neles que podemos nos engajar. (SANTAELLA, 2013, p. 104). 
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Os movimentos sociais tem conexão com o ciberativismo, já que a internet é o espaço 

onde eles se apropriaram e encontraram legitimidade. Santaella (2013) evidencia que as ações 

criadas por determinados grupos, reivindicam diferentes tipos de questões, seja em prol do bem 

comum ou não. Entender como o coletivo e a inteligência, quando somados, conseguem exercer 

empoderamento e instigam um grande número de pessoas, se faz necessário para saber como 

se origina o ciberativismo.  

O ciberativismo eclodiu com a web 2.0 e possibilitou a construção de um ambiente de 

interação, onde os usuários colaboram para a organização de um conteúdo mais dinâmico e 

democrático, recebendo e produzindo informações.  

As mobilizações compartilham e exercem o poder de ampliar as reivindicações, no 

ciberespaço. O controle sobre a emissão de informações antes exercido pelo mass media, agora 

foi ampliado e apresenta uma nova configuração comunicacional. 

 Lemos (2010) ressalta a ideia de que a internet e as redes sociais digitais trazem um 

“novo paradigma comunicacional”, já que a comunicação flui de forma descentralizada, 

horizontal, sem um polo de emissão que controla como um todo, na busca pela comunicação 

democratizada. Por isso se faz necessário refletir sobre as transformações no campo midiático 

com o surgimento das redes sociais digitais e a eclosão dos movimentos sociais e a luta por 

direitos, pela autonomia e pela democratização da comunicação.  

O modelo descentralizado, participativo e democrático promovido pelos movimentos 

sociais gera um cenário de novos atores e uma comunicação coletiva, onde o sujeito recebe e 

produz conteúdo para um grande número de pessoas interligadas pelas teias de interesses em 

comum.  

A cidadania e a participação direta da população na construção de novas formas de 

absorver conhecimento e informações gera um espaço de múltiplas dimensões, liberando um 

novo polo de emissão, que para Lemos (2008) está relacionado à possibilidade do antigo 

receptor também produzir e emitir sua própria informação, ou seja, por meio da interatividade 

de blogs, fóruns, comunidades e redes de comunicação. Episódio que não era possível há algum 

tempo atrás, porque quem detinha este controle do pólo da emissão eram as grandes empresas 

de comunicação de massa.  

E é o que essa pesquisa tende a mostrar, que é através do engajamento, da participação 

e interação da população que o surgimento de novos espaços de debate serão formados, 

fortalecendo o terceiro setor gerador de resposta. E que se faz necessário ocupar e resistir, 
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mesmo quando algumas limitações sejam encontradas, mas que o enfrentamento e a luta por 

espaço e igualdade permeie as mudanças e a construção de uma comunicação democrática. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Uma das questões da pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais, para Amaral (2011) é 

o percurso que deve ser feito. Como fazer, como desenvolver e como pensar em abordagens 

metodológicas que alcancem e permitam que os pesquisadores produzam, com a coleta e análise 

de dados, se aproximando do problema de pesquisa e ampliando a busca por respostas, mas 

sempre preservando o padrão científico. 

A natureza desta pesquisa é empírica, de abordagem quali-quantitativa buscando estudar 

a produção de notícias por parte dos movimentos sociais através da internet.  

Para Oliveira (2010) a pesquisa qualitativa, visa compreender de forma aprofundada e 

como um todo os fenômenos em estudo, por isso os números totais encontrados não tem tanta 

relevância para o problema de pesquisa. O método depende da escolha do problema e como 

será traçado o percurso de investigação. 

O processo investigativo neste trabalho é delimitado a observação no ciberespaço. É 

necessário que o pesquisador tenha  um olhar aguçado sobre a vida de uma comunidade nos 

espaços virtuais ocorrem interações entre pessoas que entram e saem de ambientes virtuais e 

estão em contextos sociais diversos e em distintas conversas simultâneas. 

Assim, a abordagem nesta pesquisa é de caráter quali-quantitativo e tem o intuito de 

observar a circulação da campanha por Liberdade a Rafael Braga nas redes sociais digitais, 

analisando as hashtags #rafaelbraga #liberdaderafaelbraga nas plataformas do Facebook e do 

Twitter, e verificando a circulação da campanha a partir dessas tags. Desse modo, acredita-se 

ser possível identificar de que forma a campanha exerce o contra-agendamento midiático 

através da interação nas redes sociais digitais, além de refletir a produção de notícias da mídia 

tradicional a partir da repercussão no ciberespaço.  

Foram elencadas para a análise deste trabalho páginas e perfis no Facebook e no Twitter, 

que tinham relação com movimentos sociais, midiativistas e a mídia alternativa, já que o intuito 

deste trabalho era entender o fluxo de informações a partir dos movimentos, ou seja, a produção 

de conteúdo por parte dos movimentos sociais e dos grupos periféricos.  

No início do processo de construção do corpus desta pesquisa, a intenção era analisar a 

campanha do início ao fim, ano após ano. No entanto, foi necessário delimitar o objeto. Assim, 

se definiu anos diferentes para comparar os momentos de interação em períodos distintos de 

tempo. A busca foi feita a partir do mês de junho até o mês de agosto do ano de 2014. Já em 



25 
 

 

2017, a busca se deu a partir do mês de junho até o mês de setembro do mesmo ano, época em 

que Rafael Braga teve a prisão domiciliar decretada por ter contraído tuberculose na prisão. 

Assim, o período escolhido para a análise foi delimitado ao segundo trimestre dos anos 

de 2014 e 2017. Observa-se que de junho a agosto de 2014, início da campanha nas redes sociais 

digitais e período em que o caso estava sendo reconhecido entre os movimentos sociais e entre 

o movimento negro, foi quando começaram as interações e a organização de marchas e ações 

em prol de Rafael. 

Já de junho a setembro de 2017 – período de intensa repercussão nas redes acionado por 

acontecimentos como o pedido negado de Habeas Corpus no mês de agosto, e no mês seguinte, 

setembro, a prisão domiciliar de Rafael decretada para fazer tratamento contra tuberculose, 

doença contraída na prisão,o que causou comoção social e interação nas redes.O pedido foi 

aceito para que Braga fosse tratado e tivesse o suporte médico necessário.  

Desse modo, fez-se o mapeamento das tags #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga 

que teve início na rede social Twitter, seguido pela rede social Facebook. Acreditamos que a 

busca pela tag nas redes sociais digitais é a única maneira de enxergar a circulação da campanha, 

levando em consideração ser nas redes o único lugar de legitimação. Verificou-se, enquanto 

esta pesquisa estava sendo desenvolvida, que a página do Facebook5, Liberdade Rafael Braga, 

registrou  52.868 mil seguidores.  

Cabe dizer ainda, que o mapeamento deste trabalho é um recorte da campanha oriunda 

nas redes, levando em consideração ser inviável mensurar a exatidão do fluxo e da circulação 

do movimento, porque as redes sociais digitais são variáveis e mudam constantemente o número 

de interações.  

O mapeamento desta pesquisa foi feito a partir da ferramenta de busca específica 

existente nas nos sites de redes sociais digitais Facebook e Twitter. A ferramenta de busca 

permite com que o internauta delimite e filtre a busca, o que foi feito para pesquisar as tags da 

campanha Pela Liberdade a Rafael Braga. O filtro de pesquisa possibilita balizar o ano, o mês 

e a palavra exata de busca, o que auxiliou na pesquisa.  

Para analisar como as redes sociais digitais contra-agendaram a mídia tradicional, 

selecionamos o portal de notícias G1, da Rede Globo. O site foi escolhido para fazer parte da 

análise desta pesquisa, porque é um dos portais de maior acesso do país, por fazer parte de um 

grupo influente em todos as plataformas, seja digital, televisiva ou impressa. O portal faz parte 

                                                
5 https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/  

https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/
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da mídia de massa, ou seja, de um dos grupos que detém o poder dentro do monopólio midiático, 

o que possibilitou a comparar a produção de notícias de parte da mídia tradicional com redes 

sociais digitais. A tag e o nome de Rafael Braga foram pesquisadas na ferramenta de busca do 

site e as notícias foram mapeadas no mesmo período da análise das campanhas no Facebook e 

no Twitter.  

 

3.1. O CASO RAFAEL BRAGA  

 

Rafael Braga Vieira, 30 anos, carioca da cidade do Rio de Janeiro, jovem, negro, 

periférico. Trabalhava como catador de material reciclável pelas ruas do centro da capital 

carioca e vivia em situação de rua, via em uma casa abandonada e ocupada no centro da cidade 

seu abrigo. A família de Rafael é natural da Vila Cruzeiro, onde a mãe morava com os irmãos, 

quando não conseguia dinheiro suficiente para voltar para casa ele tinha como endereço o bairro 

da Lapa. 

Em junho de 2013 o país foi tomado por uma onda de manifestações pacíficas, que 

visavam a reivindicação de direitos, mas que teve como estopim o aumento da passagem na 

cidade de São Paulo. No dia 20 de junho acontecia no Rio de Janeiro a uma das maiores 

manifestações do Brasil, e foi durante a dispersão do ato, no bairro da Lapa, que Rafael Braga, 

foi detido quando chegava ao casarão abandonado, onde dormia. Ele não participava de 

manifestações, e não estava participando quando foi preso, Rafael carregava consigo duas 

garrafas de plástico, uma de pinho sol e outra de desinfetante, quando foi preso. Na delegacia, 

os policiais que o prenderam apresentaram as garrafas encontradas com ele abertas e com panos. 

Ele foi acusado de portar material explosivo, como coquetéis-molotov. 

Ele passou cinco meses no Complexo Penitenciário de Japeri aguardando julgamento, 

sendo defendido por um defensor público. No dia 23 de setembro, foi realizado um pedido de 

revogação de prisão preventiva de Rafael pela Defensoria Pública, julgado improcedente pelo 

Juiz da 32ª Vara Criminal no dia 27 do mesmo mês. No dia 2 de dezembro de 2013, ele foi 

condenado a cinco anos e dez meses de reclusão e foi transferido para Bangu, cinco alguns dias 

depois. Mesmo com o laudo favorável do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil atestando de 

que Pinho Sol e água sanitária não poderiam jamais ser considerados como explosivos, ele foi 

preso e condenado.  

A condenação de Rafael Braga teve alguma repercussão em matérias de jornais e, a 

partir de então, ativistas, militantes e coletivos ficaram cientes de que ele ainda estava preso. 
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Assim, a defesa de Rafael foi assumida pelo Instituto dos Defensores de Direitos Humanos 

(DDH). Na mesma época, alguns coletivos e militantes de movimentos sociais começaram a se 

articular na mobilização por Rafael. Após assumir o caso, o Instituto dos Defensores de Direitos 

Humanos entrou com uma apelação da sentença. No dia 26 de agosto de 2014, a Terceira 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão do Rafael, 

diminuindo sua pena em apenas 4 meses. Nesse dia, um grande Ato-vigília foi organizado em 

frente ao TJ6 indo do dia 25 até a hora que saiu a decisão no dia 26. 

Em outubro de 2014, houve uma progressão do regime do Rafael de fechado para o 

semiaberto, quando poderia sair do presídio para trabalhar. Após diversos esforços, o DDH 

conseguiu um trabalho para ele, em um escritório de advocacia. Em novembro de 2014, Rafael 

sofreu uma punição depois de um dos seus advogados postar uma foto sua em frente a uma 

pichação que dizia “Você só olha da esquerda p/ direita, o Estado te esmaga de cima p/ baixo”.    

O advogado tirou a foto de Rafael no caminho de volta ao presídio depois de um dia de 

trabalho. Ele passou cerca de 1 mês na solitária. Após sofrer algumas penalidades e perder o 

direito ao regime semiaberto, ganhou a progressão ao regime aberto em 1° de dezembro de 

2015 e saiu da prisão, sendo monitorado por uma tornozeleira. 

Na volta para Vila Cruzeiro, no dia 12 de janeiro de 2016, Rafael saiu pela manhã para 

ir à padaria a pedido da mãe. No caminho foi abordado por policiais da UPP7. Os PMs alegaram 

que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e pediam que ele desse informações e 

assumisse que era traficante.  

Rafael foi espancado a caminho da delegacia, além de ter sido ameaçado de estupro caso 

não assumisse participação no tráfico. Os policiais prenderam Rafael em flagrante com 0,6g de 

maconha, 9,3g de cocaína e um rojão. Assim, desde janeiro de 2017 Rafael responde por tráfico 

de drogas, associação para o tráfico e colaboração com o tráfico. Durante os meses de abril, 

maio e junho de 2016, ocorreu a Audiência de Instrução, dividida em três dias. Nesses dias 

foram ouvidos os PMs que abordaram o Rafael, testemunhas de defesa e o próprio Rafael. 

Durante os depoimentos, por diversas vezes os PMs entraram em contradição entre si e com o 

depoimento que haviam dado na delegacia no momento da prisão. 

O DDH pediu durante as audiências cinco diligências: GPS da tornozeleira; nome do 

engenheiro e da empresa de engenharia aos quais, segundo os PMs, eles estavam fazendo 

                                                
6Tribunal de Justiça (TJ). 
7Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). 
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escolta na favela no dia; imagens da câmera externa da viatura; imagens da câmera interna da 

viatura; e imagens da câmera da UPP. O juiz responsável negou todas as diligências e enviou o 

caso ao Ministério Público, onde o processo se encontrava aguardando as alegações finais de 

defesa e acusação. 

No dia 20 de abril, após as alegações serem publicadas, o juiz condenou o Rafael a 11 

anos de prisão por tráfico e associação ao tráfico. A defesa do Rafael entrou com um pedido de 

Habeas Corpus para que ele ficasse em liberdade durante o julgamento dos recursos feitos 

contra a condenação. Em agosto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) 

negou o pedido de Habeas Corpus por 2 votos a 1. Ainda em agosto, veio a notícia de que o 

Rafael contraiu tuberculose na prisão. Ele vinha apresentando fortes e insistentes tosses há mais 

de ano, a doença foi diagnosticada ainda em estágio inicial. 

A defesa do Rafael entrou então com um pedido de prisão domiciliar para que ele 

tratasse a doença em casa, o qual foi negado inicialmente pelo Tribunal de Justiça. Em seguida, 

foi pedida a prisão domiciliar junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O pedido foi aceito 

em 13 de setembro e no dia 15 ele foi pra casa. Assim, hoje Rafael está em prisão domiciliar 

para tratar a doença. A defesa entrou com recurso contra a condenação de 11 anos. 

A condenação de Rafael Braga teve alguma repercussão em matérias de jornais e, a 

partir de então, ativistas, militantes e coletivos ficaram cientes de que ele ainda estava preso. 

Assim, a defesa de Rafael foi assumida pelo Instituto dos Defensores de Direitos Humanos, o 

DDH. Na mesma época, alguns coletivos e militantes de movimentos sociais começaram a se 

articular para ajudar e divulgar o caso do Rafael. Todas as informações sobre o caso foram 

retiradas do blog da campanha pela liberdade de Rafael Braga. 

3.1.2 A Campanha 

O movimento de liberdade por Rafael surgiu em 2014, no Rio de Janeiro, ativistas 

sociais e coletivos se uniram em prol de Rafael Braga, com articulação da Campanha local 

junto com o Instituto de Defensores dos Direitos Humanos (DDH) e o extinto Fórum de 

Enfrentamento ao Genocídio do Povo Negro.  

A mobilização dos grupos de direitos humanos e de ativistas sociais teve origem nas 

redes sociais digitais, espaço comum de debate e discussões, em que a mídia hegemônica não 

tem alcance de manipulação. Levando em consideração que a mídia pauta o lhe é de interesse 

particular e não em âmbito social, o racismo institucional presente na mídia tradicional 
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exemplifica o porquê a prisão de Rafael Braga não choca a sociedade e não tem a cobertura 

midiática comparada a outros casos de manifestação social.  

A campanha pela Liberdade de Rafael Braga viu no ciberespaço um ambiente de 

diálogo e de abrangência, podendo aumentar o número de pessoas alcançadas. Por isso, páginas, 

sites e perfis foram criados para compartilhar notícias, relatos e informações sobre o caso. Uma 

hashtag8 foi criada para promover o alcance e a visibilidade da campanha, elas são 

#LiberdadeRafaelBraga e #LibertemRafaelBraga. As tags ajudam a dinamizar e impulsionar o 

conteúdo nas redes sociais digitais, além de organizar e direcionar o internauta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 As hashtags são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais. O que gera interação e 

uma resposta imediata dos internautas. 
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4. ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

 A análise das interações midiativistas e de coletivos engajados com as causas sociais, 

permitem um melhor panorama sobre a repercussão da campanha pela Liberdade de Rafael 

Braga. Foram elencadas páginas e perfis no Facebook e no Twitter relacionados ao 

midiativismo e a mídia alternativa, já que o intuito deste trabalho era entender o fluxo de 

informações a partir dos movimentos, ou seja, a produção de conteúdo por parte dos 

midiativistas, dos movimentos sociais e de grupos periféricos.  

Por meio de um olhar detalhado sobre elas, especificam-se e se apontam elementos que 

podem ter influenciado a mídia tradicional e ter efetivado o contra-agendamento midiático no 

caso estudado. Para melhor visualizar e auxiliar a leitura dos dados, foram construídas tabelas 

com os números extraídos do Twitter e do Facebook.  

 

4.1. MAPEAMENTO DAS TAGS NO FACEBOOK NO ANO DE 2014 

Quadro 1.  Mapeamento da tag #LiberdadeRafaelBraga  

na rede social Facebook. 

Período/Tag #LiberdadeRafaelBraga 

Junho sem interações 

Julho 23 compartilhamentos da tag 

Agosto 24 compartilhamentos da tag 

 

Quadro 2. Mapeamento da tag #RafaelBraga  

     na rede social Facebook.   

Período/Tag #RafaelBraga 

Junho 3 compartilhamentos da tag 

Julho 3 compartilhamentos da tag 

Agosto 4 compartilhamentos 
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Quadro 3. Mapeamento das tags #LiberdadeRafaelBraga 

 e #RafaelBraga no Facebook. 

Período/Tag #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga 

Junho 0 

Julho 1 compartilhamento das tags juntas 

Agosto 0 

 

As tags foram encontradas a partir do mês de julho de 2014, na rede social Facebook. 

Ao todo 24 compartilhamentos usando as tags #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga foram 

mapeadas na rede social dos dias 12 a 31 de agosto de 2014.  

 

Quadro 4.  PERFIS/CONTEÚDO NO FACEBOOK NO ANO DE 2014 

PERFIS FACEBOOK DISCURSO 

CSP - Conlutas (São Paulo) Tuitaço hoje, 20h, por #RafaelBraga, vítima 

do Estado e do Judiciário, preso desde 2013. 

PARTICIPE! 

#LiberdadeRafaelBraga 

 

COLETIVO VINHETANDO (Rio de 

Janeiro) 

Daqui a pouco, 20h, tuitaço pela libertação 

de rafael braga. #liberdaderafaelbraga 

 

COLETIVO PROJETAÇÃO (Rio de 

Janeiro) 

ATÉ QUANDO O ESTADO VAI 

MANTER RAFAEL BRAGA 

SEQUESTRADO!? 

AMANHÃ TEM TWEETAÇO! 

#liberdaderafaelbraga 

 

https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVyi_airAcuu9DqumsNj9WUsOA7uhn9WheI760RI4CtJdmwfnOUJuMMfcl27bb2YzvFsoi52qyoRFSfJVVhN-TEEeszQbvs7GkXHvFtfZSn4Ebdv8OqLrUFWX1jQrihaI22tewLJOmvg9X2QmVIwjU-lN5qVkEfpZv8nAvAboL72fke6ipkpuu0KObEEpSbbc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVyi_airAcuu9DqumsNj9WUsOA7uhn9WheI760RI4CtJdmwfnOUJuMMfcl27bb2YzvFsoi52qyoRFSfJVVhN-TEEeszQbvs7GkXHvFtfZSn4Ebdv8OqLrUFWX1jQrihaI22tewLJOmvg9X2QmVIwjU-lN5qVkEfpZv8nAvAboL72fke6ipkpuu0KObEEpSbbc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVyi_airAcuu9DqumsNj9WUsOA7uhn9WheI760RI4CtJdmwfnOUJuMMfcl27bb2YzvFsoi52qyoRFSfJVVhN-TEEeszQbvs7GkXHvFtfZSn4Ebdv8OqLrUFWX1jQrihaI22tewLJOmvg9X2QmVIwjU-lN5qVkEfpZv8nAvAboL72fke6ipkpuu0KObEEpSbbc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBNefBs_2FJMGLz2MNmHU5SOofUQvlFrbfhtovUNUAv2nr6BZqwYtJdXmdAPWRRbDPFpT0XLcC88r0iv17HL25DNhib4bPxlEY1vpHdcrK0kF6Z5sBECKQSwqEZvjtNGvkSz9T_4ox2Ojk-oSWgA-5otxX4xTriRqyOsgkGYfAO6ZN4UL-Z02hxnohZ1dPRBIyB&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBNefBs_2FJMGLz2MNmHU5SOofUQvlFrbfhtovUNUAv2nr6BZqwYtJdXmdAPWRRbDPFpT0XLcC88r0iv17HL25DNhib4bPxlEY1vpHdcrK0kF6Z5sBECKQSwqEZvjtNGvkSz9T_4ox2Ojk-oSWgA-5otxX4xTriRqyOsgkGYfAO6ZN4UL-Z02hxnohZ1dPRBIyB&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVyi_airAcuu9DqumsNj9WUsOA7uhn9WheI760RI4CtJdmwfnOUJuMMfcl27bb2YzvFsoi52qyoRFSfJVVhN-TEEeszQbvs7GkXHvFtfZSn4Ebdv8OqLrUFWX1jQrihaI22tewLJOmvg9X2QmVIwjU-lN5qVkEfpZv8nAvAboL72fke6ipkpuu0KObEEpSbbc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVyi_airAcuu9DqumsNj9WUsOA7uhn9WheI760RI4CtJdmwfnOUJuMMfcl27bb2YzvFsoi52qyoRFSfJVVhN-TEEeszQbvs7GkXHvFtfZSn4Ebdv8OqLrUFWX1jQrihaI22tewLJOmvg9X2QmVIwjU-lN5qVkEfpZv8nAvAboL72fke6ipkpuu0KObEEpSbbc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD5TxD1_o6JMuIPOxOFp5qQYXV0GfMC_vsiUP_mXeYMzklJyE817xrsUH7KrKzB4zeNir-ujKtMJ3DDyr21p1rohyd7xuxQTcrHGnhxsuVrxiPPSg4NLDfuMT37WtZq24He601L24ksSjCbDjFCF9CXSEIpb2KOO4MV5CVchMGPNy1a11hJIG8TCX6SjYW15h9A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD5TxD1_o6JMuIPOxOFp5qQYXV0GfMC_vsiUP_mXeYMzklJyE817xrsUH7KrKzB4zeNir-ujKtMJ3DDyr21p1rohyd7xuxQTcrHGnhxsuVrxiPPSg4NLDfuMT37WtZq24He601L24ksSjCbDjFCF9CXSEIpb2KOO4MV5CVchMGPNy1a11hJIG8TCX6SjYW15h9A&__tn__=%2ANK-R
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PELA LIBERDADE DE RAFAEL BRAGA  #LiberdadeRafaelBraga 

Uma boa forma de chamar a atenção dos seus 

amigos no Facebook é mudando a foto de 

perfil ou de capa. Por isso,compartilhe a 

petição através desta foto na sua capa ou 

perfil!  

Não esqueça de pôr o endereço da petição na 

descrição da foto: "Assine a petição pela 

liberdade de Rafael Braga Vieira, para 

pressionar o judiciário pela revisão do seu 

caso! Compartilhe o máximo que puder, 

estimule outros a assinarem e sigamos 

enveredando por caminhos de justiça. 

REVOLUTION NEWS  No Brasil, a tropa de choque, armada com 

armas letais, desceu contra os ativistas que 

organizaram uma vigília para protestar contra 

o julgamento político a que outro 

manifestante é submetido. Rafael Braga foi 

preso durante um protesto no ano passado, e 

ele é mantido preso desde então. Policiais o 

prenderam porque ele estava carregando uma 

garrafa de detergente, mas policiais disseram 

que o líquido era gasolina. 

 

Esta é a página exigindo justiça para ele: 

https://www.facebook.com/liberdaderafaelbr

agavieira  

Instituto de Defensores de Direitos Humanos 

(DDH) 

A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro julga nesta terça- 

feira, dia 26, às 13 horas, recurso de Rafael 

Braga Vieira, interposto pelo DDH. 

#LiberdadeRafaelBraga  

DIÁRIO DE UM MANIFESTANTE (Rio de 

Janeiro) 

Todos por Rafael Braga. Vigília em frente ao 

TJ. 

#liberdaderafaelbraga 

#liberdadepresopolítico  

 

Os perfis de coletivos e mídias alternativas que compartilharam as tags são dos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro. As manifestações presentes nos discursos no compartilhamento 

das notícias e tags demonstram a indignação, busca e luta por justiça e criticam as ações do 

judiciário brasileiro.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga
https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira?__xts__%5B0%5D=68.ARA_PI88QC-aTqoXrgcBpaGn0CdhT2tMBlXU8qzVJvHWwTtciQO0SuQ3Kx__pn8tv0nWKwzchnF8Wxno6l-OUQiL4r4nHtLXfFhiJ3V9klZD9CFTe8aKfK28Mn23Cs1etlqE8XNhGa592pL2VoucDKzFMyccBV7PRbne3OckZVcQZp_0-eEmPMqmiBcAd4SmjRNS&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira?__xts__%5B0%5D=68.ARA_PI88QC-aTqoXrgcBpaGn0CdhT2tMBlXU8qzVJvHWwTtciQO0SuQ3Kx__pn8tv0nWKwzchnF8Wxno6l-OUQiL4r4nHtLXfFhiJ3V9klZD9CFTe8aKfK28Mn23Cs1etlqE8XNhGa592pL2VoucDKzFMyccBV7PRbne3OckZVcQZp_0-eEmPMqmiBcAd4SmjRNS&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDKTKnh4NOpuwoQLB0v7TjZ-v9FrbAIgX5hiCc2a71txG4Fp6yVGZ_CdpLzW2Kq0L4ZD0oSvhGJLBk6sIsIRx_FKARql9dBoy-cS72NJ7Q4vUljkn5NUEXRYZtbaMBBMqAYX49Znsod_Bsl-clVV2yvxaS-2N3Bty19vdDOlkS9fuuw7yt1P6sjhCgTV7ZH8sCJ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDvDWsfl59sYWW0Wwf1kqsUKe0MovC0TVCN-j_Xl3CIOOuccK9RPzOkB89OTEbJs3Mv3JIPOiPpcIMLH5znSRHXeRuneWPHEbxeTXhEcP6P73JCjyOUBsIQccMljVFa3-fu9R7RYjUat5SmrT9E7XZtwrVPlbyTOaCIfGxHcK7Q3XiacdeXCX3khdyU36VdnuB7&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDvDWsfl59sYWW0Wwf1kqsUKe0MovC0TVCN-j_Xl3CIOOuccK9RPzOkB89OTEbJs3Mv3JIPOiPpcIMLH5znSRHXeRuneWPHEbxeTXhEcP6P73JCjyOUBsIQccMljVFa3-fu9R7RYjUat5SmrT9E7XZtwrVPlbyTOaCIfGxHcK7Q3XiacdeXCX3khdyU36VdnuB7&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/liberdadepresopol%C3%ADtico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDvDWsfl59sYWW0Wwf1kqsUKe0MovC0TVCN-j_Xl3CIOOuccK9RPzOkB89OTEbJs3Mv3JIPOiPpcIMLH5znSRHXeRuneWPHEbxeTXhEcP6P73JCjyOUBsIQccMljVFa3-fu9R7RYjUat5SmrT9E7XZtwrVPlbyTOaCIfGxHcK7Q3XiacdeXCX3khdyU36VdnuB7&__tn__=%2ANK-R
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4.2. MAPEAMENTO DAS TAGS NO FACEBOOK NO ANO DE 2017 

Quadro 5. Mapeamento da tag #LiberdadeRafaelBraga  

na rede social Facebook. 

Período/Tag #LiberdadeRafaelBraga 

Junho 500 compartilhamentos da tag 

Julho  14.382 compartilhamentos da tag 

Agosto 6.653 compartilhamentos da tag 

Setembro 2.494 compartilhamentos da tag 

 

Quadro 6. Mapeamento da tag #RafaelBraga na rede social Facebook.   

Período/Tag #RafaelBraga 

Junho 807 compartilhamentos da tag 

Julho 10.093 compartilhamentos da tag 

Agosto 3.135 compartilhamentos da tag 

Setembro 1.042 compartilhamentos da tag 

 

Quadro 7. Mapeamento das tags #LiberdadeRafaelBraga  

e #RafaelBraga no Facebook. 

Período/Tag #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga 

Junho 50 compartilhamentos das tags juntas 

Julho 300 compartilhamento das tags juntas 

Agosto 203 compartilhamentos das tags juntas 

Setembro 537 compartilhamentos das tags juntas 
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O mapeamento das tags no Facebook no ano de 2017 comparado ao mapeamento feito 

no ano de 2014 é crescente. A circulação e os compartilhamentos alcançaram a marca de 13.000 

compartilhamentos e 718.490 visualizações em vídeos relacionados a Rafael Braga na rede 

social Facebook.  

Fatos que levaram ao aumento do fluxo nas redes sociais é que o caso de Rafael já tinha 

se tornado conhecido, principalmente no meio dos movimentos sociais e entre as mídias 

alternativas. Veículos alternativos e independentes conhecidos e com abrangência nacional 

como Brasil de Fato9, Ponte Jornalismo10 e Repórter Brasil,11 além do canal do Youtube, 

Justificando12 deram visibilidade ao caso através de reportagens e vídeos explicando a história 

de Rafael Braga.  

Quadro 8.  PERFIS/CONTEÚDO NO FACEBOOK NO ANO DE 2017 

PERFIS FACEBOOK DISCURSO 

BABILÔNIA EM XEQUE  Rafael Braga em prisão domiciliar. A notícia 

que gostaríamos é da liberdade total dele e 

retirada de todas as condenações injustas que 

sofreu! 

 

#LiberdadeRafaelBraga 

CWB RESISTE || Rafael Braga a caminho de casa || 

"A primeira vez que fotografei o Rafael 

Braga ele tava com a cara fechada, o 

uniforme escroto do SEAP e encostado na 

parede, praticamente um mugshot. A foto é 

horrível, mas ficou famosa estampando 

camisetas, grafites e perfis. Hoje, fiz uma 

foto dele sorrindo, ao sair para a prisão 

domiciliar. Espero que essa foto viralize 

muito mais, e que o sorriso se mantenha 

quando ele finalmente for absolvido. 

                                                
9O semanário Brasil de Fato é um jornal político brasileiro, foi lançado durante o Fórum Social Mundial, em Porto 

Alegre no ano de 2003, por movimentos sociais e populares. 
10A Ponte Jornalismo é um canal de jornalismo em Direitos Humanos que tem como atividades a produção e 

divulgação reportagens, documentários, relatórios, pesquisa e educação sobre temas relacionados à violência de 

estado, justiça, segurança pública, racismo e gênero. 
11O Repórter Brasil é  Telejornal da TV Brasil, televisão pública brasileira. 
12O Justificando é um portal fundado por advogados com o intuito de ser um espaço de discussão da justiça no 

Brasil. Atualmente compõe-se colunistas, principalmente profissionais do Direito, mas também sociólogos, 

cientistas sociais e antropólogos. 
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Em breve minidoc na VICE Brasil 

#LiberdadeparaRafaelBraga #VICENEWS 

#RafaelBraga#RafaelBragaVieira" Matias 

Maximiliano, repórter da VICE. 

 

SOMOS TODOS CULPADOS? 

 

Vigília contra a condenação de Rafael Braga. 

#LiberdaeRafaelBraga 

ABUSO DE AUTORIDADE - Lei 4898/65 

 

A retomada do julgamento de 

#HabeasCorpus do #RafaelBraga está 

prevista para #AMANHÃ, às 13h, na 1a 

Câmara Criminal no #TJRJ no Beco da 

Música, número 175 - sala 101 - lâmina IV, 

Centro do Rio. 

No último dia 1°, um pedido de vista 

interrompeu a votação em 2 votos favoráveis 

à manutenção da prisão. Essa luta é nossa! 

#LibertemRafaelBraga 

REPÓRTER BRASIL Por 2 votos a 1, Tribunal de Justiça no Rio 

decide manter #RafaelBraga preso. Ele foi 

condenado a 11 anos de prisão por portar 0,6g 

de maconha, 9,3g de cocaína e um rojão, com 

base exclusivamente na palavra dos policiais. 

Advogados vão recorrer da decisão. 

UNS PRODUÇÕES E FILMES Caetano Veloso gravando para a VICE Brasil 

falando sobre #RafaelBraga e a violência 

policial com a população negra no Brasil. Em 

breve na @viceland. #LibertemRafaelBraga 

#CaetanoVeloso #Caetano #UnsProduções 

COMITÊ DE SOLIDARIEDADE PELA 

LIBERTAÇÃO DE RAFAEL BRAGA - 

BERLIM 

Rafael Braga deixa a prisão e sorri : “Quero 

agradecer todo mundo que luta por mim”. 

Ashé Obá #rafaelbraga  

COMPRETAS - COLETIVO DE 

MULHERES PRETAS 

"Por 2 votos a 1, TJRJ negou recurso de 

apelação da defesa, que alegava falta de 

fundamentação para sua prisão" 

#rafaelbraga 

https://www.facebook.com/hashtag/liberdadepararafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCoIJ8WsXv0EBh2B5fSQaumGFr-yo27XGQ2_2ZHjtaqGxH0ffd2QExVkqY95EjnUDOpP1nYRuI2XNjqBuMy9Xonzcn0lVozWgWhh40wZsfupxTf6KfaP0hlsXr_vZM19S-7YkU-QqY-0jKBRq51q-CkfnnJ_0MBD9XsBmY8aX-kWimD2V-MIGWMLzG1q_iK7vxfCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vicenews?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCoIJ8WsXv0EBh2B5fSQaumGFr-yo27XGQ2_2ZHjtaqGxH0ffd2QExVkqY95EjnUDOpP1nYRuI2XNjqBuMy9Xonzcn0lVozWgWhh40wZsfupxTf6KfaP0hlsXr_vZM19S-7YkU-QqY-0jKBRq51q-CkfnnJ_0MBD9XsBmY8aX-kWimD2V-MIGWMLzG1q_iK7vxfCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCoIJ8WsXv0EBh2B5fSQaumGFr-yo27XGQ2_2ZHjtaqGxH0ffd2QExVkqY95EjnUDOpP1nYRuI2XNjqBuMy9Xonzcn0lVozWgWhh40wZsfupxTf6KfaP0hlsXr_vZM19S-7YkU-QqY-0jKBRq51q-CkfnnJ_0MBD9XsBmY8aX-kWimD2V-MIGWMLzG1q_iK7vxfCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCoIJ8WsXv0EBh2B5fSQaumGFr-yo27XGQ2_2ZHjtaqGxH0ffd2QExVkqY95EjnUDOpP1nYRuI2XNjqBuMy9Xonzcn0lVozWgWhh40wZsfupxTf6KfaP0hlsXr_vZM19S-7YkU-QqY-0jKBRq51q-CkfnnJ_0MBD9XsBmY8aX-kWimD2V-MIGWMLzG1q_iK7vxfCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/habeascorpus?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC2iWcJ-YQ7eDlLo6wgTe0voygJgyLJNsGVYHOJ3UsMUSyM5O495H6zCGDzPgdbFgrGvL6-Vrdsb-Znxn5wkjhxObdf_DpgVSkEdaOEWSINdpGXtSN5BY1zOAfnyr4JOCNhwjCRUtBMtZ4MSbCTx391bmZ_1NI7LFAoLto-K9Mzroy3r5Gs3hA4Nrk5taTY50GZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC2iWcJ-YQ7eDlLo6wgTe0voygJgyLJNsGVYHOJ3UsMUSyM5O495H6zCGDzPgdbFgrGvL6-Vrdsb-Znxn5wkjhxObdf_DpgVSkEdaOEWSINdpGXtSN5BY1zOAfnyr4JOCNhwjCRUtBMtZ4MSbCTx391bmZ_1NI7LFAoLto-K9Mzroy3r5Gs3hA4Nrk5taTY50GZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amanh%C3%A3?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC2iWcJ-YQ7eDlLo6wgTe0voygJgyLJNsGVYHOJ3UsMUSyM5O495H6zCGDzPgdbFgrGvL6-Vrdsb-Znxn5wkjhxObdf_DpgVSkEdaOEWSINdpGXtSN5BY1zOAfnyr4JOCNhwjCRUtBMtZ4MSbCTx391bmZ_1NI7LFAoLto-K9Mzroy3r5Gs3hA4Nrk5taTY50GZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tjrj?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC2iWcJ-YQ7eDlLo6wgTe0voygJgyLJNsGVYHOJ3UsMUSyM5O495H6zCGDzPgdbFgrGvL6-Vrdsb-Znxn5wkjhxObdf_DpgVSkEdaOEWSINdpGXtSN5BY1zOAfnyr4JOCNhwjCRUtBMtZ4MSbCTx391bmZ_1NI7LFAoLto-K9Mzroy3r5Gs3hA4Nrk5taTY50GZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARANAyMju77EhWgBzsjcvppmEdlLOZU6egbAjDWihQ-bMAHLQSSOD4BRZlRtH7mvZYlq4vKhN0Mu2JOG-WJsuSSoN6BCXkgt6W50ZD1HDFp6bJWJxyNeEo_HXT4AfWofkyNBw5DDtXZNXdVwVvq86stnMWfvtsBNmsRw-y1xxrgtqqyzMFkaXwQcXKLKT87tgKp3MKfsp_W6Tl9ojA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/FalaCaetano/?__tn__=K-R&eid=ARCz1Ux7xu01lnGGY89OtrbgizD7s027PvidvriVSbf6uStyfNSauA-mydcUIOYNJYtWg6qYGt9-TCkm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gLg3T3iGSds8v9p3n_KDmKplM3QKdVhQZSnRwvX6GcCFl6mIjHGmT9mhJUleyFBm5O-LIkE138fw9W5ckkf352mSEV7b-prsC0XcrEHviAnfBIrKURnocU_2hvEjARppgsrSmZ6RK2oTYwMzEhgvTgeAt7j9jjLqgu_s-qXO7ob9tpnWAM5hwYiabE827TM3IZBgAUithYjWBw
https://www.facebook.com/vicebrasil/?__tn__=K-R&eid=ARClkV2LGX3Yz11pPeP2CFRu-Ja__20Cg37uoaOpL5uTa1XVJlM1Ku63mrKUbnInfGW4a99ZVZtME0M_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gLg3T3iGSds8v9p3n_KDmKplM3QKdVhQZSnRwvX6GcCFl6mIjHGmT9mhJUleyFBm5O-LIkE138fw9W5ckkf352mSEV7b-prsC0XcrEHviAnfBIrKURnocU_2hvEjARppgsrSmZ6RK2oTYwMzEhgvTgeAt7j9jjLqgu_s-qXO7ob9tpnWAM5hwYiabE827TM3IZBgAUithYjWBw
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gLg3T3iGSds8v9p3n_KDmKplM3QKdVhQZSnRwvX6GcCFl6mIjHGmT9mhJUleyFBm5O-LIkE138fw9W5ckkf352mSEV7b-prsC0XcrEHviAnfBIrKURnocU_2hvEjARppgsrSmZ6RK2oTYwMzEhgvTgeAt7j9jjLqgu_s-qXO7ob9tpnWAM5hwYiabE827TM3IZBgAUithYjWBw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libertemrafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gLg3T3iGSds8v9p3n_KDmKplM3QKdVhQZSnRwvX6GcCFl6mIjHGmT9mhJUleyFBm5O-LIkE138fw9W5ckkf352mSEV7b-prsC0XcrEHviAnfBIrKURnocU_2hvEjARppgsrSmZ6RK2oTYwMzEhgvTgeAt7j9jjLqgu_s-qXO7ob9tpnWAM5hwYiabE827TM3IZBgAUithYjWBw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/libertemrafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gLg3T3iGSds8v9p3n_KDmKplM3QKdVhQZSnRwvX6GcCFl6mIjHGmT9mhJUleyFBm5O-LIkE138fw9W5ckkf352mSEV7b-prsC0XcrEHviAnfBIrKURnocU_2hvEjARppgsrSmZ6RK2oTYwMzEhgvTgeAt7j9jjLqgu_s-qXO7ob9tpnWAM5hwYiabE827TM3IZBgAUithYjWBw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caetanoveloso?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gLg3T3iGSds8v9p3n_KDmKplM3QKdVhQZSnRwvX6GcCFl6mIjHGmT9mhJUleyFBm5O-LIkE138fw9W5ckkf352mSEV7b-prsC0XcrEHviAnfBIrKURnocU_2hvEjARppgsrSmZ6RK2oTYwMzEhgvTgeAt7j9jjLqgu_s-qXO7ob9tpnWAM5hwYiabE827TM3IZBgAUithYjWBw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caetano?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gLg3T3iGSds8v9p3n_KDmKplM3QKdVhQZSnRwvX6GcCFl6mIjHGmT9mhJUleyFBm5O-LIkE138fw9W5ckkf352mSEV7b-prsC0XcrEHviAnfBIrKURnocU_2hvEjARppgsrSmZ6RK2oTYwMzEhgvTgeAt7j9jjLqgu_s-qXO7ob9tpnWAM5hwYiabE827TM3IZBgAUithYjWBw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unsprodu%C3%A7%C3%B5es?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8gLg3T3iGSds8v9p3n_KDmKplM3QKdVhQZSnRwvX6GcCFl6mIjHGmT9mhJUleyFBm5O-LIkE138fw9W5ckkf352mSEV7b-prsC0XcrEHviAnfBIrKURnocU_2hvEjARppgsrSmZ6RK2oTYwMzEhgvTgeAt7j9jjLqgu_s-qXO7ob9tpnWAM5hwYiabE827TM3IZBgAUithYjWBw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD5iYs1xvBwpXNZpvMwbkihazvgZ8-_2DkJb7jw6zKxGTRSqCaLMMfEJ6t0GdwymiXaRMlXKA7iApha6ZvtuspDyNtQdUgk-zLFq9hk0bL80K1PrM-PW8MQE8AaNGhzkXXqxsktluuz7hU5jiI0bIFR_B0M0WWE8A8mC1HZiHALu0HhGU9cL8PnN1N88Jrnu7faVg&__tn__=%2ANK-R
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NOTICIÁRIO PERIFÉRICO  #RafaelBraga foi preso injustamente pelo 

sistema judicial racista e elitista desse país. 

Dirigido por Ibu Beatriz vulgo Anarka, esse 

documentário que teve ajuda da produtora 

DMNA explora os motivos institucionais e 

do sistema carcerário que privaram Rafael de 

sua liberdade. 

A Luta pela libertação de Rafael vai muito 

além da injustiça penal brasileira, mas 

promove um debate profundo sobre o sistema 

e o racismo institucional que precisa acabar o 

quanto antes! 

Confira: http://www.noticiario-

periferico.com/…/documentario-sistema… 

#LIBERTEMRAFAELBRAGA 

#Rafaelbraga #Nigga 

 

PONTE JORNALISMO Único condenado nas manifestações de 2013, 

ex-catador de latas não pode trabalhar 

durante cumprimento de prisão domiciliar 

para tratar tuberculose. 

 

Por Paulo Eduardo Dias, da Ponte 

 

COLETIVO DAR UM PRESO E DUAS MEDIDAS: O HC de 

#RafaelBraga foi negado pelo TJ-RJ (2x1) e 

o jovem segue encarcerado, enquanto o filho 

da desembargadora está livre, leve e solto. 

Mais infos: Pela Liberdade de Rafael Braga 

Vieira e 30 Dias Por Rafael Braga 

#LibertemRafaelBraga #RafaelBragaLivre 

BRASIL DE FATO A defesa de #RafaelBraga aponta que as 

expectativas para o julgamento do Habeas 

Corpus ainda são positivas. “A gente ainda 

tem a possibilidade de que algum dos 

desembargadores que votaram contra a 

ordem mudem a sua posição e a gente 

consiga reverter o quadro de prisão”, afirma 

o advogado Lucas Sada. #BrasildeFato 

COLETIVO PAPO RETO "O plantão judiciário do TJ-MS, sexta 

passada, soltou Breno Fernando Solon 

Borges, 37 anos, preso com 130 quilos de 

maconha, 199 munições de fuzil calibre 762 

e uma pistola nove milímetros. Contra ele, 

https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBnsUxioNCwQR0WgoyEJKCNyf0BTbN9Rt2XX9QmDu3FcXOioO0radh7psG9qq_PGkThqA76WI5p9bVakH6L7_yLPebGZpdcElh63BYz3TmewtAzNfuvCrsg1trHKHlVcT6lSz_kWVkhVD3fbCLzvDUnk6LGUKyydK7-U8im-7Ee3APLFibrX6uGJVgovFRE7g38jg&__tn__=%2ANK-R
http://www.noticiario-periferico.com/2017/09/documentario-sistema-carcerario-e.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR0hBGubF6cGxKuhzaghojex-V49xv6XSu-58rZ9E9vDVkWnwh5vYvlqlTg
http://www.noticiario-periferico.com/2017/09/documentario-sistema-carcerario-e.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR0hBGubF6cGxKuhzaghojex-V49xv6XSu-58rZ9E9vDVkWnwh5vYvlqlTg
https://www.facebook.com/hashtag/libertemrafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBnsUxioNCwQR0WgoyEJKCNyf0BTbN9Rt2XX9QmDu3FcXOioO0radh7psG9qq_PGkThqA76WI5p9bVakH6L7_yLPebGZpdcElh63BYz3TmewtAzNfuvCrsg1trHKHlVcT6lSz_kWVkhVD3fbCLzvDUnk6LGUKyydK7-U8im-7Ee3APLFibrX6uGJVgovFRE7g38jg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nigga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBnsUxioNCwQR0WgoyEJKCNyf0BTbN9Rt2XX9QmDu3FcXOioO0radh7psG9qq_PGkThqA76WI5p9bVakH6L7_yLPebGZpdcElh63BYz3TmewtAzNfuvCrsg1trHKHlVcT6lSz_kWVkhVD3fbCLzvDUnk6LGUKyydK7-U8im-7Ee3APLFibrX6uGJVgovFRE7g38jg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nigga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBnsUxioNCwQR0WgoyEJKCNyf0BTbN9Rt2XX9QmDu3FcXOioO0radh7psG9qq_PGkThqA76WI5p9bVakH6L7_yLPebGZpdcElh63BYz3TmewtAzNfuvCrsg1trHKHlVcT6lSz_kWVkhVD3fbCLzvDUnk6LGUKyydK7-U8im-7Ee3APLFibrX6uGJVgovFRE7g38jg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCv5C6Gg5C_qEHYcd9EeoJ37t-wqqMnDCXCxzdBS8_2CiKQWZfeaRdyTL6lhtiVeZZNwtPyrD1eT6kGV0dEp47pcwe0lfVBH-w3FXcNK2S8yP6_7b3H-CcEjTh8RGh3HoW-RPy0Sz57JsGq8Fw6ICULpZ0qLvM9F75ITYO0WkH81f3pmufv8I3qPoLOSi8edNO1tg&__tn__=%2ANK-RH-R
https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/?__tn__=K-RH-R&eid=ARDyoks6G0M4wxBVSh861ipic_lmE378f5oYKJ0Vun47UeArduFhgRo-bpkS1ZW76-njkBJg7BUAxn3F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCv5C6Gg5C_qEHYcd9EeoJ37t-wqqMnDCXCxzdBS8_2CiKQWZfeaRdyTL6lhtiVeZZNwtPyrD1eT6kGV0dEp47pcwe0lfVBH-w3FXcNK2S8yP6_7b3H-CcEjTh8RGh3HoW-RPy0Sz57JsGq8Fw6ICULpZ0qLvM9F75ITYO0WkH81f3pmufv8I3qPoLOSi8edNO1tg
https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/?__tn__=K-RH-R&eid=ARDyoks6G0M4wxBVSh861ipic_lmE378f5oYKJ0Vun47UeArduFhgRo-bpkS1ZW76-njkBJg7BUAxn3F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCv5C6Gg5C_qEHYcd9EeoJ37t-wqqMnDCXCxzdBS8_2CiKQWZfeaRdyTL6lhtiVeZZNwtPyrD1eT6kGV0dEp47pcwe0lfVBH-w3FXcNK2S8yP6_7b3H-CcEjTh8RGh3HoW-RPy0Sz57JsGq8Fw6ICULpZ0qLvM9F75ITYO0WkH81f3pmufv8I3qPoLOSi8edNO1tg
https://www.facebook.com/30DiasPorRafaelBraga/?__tn__=K-RH-R&eid=ARCMMXz9c9Sb4qk-4Lokx6Et4T2AbXo1Z6JksbNTHqQqhCftI8jCvCXJB0pKLE1i7uGPe6aPYI1IzfxC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCv5C6Gg5C_qEHYcd9EeoJ37t-wqqMnDCXCxzdBS8_2CiKQWZfeaRdyTL6lhtiVeZZNwtPyrD1eT6kGV0dEp47pcwe0lfVBH-w3FXcNK2S8yP6_7b3H-CcEjTh8RGh3HoW-RPy0Sz57JsGq8Fw6ICULpZ0qLvM9F75ITYO0WkH81f3pmufv8I3qPoLOSi8edNO1tg
https://www.facebook.com/30DiasPorRafaelBraga/?__tn__=K-RH-R&eid=ARCMMXz9c9Sb4qk-4Lokx6Et4T2AbXo1Z6JksbNTHqQqhCftI8jCvCXJB0pKLE1i7uGPe6aPYI1IzfxC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCv5C6Gg5C_qEHYcd9EeoJ37t-wqqMnDCXCxzdBS8_2CiKQWZfeaRdyTL6lhtiVeZZNwtPyrD1eT6kGV0dEp47pcwe0lfVBH-w3FXcNK2S8yP6_7b3H-CcEjTh8RGh3HoW-RPy0Sz57JsGq8Fw6ICULpZ0qLvM9F75ITYO0WkH81f3pmufv8I3qPoLOSi8edNO1tg
https://www.facebook.com/hashtag/libertemrafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCv5C6Gg5C_qEHYcd9EeoJ37t-wqqMnDCXCxzdBS8_2CiKQWZfeaRdyTL6lhtiVeZZNwtPyrD1eT6kGV0dEp47pcwe0lfVBH-w3FXcNK2S8yP6_7b3H-CcEjTh8RGh3HoW-RPy0Sz57JsGq8Fw6ICULpZ0qLvM9F75ITYO0WkH81f3pmufv8I3qPoLOSi8edNO1tg&__tn__=%2ANK-RH-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbragalivre?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCv5C6Gg5C_qEHYcd9EeoJ37t-wqqMnDCXCxzdBS8_2CiKQWZfeaRdyTL6lhtiVeZZNwtPyrD1eT6kGV0dEp47pcwe0lfVBH-w3FXcNK2S8yP6_7b3H-CcEjTh8RGh3HoW-RPy0Sz57JsGq8Fw6ICULpZ0qLvM9F75ITYO0WkH81f3pmufv8I3qPoLOSi8edNO1tg&__tn__=%2ANK-RH-R
https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA-MgHQUrJusxv54kAWDImoOHWnw_nRWepBRXqFb9xXyyiCG34gCGlORhKI19L_i5zNEUgwTjdKRhEbVPxYmmYxEhDXtF5YtqgBdPSJQ8T2mEY6YPHumiylkH_xTWsC3qfW7mN3cRjb1TqQbfxs2Z0uw3kwZ3yNgD2ISEmJhcK19vRPF12BvyuuJJ3vFXAQc1GOFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/brasildefato?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA-MgHQUrJusxv54kAWDImoOHWnw_nRWepBRXqFb9xXyyiCG34gCGlORhKI19L_i5zNEUgwTjdKRhEbVPxYmmYxEhDXtF5YtqgBdPSJQ8T2mEY6YPHumiylkH_xTWsC3qfW7mN3cRjb1TqQbfxs2Z0uw3kwZ3yNgD2ISEmJhcK19vRPF12BvyuuJJ3vFXAQc1GOFg&__tn__=%2ANK-R
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havia dois mandados de prisão, que foram 

suspensos pela Justiça." 

Enquanto isso, #RafaelBraga - Pela 

Liberdade de Rafael Braga Vieira continua 

preso como bode expiatório do racismo 

brasileiro e nas favelas, pessoas sendo presas 

ou executadas sobre a desculpa racista e 

preconceituosa de uma falsa "guerra as 

drogas" que só acontecem nas favelas. 

http://blogs.oglobo.globo.com/…/tribunal-

solta-filho-de-des… 

 

Os elementos presentes nos discursos compartilhados nas redes continuou reforçando a 

indignação e busca por justiça no caso estudado, levando em consideração, no mês de agosto, 

o fato do pedido de habeas corpus ter sido negado pela justiça do Rio de Janeiro, o que gerou 

revolta e ainda mais compartilhamentos da tag #LiberdadeRafaelBraga no Facebook. No 

entanto, no mês seguinte, setembro, Rafael teve a prisão domiciliar decretada, o que ocasionou 

reações e críticas ao judiciário. 

 

4.3. MAPEAMENTO DAS TAGS NO TWITTER NO ANO DE 2014 

Quadro 9. Mapeamento da tag #LiberdadeRafaelBraga na rede social Twitter. 

Período/Tag #LiberdadeRafaelBraga 

Junho 0 

Julho 43 compartilhamentos da tag 

Agosto 7 compartilhamentos da tag 

 

Quadro 10. Mapeamento da tag #RafaelBraga na rede social Twitter.   

Período/Tag #RafaelBraga 

Junho 0 compartilhamentos da tag 

https://www.facebook.com/hashtag/rafaelbraga?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBmdd7-tbcV09TTuFSg2Lhzoluhpqil_TDIwwZs4L2U16dRhDl1TspQnepl3H6VU5XtNm172k4cP4Vp2wTrlv2wdABBKGeAE0-1p9qTqca0xxKmU2CgW44jt9iQZSh9wrkKAx9vkpet9ROLano4JYgGqUADldBwKRmTYFkc3TtloRvKiwpm8hUcUhPquliYcn4KKA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/?__tn__=K-R&eid=ARByaVCzF_CpiUVcwYypQNfEXDIraB4CDjoTLzSkxkh1s06LtJlvt4MaGUHzwH_Y4JhTUsG_mcC83oAW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmdd7-tbcV09TTuFSg2Lhzoluhpqil_TDIwwZs4L2U16dRhDl1TspQnepl3H6VU5XtNm172k4cP4Vp2wTrlv2wdABBKGeAE0-1p9qTqca0xxKmU2CgW44jt9iQZSh9wrkKAx9vkpet9ROLano4JYgGqUADldBwKRmTYFkc3TtloRvKiwpm8hUcUhPquliYcn4KKA
https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira/?__tn__=K-R&eid=ARByaVCzF_CpiUVcwYypQNfEXDIraB4CDjoTLzSkxkh1s06LtJlvt4MaGUHzwH_Y4JhTUsG_mcC83oAW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmdd7-tbcV09TTuFSg2Lhzoluhpqil_TDIwwZs4L2U16dRhDl1TspQnepl3H6VU5XtNm172k4cP4Vp2wTrlv2wdABBKGeAE0-1p9qTqca0xxKmU2CgW44jt9iQZSh9wrkKAx9vkpet9ROLano4JYgGqUADldBwKRmTYFkc3TtloRvKiwpm8hUcUhPquliYcn4KKA
http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tribunal-solta-filho-de-desembargadora-preso-com-130-quilos-de-maconha-arma-e-municoes.html?fbclid=IwAR2rCuNPMjtxG4KOxxhSdSkeNvWVDzYoew07GHdbJk7yH6peZCEu_g2TUVg
http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tribunal-solta-filho-de-desembargadora-preso-com-130-quilos-de-maconha-arma-e-municoes.html?fbclid=IwAR2rCuNPMjtxG4KOxxhSdSkeNvWVDzYoew07GHdbJk7yH6peZCEu_g2TUVg
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Julho 0 compartilhamentos da tag 

Agosto 1 compartilhamentos 

 

Quadro 11. Mapeamento das tags #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga no Twitter. 

Período/Tag #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga 

Junho 0 

Julho 1 compartilhamento das tags juntas 

Agosto 0 

 

As interações e compartilhamentos das tags foram encontradas a partir do dia 31 de 

julho de 2014, na rede social Twitter, período em que um tuitaço13 coletivo, pela liberdade de 

Rafael foi organizado na plataforma. Ao todo, 43 compartilhamentos usando as tags 

#LiberdadeRafaelBrafa e #RafaelBraga foram encontradas a partir do 31 de julho até 01 de 

agosto de 2014.  

 

Quadro 12.  PERFIS/CONTEÚDO NA REDE SOCIAL TWITTER. 

PERFIS TWITTER DISCURSO 

ANARCHIST Essa é a mãe de Hideki ela sofre como a mãe 

de Rafael Braga #LiberdadeParaHideki 

#LiberdadeRafaelBraga  

 

PODER PARA O POVO #LiberdadeRafaelBraga  

 

PQ RAFAEL BRAGA NAO FOI SOLTO?  

                                                
13Manifestação feita na Internet através da publicação intensa de tuítes de forma concertada e com uma hashtag 

comum. Os tuitaços orientam uma grande massa de internautas a marcarem pessoas públicas questionando-as 

sobre determinado tema, com objetivo de colocar este tema na pauta da rede social, o chamado Trending Topics. 

Trending Topics são os assuntos do momento, quando o assunto é um dos mais comentados na rede social através 

das tags, ele entra para um ranking do Twitter de assuntos mais populares.  

 

https://twitter.com/hashtag/LiberdadeParaHideki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeParaHideki?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
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FRENTE INDEPENDENTE POPULAR - 

FIP SP 

Justiça para Rafael Braga, já! 

#LiberdadeRafaelBraga 

 

Às 20hs, não se esqueça twitaço pela 

liberdade do preso político de 2013 Rafael 

Braga.#ciberaçãodireta 

#LiberdadeRafaelBraga 

COLETIVO VINHETANDO  Hoje, 20h, tuitaço #liberdaderafaelbraga, em 

defesa de Rafael Braga Vieira, condenado a 

5 anos de prisão por porte de pinho sol. 

ZOOM URBANO MÍDIA BILÍNGUE 

INDEPENDENTE (Z.U.M.B.I)  

Em poucos minutos, às 20h, tuitaço pela 

libertação de Rafael Braga. 

#liberdaderafaelbraga 

 

4.4. MAPEAMENTO DAS TAGS NO TWITTER 2017 

Quadro 13.  Mapeamento da tag #LiberdadeRafaelBraga na rede social Twitter. 

Período/Tag #LiberdadeRafaelBraga 

Junho 6 compartilhamentos 

Julho 12 compartilhamentos 

Agosto 16 compartilhamentos da tag 

Setembro 22 compartilhamentos da tag 

 

Quadro 14. Mapeamento da tag #RafaelBraga na rede social Twitter.   

Período/Tag #RafaelBraga 

Junho 8 compartilhamentos da tag 

Julho 6 compartilhamentos da tag 

Agosto 25 compartilhamentos da tag 

https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cibera%C3%A7%C3%A3odireta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?src=hash
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Setembro 21 compartilhamentos da tag 

 

Quadro 15. Mapeamento das tags #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga no Twitter. 

Período/Tag #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga 

Junho 3 compartilhamentos das tags 

Julho 5 compartilhamentos das tags 

Agosto 4 compartilhamento das tags 

Setembro 8 compartilhamento das tags 

 

 O número de interações das tags #RafaelBraga e #LiberdadeRafaelBraga aumentaram 

consideravelmente comparada ao primeiro período de análise da campanha, no ano de 2014. 

Perfis de coletivos e movimentos que anteriormente compartilhavam as tags e buscavam por 

respostas sobre o caso, no segundo período de análise não apareceram nas buscas. No entanto, 

novos grupos de movimentos e coletivos midiativistas tomaram conhecimento da campanha e 

iniciaram a propagação das tags e a produção de notícias. As palavras que mais apareceram nos 

discursos, em geral, foram racismo, justiça e luta.  

 

 Quadro 16.  PERFIS/CONTEÚDO NA REDE SOCIAL TWITTER 

PERFIS TWITTER DISCURSO 

WIL MC MÚSICO INDEPENDENTE Não adianta compartilhar liberdade rafael 

braga e ser um racistinha de merda na 

encolha, só pra lembrar gente branca 

#LIBERDADERAFAELBRAGA 

 

JORNALISTAS LIVRES Qual foi o crime de #RafaelBraga? Ser negro 

e pobre. 

 

#LiberdadeParaRafaelBraga 

https://twitter.com/hashtag/LIBERDADERAFAELBRAGA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LIBERDADERAFAELBRAGA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeParaRafaelBraga?src=hash
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BENEDITA DA SILVA  STJ concede prisão domiciliar p/ Rafael 

Braga. Parabenizo todos e todas q lutaram 

por esse momento. Viva Rafael Braga! 

#RafaelBraga 

COLETIVO DAR O HC de #RafaelBraga foi negado pelo TJ-

RJ e o jovem segue preso, já o filho da 

desembargadora está livre, leve e solto 

#LibertemRafaelBraga 

GELEDES INSTITUTO DA MULHER 

NEGRA  

São Paulo recebe exposição no Insituto 

Tomie Ohtake sobre caso Rafael Braga até o 

fim de julho http://ow.ly/waeV30doLyr  

#geledes #rafaelbraga  

JORNAL SUL 21 Justiça do Rio adia decisão sobre libertação 

de#RafaelBraga 

https://www.sul21.com.br/jornal/justica-do-

rio-adia-decisao-sobre-libertacao-de-rafael-

braga/  

CANAL RAP RJ  Rafael Braga minutos após ser solto! 

#LiberdadeRafaelBraga 

GRITO FILMES Rafael Braga deixa a cadeia e sorri: " Quero 

agradecer todo mundo que luta por mim. " 

 

<3  

 

#liberdaderafaelbraga 

ONG ARTIGO 19 Justiça do Rio: conceda o habeas corpus a 

Rafael Braga! #LibertemRafaelBraga 

#LiberdadeRafaelBraga 

http://bit.ly/2v62nq0  

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 

(UNE)  

O enfrentamento ao racismo precisa ser 

tratado como prioridade em qualquer política 

pública. 

#30diasporRafaelBraga 

#liberdaderafaelbraga 

https://twitter.com/hashtag/RafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LibertemRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LibertemRafaelBraga?src=hash
https://t.co/lSoJUboMuQ
https://twitter.com/hashtag/geledes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/geledes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RafaelBraga?src=hash
https://t.co/bZ55EwWlEX
https://t.co/bZ55EwWlEX
https://t.co/bZ55EwWlEX
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LibertemRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LibertemRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
https://t.co/XgNydUaOgl
https://twitter.com/hashtag/30diasporRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/30diasporRafaelBraga?src=hash
https://twitter.com/hashtag/liberdaderafaelbraga?src=hash
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DAS LUTAS, COLETIVO DE MÍDIA 

INDEPENDENTE  

#LiberdadeRafaelBraga por justiça e direitos. 

A prisão de Rafael e a prisão do povo 

oprimido. 

 

Dos meses analisados no ano de 2014, o mês de julho foi o período de maior interação 

e compartilhamentos das tags #LiberdadeRafaelBraga e #RafaelBraga nos sites de redes sociais 

Facebook e Twitter, promovendo a campanha. Os discursos e a cobertura midiática em torno 

do caso evidenciam o contra-agendamento. A tag #RafaelBraga e o nome do carioca foram 

pesquisados no site do G1, maior portal de notícias da Rede Globo. As notícias relacionadas a 

Rafael foram encontradas a partir do dia 26 de agosto de 2014, um mês depois do período de 

maior interação das tags nas redes sociais digitais.  

No ano de 2017 o caso de Rafael Braga já havia se tornado conhecido entre os 

movimentos sociais, entre o movimento negro e as mídias alternativas. Se no primeiro período 

de análise os perfis de ativistas e movimentos que compartilhavam as tags #RafaelBraga e 

#LiberdadeRafaelBraga concentravam-se no eixo Rio-São Paulo, como os coletivos 

Vinhetando, CSP Conlutas e o Coletivo Projetação. No segundo momento de análise muitos 

perfis continuaram sendo do eixo, no entanto, o aumento de interações fez crescer 

geograficamente a campanha, que passou a ter compartilhamentos na Região Sudeste e Sul do 

país. A campanha se expandiu e perfis e coletivos como Compretas, coletivo de mulheres 

negras, Noticiário Periférico, Coletivo Dar, Coletivo Papo Reto, CWB Resiste e Babilônia em 

Xeque compartilharam as tags da campanha pela liberdade de Rafael Braga.  

Atos e marchas foram organizados a partir das redes sociais digitais para mobilizar um 

grande número de pessoas. Para Gohn (2010), a internet e as redes sociais digitais viabilizaram 

a criação de espaços interativos e de engajamento, estratégia usada pelo Movimento de 

Liberdade para Rafael Braga. Já que foi no Facebook e no Twitter, que a campanha encontrou 

espaço para alcançar o público. Sendo assim, a partir do engajamento e organização nas redes 

sociais digitais, a mídia tradicional começou a pautar o assunto, gerando o fenômeno do contra-

agendamento midiático.  

O transição de sociedade dos meios para sociedade midiatizada, como explica Neto 

(2009) fica explícita na análise da campanha de Rafael Braga, onde todos e todas puderam e 

podem produzir e compartilhar informações e conteúdo, onde quer que estejam. A sociedade 

midiatizada homogeneizou as informações e potencializou a proliferação das vozes, levando 

https://twitter.com/hashtag/LiberdadeRafaelBraga?src=hash
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em consideração de que os movimentos sociais e o midiativismo se apropriaram das redes, o 

que gera fluxo e tem grande alcance de público.  

Observa-se em todos os discursos, seja de perfis de movimentos sociais ou midiativistas, 

a reivindicação por justiça e igualdade de direitos, sem distinção de raça ou classe social. Os 

desfavorecidos, à margem da sociedade tem tratamento diferente em todas as esferas, seja no 

âmbito da comunicação, jurídico ou social.  

 

4.5. CONTRA-AGENDAMENTO DO CASO RAFAEL BRAGA NO G1 

 

O movimento de liberdade para Rafael Braga surgiu nas redes e foi na web onde 

alcançou engajamento e onde a campanha pode ganhar visibilidade, e a partir daí começou a 

pautar a mídia tradicional. A tag #RafaelBraga e o nome do carioca foram pesquisados no site 

do G1 e as notícias relacionadas a Rafael foram encontradas a partir do dia 26 de agosto de 

2014, um mês depois do período de maior interação das tags nas redes sociais digitais, conforme 

mencionado anteriormente. 

Um dos fatos que nos leva a crer que o caso foi contra-agendado pelo movimento e pelas 

redes sociais digitais é o ato pela liberdade de Rafael, organizado no Facebook no dia 31 de 

julho de 2017, marcado para às 17h de segunda-feira, onde mais de mil pessoas estavam 

envolvidas e haviam visualizado o evento.  Nesse mesmo dia, o G1 pautou o acontecimento, 

evidenciando o contra-agendamento no caso. 

Figura 1.  Evento no Facebook: Ato pela Liberdade Rafael Braga                                                        

  

                                            Fonte: Reprodução Facebook
14 (printscreen feito pela autora). 

                                                
14Evento disponível em: <https://www.facebook.com/events/101021563927407/>. Acesso em 28/10/2018.  

https://www.facebook.com/events/101021563927407/
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Figura 2. Notícia no site G1 do ato pela liberdade de Rafael Braga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site G1 de notícias (printscreen feito pela autora).15 

 

O período entre julho e agosto de 2014, se observou o maior número de 

compartilhamentos da tag no Facebook e no Twitter, sem nenhuma repercussão na imprensa 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15Notícia disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/ato-no-centro-de-sp-pede-liberdade-a-rafael-

braga-ex-morador-de-rua-do-rio-preso-por-trafico-de-drogas.ghtml>. Acesso em 28/10/2018. 

 

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/ato-no-centro-de-sp-pede-liberdade-a-rafael-braga-ex-morador-de-rua-do-rio-preso-por-trafico-de-drogas.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/ato-no-centro-de-sp-pede-liberdade-a-rafael-braga-ex-morador-de-rua-do-rio-preso-por-trafico-de-drogas.ghtml
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 Figura 3. Notícia após prisão de Rafael Braga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site G1 (printscreen feito pela autora)16 

 

Observou-se que após períodos de muita interação e compartilhamentos na rede, a mídia 

tradicional pautava o caso de Rafael. Outro fato que comprova o contra-agendamento no caso 

é que após o período de maior interação em 2014, o site de notícias G1, da Rede Globo, produziu 

uma notícia relacionado ao caso.  

 

No segundo período de análise no ano de 2017, no site do G1, se observou aumento na 

produção de notícias relacionadas ao caso em um curto espaço de tempo. Levantando mais uma 

hipótese de contra-agendamento, considerando que foi neste período, de junho a setembro, o 

maior número de interações,  compartilhamentos e visualizações das tags #rafaelbraga e 

#liberdaderafaelbraga. 

                                                
16Notícia disponível em <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/08/morador-de-rua-espera-apelacao-

apos-ser-preso-em-protesto-no-rio-em-2013.html>. Acesso em 28/10/2018. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/08/morador-de-rua-espera-apelacao-apos-ser-preso-em-protesto-no-rio-em-2013.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/08/morador-de-rua-espera-apelacao-apos-ser-preso-em-protesto-no-rio-em-2013.html
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Figura 4. Notícia do G1 sobre o pedido de habeas corpus a Rafael, 01 de agosto de 2017. 

 
Fonte: Site G1 (printscreen feito pela autora)17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17Notícia disponível em <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/decisao-sobre-habeas-corpus-para-rafael-

braga-e-adiada.ghtml>. Acesso em 30/10/2018.  
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Figura 5. Notícia do G1, que o pedido de habeas corpus foi negado, 08 de agosto de 2017. 

 
Fonte: Site G1 (printscreen feito pela autora)18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18Notícia disponível em <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/justica-nega-liberdade-a-rafael-braga-

dizem-advogados.ghtm>. Acesso em 30/10/2018.  

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/justica-nega-liberdade-a-rafael-braga-dizem-advogados.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/justica-nega-liberdade-a-rafael-braga-dizem-advogados.ghtml
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Figura 6. Notícia do G1, de que Rafael havia sido internado com tuberculose, 28 de 

agosto de 2017.  

 
Fonte: Site G1 (printscreen feito pela autora)19 

 

Um dado levantado durante a análise da mídia tradicional é que as notícias referentes 

ao caso se tornaram repetitivas quanto ao uso da imagem de Rafael Braga. No período de 22 

dias, três notícias relacionadas ao caso foram publicadas no site do G1 e todas elas possuíam a 

mesma foto. Refere-se que o racismo institucional é um prognóstico nesta análise, propondo 

que o caso tenha se tornado comum como tantos outros relacionados ao estereótipo e a imagem 

dos negros. Pode-se inferir que a mídia tenha pautado o caso não pelo valor notícia, mas pela 

exigência do padrão imposto pela rotina jornalística.  

  

 

 

 

                                                
19Notícia disponível em <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/rafael-braga-e-internado-com-

tuberculose.ghtml>. Acesso em 30/10/2018.  

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/rafael-braga-e-internado-com-tuberculose.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/rafael-braga-e-internado-com-tuberculose.ghtml
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Entender como o avanço tecnológico afeta o comportamento das pessoas, influenciando 

na produção de conteúdo e de informações, é primordial para esclarecer as mudanças no campo 

comunicacional atual.É neste contexto que esta pesquisa buscou compreender de que forma as 

redes sociais potencializaram o caso estudado e, ao decorrer da análise, se pode ver que após 

períodos de muita interação e compartilhamentos, a mídia tradicional, finalmente, pautou o caso 

de Rafael.  

Outro fato que comprova o contra-agendamento no caso se deu após o período de maior 

interação em 2014, quando o site de notícias G1, da Rede Globo, produziu uma notícia 

relacionado ao caso.  

A análise da circulação da campanha permitiu verificar: (a) parte dos discursos e das 

interações dos internautas; (b) a emergência dos movimentos e suas motivações sociais nas 

redes em torno da causa e, (c) inferir que a mobilização no ciberespaço, com a união de grupos 

e midiativistas, gerou o contra-agendamento midiático no caso Rafael Braga.  

Como explica Lemos (2010) a comunicação flui de forma descentralizada, horizontal, 

sem um polo de emissão que controla a informações, como é o caso do objeto desta pesquisa, 

já que a produção conteúdo e o fluxo inicial de informações é periférico e marginal. 

É necessário salientar a importância dos movimentos sociais, como agentes contra-

hegemônicos e agentes diretos na quebra dos padrões construídos pela mídia tradicional, 

tornando a sociedade produtora de notícias que pautam a grande mídia e mudam as formas de 

fazer jornalismo. Se faz necessário refletir as transformações no campo comunicacional com o 

surgimento da comunicação mediado por computadores, que modificou a maneira de produzir 

e consumir conteúdo, ainda que este trabalho não tenha o intuito de mensurar o tamanho do 

fluxo da campanha de liberdade a Rafael Braga.  Pode-se dizer que o ciberespaço se tornou o 

meio e o receptor, um novo produtor de informações. A sociedade dos meios se alterou para 

sociedade midiatizada, como explica Neto (2009), o que transformou o jornalismo e os seus 

“lugares de fala”.  

E ainda que existam mudanças nas formas de produzir informações e fazer jornalismo, 

existem aspectos que não mudam, como as construções culturais que estão implantadas na 

sociedade e que só mudarão em um longo período de tempo. Fala-se do racismo institucional 

que está instaurado no sistema não só comunicacional, mas na sociedade em geral.  

Para Kalckmann et al (2007) o racismo institucional é definido como o fracasso coletivo 

de uma organização para prover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa 
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de sua cor, cultura ou origem étnica. A mídia se torna o reflexo da sociedade racista e 

intolerante, que difunde informações e trata o preconceito de forma comum e banal. Como o 

movimento pela liberdade de Rafael Braga surgiu nas redes sociais digitais, como já 

mencionado nesta pesquisa, fez uso do espaço cibernético para propagar e produzir informações 

que não eram pautadas dentro do monopólio midiático. 

Este trabalho chegou aos objetivos propostos ao apontar a ordem de crescimento da 

campanha, ao observar como ela gerou o contra-agendamento no caso estudado, verificar o 

papel da audiência na relação mídias sociais e a circulação da campanha a partir das tags, além 

de provocar a reflexão acerca das teorias do jornalismo. Cabe dizer, que o midiativismo é outro 

personagem necessário quando trata-se das mudanças comunicacionais e a busca por uma mídia 

democrática, afetando os modos de fazer jornalismo. Em uma época de bombardeio de 

informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, é importante filtrar o que se recebe e se 

compartilha.  

 Meu engajamento com as causas sociais e o jornalismo foram fundamentais para o meu 

desenvolvimento acadêmico, pessoal e social. Olhar o outro com sensibilidade e empatia me 

fizeram amadurecer e ajudaram a construir a cidadã que sou hoje. É importante entender que a 

comunicação, mais precisamente o comunicador interfere na vida das pessoas e cria 

julgamentos a partir do que ele relata, porque o jornalista é um contador de histórias. Espero 

sempre poder contar histórias, de forma íntegra e verdadeira, sempre com base no código de 

ética. Além de jamais me deixar levar por coisas que não acredito. Sempre estarei a disposição 

das minorias e aqueles à margem da sociedade, que não tem as mesmas oportunidades e a 

visibilidade dos grupos de elite.  

Vivemos em uma sociedade polarizada não só na política, mas também nas ideologias. 

O diálogo, a organização e a busca por uma mídia democrática são fundamentais para a 

construção de representatividade e ativismo social.  

Com este trabalho espera-se que novas discussões, relacionadas aos movimentos 

sociais, ao racismo institucional e ao contra-agendamento sejam cada vez mais presentes e 

aprofundadas dentro da mídia hegemônica.  
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ANEXOS: 

 

 

COLETIVO CONLUTAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

TWITTER PODER DO POVO  
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INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
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DIÁRIO DE UM MANIFESTANTE  

 

  
 

 

 

PÁGINA DA UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 
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                 INSTITUTO DOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




