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RESUMO 

 

Esta dissertação estuda o novo modelo de ativismo político levado a efeito por meio das 

mídias sociais e tem como objeto de análise o fenômeno dos hackers intitulados Anonymous, 

especialmente no que diz respeito às atividades do grupo no Brasil. Nesse sentido, para 

responder à pergunta problema da pesquisa, acerca de qual é a natureza do grupo e qual sua 

participação no contexto político brasileiro contemporâneo, o trabalho define o Anonymous 

como uma entidade sem liderança, sem membros regulares, sem estrutura formal e com atores 

agindo individualmente, no intuito de confirmar não um resultado definido, mas uma 

identidade coletiva. Dessa forma, o objetivo geral é descrever a atuação do Anonymous 

brasileiro, durante os eventos de 2013. Para tanto, no que tange à metodologia, foi feito 

recorte temporal entre os meses de maio e junho de 2013, a fim de se analisar as páginas dos 

grupos “AnonymousBR”, “AnonBrasil”, “@AnonBRNews” e “@AnonymousBrasil”, tanto 

no Twitter quanto no Facebook. Nessa tarefa, é também feita uma descrição do fenômeno 

Anoymous no panorama mundial. À guisa de conclusão, verificou-se que o grupo atuou, no 

Brasil, de modo semelhante a seus pares internacionais, influenciando os eventos de 2013. 

 

Palavras-Chave: Anonymous, ativismo, hacker, Brasil, internet, redes sociais.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation studies the new modelo of political carried out through social media. The 

hacker group entitled Anonymous is the object of analysis, especially with regard to the 

group's activities in Brazil. In answering the research question - on what is the nature of the 

group and what is its participation in the contemporary Brazilian political context -, the work 

sets Anonymous as a leaderless entity, without regular members, without formal structure and 

with actors acting individually, in order to confirm no definite result but a collective identity. 

The overall objective is to describe the performance of the Brazilian Anonymous during 2013 

demonstrations. With regard to methodology, the time frame was set between the months of 

May and June of 2013, in order to analyze the pages of the groups "AnonymousBR", 

"AnonBrasil", "AnonBRNews" and "AnonymousBrasil", both on Twitter as on Facebook. In 

this task, it is also made a description of the Anoymous phenomenon on the world stage. In 

conclusion, it was found that the group acted in Brazil, similar to their international peers, 

influencing the 2013 events. 

 

Keywords: Anonymous, activism, hacker, Brazil, internet, social media 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os acontecimentos levados a efeito pela população brasileira em junho de 20131, 

assim como a tentativa de resposta implantada pelos detentores do poder à época, 

impressionaram profundamente os observadores da política nacional contemporânea. Tais 

fatos, conforme serão analisados mais a frente, demonstraram insatisfação com a correlação 

de forças que compõe a sociedade brasileira. 

Examinando-se os eventos ocorridos sob o ponto de vista do interesse de estudo do 

Poder Legislativo, foi possível chegar a uma definição de certos grupos que atuaram 

significativamente naqueles dias. Em especial, a partir de enfoque fenomenológico, analisou-

se a atuação que alguns grupos Anonymous tiveram em 2013. Nesse sentido, na caracterização 

dos grupos Anonymous, pode-se dizer que são uma legião representativa de parte dos usuários 

de comunidades online, com ação global, anônimos e agindo de maneira descentralizada. 

Assim, busca-se aqui, a guisa de objetivo geral, descrever o Anonymous  no contexto 

mundial e brasileiro. Da mesma forma, no que respeita ao objetivo específico, caracteriza-se a 

participação do grupo brasileiro frente à introdução de um novo modelo de participação 

política no país. Sobretudo, a pergunta problema centra-se em saber qual o nível de 

participação dos Anonymous brasileiros durante os eventos de 2013. Portanto, o esforço da 

análise deste texto é, antes de mais nada, de caráter descritivo, e busca aproximar as diversas 

contextualizações descritas, a fim de auxiliar a caracterizar o fenômeno. 

Tendo em vista que as informações aqui obtidas são baseadas, sobretudo, em artigos 

produzidos pelos sites dos diversos grupos Anonymous descritos, bem como em matérias 

veiculadas na mídia jornalística e televisiva brasileira no ano de 2013, analisa-se a atividade 

do grupo durante os meses de maio e junho daquele ano, especialmente sob a ótica de dez 

palavras chave, listadas mais à frente. 

Pareceu importante estudar o Anonymous ainda nos rescaldos dos eventos de junho de 

2013. Tal fato justifica-se em razão do inconformismo manifestado por meio da intensidade 

do ocorrido. Além desse inconformismo, pautado às reinvindicações presentes nos protestos 

ocorridos Brasil afora, pode-se observar o surgimento de uma nova linha de convocações e de 

																																																													
1 Em junho de 2013, o Brasil foi pego de surpresa por uma onda de manifestações que atingiu o país como um 
todo. Em geral, a pauta contestatória centrou-se no ataque ao aumento das passagens de ônibus, às despesas com 
a Copa do Mundo e no disparate entre esses investimentos e a falta de estrutura básica na nação. 
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exposição de idéias, até então, não muito presentes na sociedade brasileira: os grupos 

hacktivistas Anonymous. 

Dotados de vocação essencialmente pragmática, os protestos mostraram-se 

inorgânicos, caracterizados pela ação de grupos difusos em sua influência e sem participação 

política, sem uma clara identificação de liderança. Dessa forma, no Brasil atual, é possível 

perceber o desenvolvimento de novos tipos de ativismo político, correlatos ao 

enfraquecimento de certas organizações tradicionais – partidos políticos, por exemplo. Sobre 

esse assunto, foi Serres (2013, p. 23) quem definiu que em “todo lugar se diz sobre o fim das 

ideologias, mas são as ilações que as criavam que se desfizeram”. 

Nesse aspecto, também Kissinger (2015) afirma que as redes sociais trazem valores 

conflitantes, eventualmente incompatíveis, para um contato cada vez mais estreito. Em suas 

palavras,  

 

O advento do noticiário e dos comentários via internet, assim como das 

estratégias eleitorais ditadas por dados, não serviu para abrandar o aspecto 

das abordagens partidárias que marcam a política; se serviu para alguma 

coisa, foi para proporcionar uma plateia mais ampla para pontos de vista 

extremados. Internacionalmente, algumas manifestações de opinião que 

antes se mantinham desconhecidas ou imperceptíveis são agora difundidas 

por todo o planeta e usadas como pretexto para violenta agitação — como 

ocorreu em partes do mundo islâmico em reação a uma charge inflamatória, 

que de outro modo ficaria obscura, num jornal dinamarquês ou num filme 

americano amador e de pouca importância. Enquanto isso, em situações de 

conflito, redes sociais podem servir de plataforma tanto para reforçar 

tradicionais fissuras sociais como para desfazê-las. O amplo 

compartilhamento de vídeos com imagens de atrocidades cometidas na 

guerra civil síria parece ter contribuído mais para consolidar a determinação 

das partes em luta do que para interromper a matança, enquanto o infame 

tem usado a mídia social para proclamar um califado e exortar a uma guerra 

santa. (...) A esse respeito, entre os aspectos mais radicais da nova tecnologia 

está o poder que pode conceder a pequenos grupos, no cume das estruturas 

políticas e econômicas, de processar e monitorar informações, dar forma ao 

debate e, em certa medida, definir a verdade. (KISSINGER, 2015, p. 243) 
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De certo modo, esse fenômeno contribuiu para o país experimentar relativo 

desconforto pelo fato de movimentos tão intensos terem ocorrido de modo difuso, sem uma 

liderança identificável – sem, enfim, as ilações propostas por Serres. Sobretudo, o fenômeno 

havido em junho de 2013 - de imediata observação para aqueles que buscam conhecer a vida 

política nacional - não foi algo simples, haja vista envolver um complexo de características da 

política brasileira, aos quais será demandado esforço por examinar neste texto (LEAL, 2012). 

As mudanças pleiteadas – e viralizadas nas redes sociais – mostraram-se fortes o 

bastante para permanecer na agenda política nacional durante longo tempo, com reflexos 

sentidos, inclusive, no pleito eleitoral realizado em 2014. De modo que, resta patente a 

importância para o Legislativo e para os demais atores sociais em entender a lógica das ações 

dos grupos Anonymous na realização dos protestos observados. 

Nesse quesito, Huntington (2006) observou que a modernização dos meios vinculados 

às redes sociais e à própria internet causa um fator comum a dar azo a essas demonstrações, 

evidenciando as mudanças existentes no sistema político nacional. Para o autor, o baixo nível 

de sedução hoje presente nos partidos políticos tende a enfraquecê-los frente a outras 

instituições e forças sociais, fato esse a gerar alto grau de participação inversa, fora dos 

partidos – argumento também defendido por Bernard Manin (2014) e Nádia Urbinati (2013) –

, característica, enfim, que conquistou elevado vigor após o advento e a globalização da 

internet. Nessa mesma premissa, Castells (2005) afirma que as tecnologias digitais permitem 

ultrapassar os limites históricos da política e podem, de modo concomitante, descentralizar a 

atuação dos indivíduos “ao longo de uma rede de componentes autônomos, enquanto se 

mantém capazes de coordenar toda esta atividade descentralizada com a possibilidade em 

partilhar a tomada de decisões” (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p. 18). 

Em síntese, malgrado mostrem-se difusos, tais grupos funcionam como catalisadores 

das frustrações comuns e, de alguma forma, suas agendas parecem, ao menos no discurso, 

responder às demandas nacionais. Assim, esses grupos dispersos, aos moldes do Anonymous, 

aparentam canalizar a ansiedade social e, de certo modo, fazem-na transbordar do virtual para 

a realidade. 

Dessa forma, o Anonymous foi eleito como matéria de análise por causa da escassez de 

estudos relacionados ao ativismo hacker e, sobretudo, ao próprio grupo citado. Malgrado já 

exista alguma produção acadêmica acerca do Anonymous no contexto internacional, ainda é 

relativamente pequena a quantidade de estudos sobre o grupo no Brasil. Desse modo, no que 

interessa ao referencial teórico deste trabalho, será feito breve estudo dos textos de Alexandra 
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Samuel (2004), Gabrielle Coleman (2008), Sergio Amadeu da Silveira (2010) e Marisa von 

Büllow (2014). As duas primeiras estudaram o fenômeno do hacktivismo, respectivamente, 

nos Estados Unidos e no Canadá, ao passo que Silveira fez sua pesquisa no Brasil e von 

Büllow estudou parte do movimento sob o enfoque o caso dos estudantes chilenos, em 2011-

2013.    

Como indicação introdutória, porém, deve-se notar que, no presente estudo, entende-se 

o Anonymous internacional a partir da definição proposta por Samuel (2004) para a atuação de 

ativistas hackers. Essencialmente, nas palavras da autora, “hacktivismo é o uso não violento 

de ferramentas digitais ambíguas - legais ou ilegais - em busca de fins políticos” (SAMUEL, 

2004, p. 2). No teor do argumento da pesquisadora, a ação de agentes individuais contribui 

para confirmar a identidade do grupo, sem necessariamente exigir interação com outros 

“membros”. Portanto, quanto ao escopo do presente trabalho – e após a análise de Samuel -, é 

essa a definição teórica que se pretende propor como especificidade do Anonymous: trata-se 

de entidade sem liderança, sem membros regulares, sem estrutura formal e com atores agindo 

individualmente a fim de confirmar não um resultado definido, mas uma identidade coletiva.  

No caso da atuação do Anonymous no Brasil, tais características foram internalizadas 

na conformação da política nacional, ou seja, suas ideias e preceitos foram absorvidos, de 

modo que a atuação dos anons no Brasil repetiu as ideias internacionais ao que se entende 

pelo ideário do grupo na realidade nacional. 

Assim, confirma-se que a atuação dos anons no resto do mundo mostra-se 

independente e inserida nas características propostas por Samuel (2004): sem lideranças, sem 

membros regulares e conforme as demais definições propostas por essa autora. Da mesma 

forma, em terras tupiniquins, o grupo manteve as funções e elementos essenciais do contexto 

internacional. 

Enfim, conforme afirmado anteriormente, o objetivo do trabalho é descrever qual a 

natureza do Anonymous no cenário nacional, procurando expor suas principais linhas de ação, 

em relação ao Legislativo, naqueles dias de 2013. Da mesma forma, pretende-se, de maneira 

descritiva, traçar um perfil da atuação do Anonymous no Brasil na ocasião. Assim, o cerne do 

trabalho foi o de identificar o debate, realizado pelos grupos de anons demarcados no Twitter 

e no Facebook, a respeito do Legislativo brasileiro 

Para tanto, a fim de cumprir o objetivo proposto, no que tange a metodologia aplicada, 

foram contextualizadas as ações apresentadas pelo Anonymous no Brasil, em um espaço 
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amostral limitado aos meses de maio a junho de 2013, conforme a divulgação e a 

disseminação das informações postadas nas redes sociais e divulgadas nas mídias impressas e 

televisivas, de maneira a descrever o atividade do grupo no cenário político nacional. 

Foram analisadas as postagens dos perfis de grupos representativos dos anons 

brasileiros nas redes sociais Facebook e Twitter, quais sejam: AnonymousBR, 

AnonymousBrasil, @AnonBRNews e @AnonymousBrasil. Registre-se, os dois primeiros 

encontram-se alocados no Facebook e os dois últimos, respectivamente, estão no Twitter. 

No mesmo sentido, buscou-se inserir no marco teórico sobre os anons brasileiros os 

argumentos de Silveira (2010) e Machado (2014), sendo feita uma breve análise das 

perspectivas teóricas do hacktivismo, de acordo com as teses de Samuel (2004), Coleman 

(2008), Silveira (2010) e outros. Em seguida, realizou-se uma descrição do fenômeno 

Anonymous nos cenários mundial e nacional, com base no tipo de atuação política enquadrada 

pelo movimento, buscando-se compreender o fenômeno gerado pelos anons e sua possível 

importância no cenário político brasileiro, adaptada às diversas realidades locais, seja por sua 

singularidade ou por sua influência midiática.  

Desse modo, a pertinência do objeto de estudo em relação ao Poder Legislativo deve-

se à proeminência do grupo durante as manifestações de 2013, sobretudo em relação à 

participação dos atores anônimos em congregar a população brasileira por meio de 

mecanismos como as mídias sociais, diversos da política tradicional.  

Conforme definiu Luis Felipe Miguel (MIGUEL, 2013), na medida em que grupos 

externos ao meio político clássico – como os anons – obtêm êxito na inclusão política, as 

tensões sociais se ampliam, recomendando o estudo de tais fenômenos. Dessa forma, o 

ativismo interessa ao Legislativo em razão de necessidade de se estudar a aparente 

contradição entre a aceitação da democracia e a crescente “deterioração da confiança em 

relação às instituições representativas que deveriam efetivá-la” (MIGUEL, 2013, p. 98).  

Segundo o cientista social, tal deterioração sustenta-se a partir de três evidências 

essenciais: “o declínio do comparecimento eleitoral; a ampliação da desconfiança em relação 

às instituições, medida por surveys; e o esvaziamento dos partidos políticos” (MIGUEL, 

2013, p. 98). Ainda conforme Miguel, lastreado em tais parâmetros, é possível detectar uma 
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crise do sentimento de representação, fato que compromete os laços de ligação entre eleitores, 

parlamentares, candidatos, partidos e poderes constitucionais2.   

Enfim, o trabalho está apresentado da forma a seguir. Inicialmente, apresentou-se a 

metodologia, construída a fim de compreender o discurso presente no movimento 

Anonymous, a partir da pesquisa da incidência das seguintes palavras nos grupos analisados 

durante o mês de junho de 2013: “partidos”, “Deputados”, “Senadores”, “PT”, “PSDB”, 

“PMDB”, “Legislativo”, “Câmara dos Deputados”, “anonimato” e “conhecimento livre”.  

Em seguida, descreveu-se o Anonymous no contexto internacional, buscando realizar 

um marco teórico acerca de como o movimento pode ser entendido. Posteriormente, o grupo 

foi analisado no contexto dos eventos de maio e junho de 2013, no Brasil, concentrando o 

estudo na descrição dos dias mais intensos do último mês.  

Nesse sentido, a sistemática da pesquisa passa a ser descrita em maiores detalhes no 

capítulo a seguir.  

  

																																																													
2 Miguel, por exemplo, cita que Bernard Manin aponta a transição da democracia de partidos para uma nova 
democracia de audiência, caracterizada pelo contato direto (midiático) entre líderes e eleitores.  
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2. METODOLOGIA APLICADA 

 

No que diz respeito à metodologia, a fim de cumprir os objetivos expostos na 

Introdução, optou-se pelo uso de instrumentos qualitativos, descritivos e, ao final, 

quantitativos. Inicialmente, porém, cabe breve descrição acerca da dificuldade de obtenção 

dos dados a pesquisar.  

Sobretudo, a virtualidade intrínseca ao Anonymous inibe a obtenção de uma base de 

dados confiável acerca do assunto. Nesse sentido, Samuel reconhece, em sua tese de 

doutorado, ser esse campo de pesquisa limitado pela falta de contato direto com os ativistas 

hackers. Em suas palavras: 

 

com tão poucas entrevistas sobre as motivações, preocupações e 

compromissos dos hacktivistas, os pesquisadores tiveram que confiar em 

manifestos e no tratamento dado pela mídia ao tema, ambos os quais 

tendentes a produzir uma figura demasiadamente dramática sobre os hackers 

e suas agendas (SAMUEL, 2004, p. 29). 

 

Assim, Samuel combinou os dados coletados em 51 entrevistas com material de 

pesquisa secundário. O trabalho da pesquisadora concentrou-se em entrevistas cara a cara, por 

e-mail, em mídias sociais e pelo telefone, com pessoas direta ou indiretamente envolvidas na 

comunidade hacker. Grosso modo, a parte conceitual de seu trabalho adotou a perspectiva da 

desobediência civil, a fim de delimitar o campo de análise sobre o hacktivismo, no qual 

também se baseou a presente dissertação. 

No caso do estudo específico do Anonymous, não foi possível repetir o modelo 

metodológico adotado pela pesquisadora de Harvard, em vista da natureza do grupo e do fato 

de suas plataformas de atuação circunscreverem-se, sobretudo, ao Twitter e ao Facebook. 

Desta forma, não houve possibilidade de contato direto com indivíduos pertencentes aos 

grupos analisados.  

Apesar de se haver intentado o envio de questionários, bem como de terem sido 

solicitadas entrevistas, nenhum dos contatos enviados retornou positivo. Nesse quesito, uma 

observação merece relevância: em todas as tentativas de contato, houve referência ao Centro 
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de Formação da Câmara dos Deputados (CEFOR), demarcando a instituição por meio da qual 

esta pesquisa foi promovida. Imaginou-se ser esse um dado essencial às eventuais respostas 

oferecidas, sob pena de, na eventualidade de os respondentes ignorarem tal aspecto, haver 

contaminação das informações.  

Para além de tal fato, a grande quantidade de dados produzidos nas duas redes sociais 

tornou impossível a verificação de todo o conteúdo veiculado pelos grupos de Anonymous 

estudados durante os protestos de 2013. Assim, tendo em vista que um dos elementos mais 

difíceis para se delimitar em uma rede são seus limites (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 

2013), foram utilizados métodos qualitativos, a fim de definir a atuação dos diversos grupos 

de anons analisados, aqui entendida essa atuação como as conexões estabelecidas entre os 

atores sociais, por meio das conversações e dos links expressos nas redes.  

Dessa forma, a fim de suprir os objetivos da pesquisa, foi realizado um recorte 

histórico, a partir das postagens disponíveis entre os meses de maio e junho de 2013, nas 

páginas de grupos anon brasileiros específicos, disponíveis nas redes sociais do Facebook e 

do Twitter.  

Sobre esse aspecto, na visão de von Büllow (2014, p. 7), o Twitter deve ser 

considerado como uma rede social de nós fracos e/ou latentes, que permite aos participantes 

conversar além das fronteiras da própria rede social e, assim, alcançar novos círculos sociais, 

por meio da interação com os meios de comunicação, bem como permite confrontar o 

governo e os políticos. O Facebook, por sua vez, ainda de acordo com a pesquisadora, é um 

meio para coordenar e cultivar laços mais fortes entre os membros dos movimentos ativistas. 

Em suma, ela entende o Twitter como, ao mesmo tempo, uma ferramenta política e uma arena 

política, na qual atores lutam constantemente para moldar o enquadramento das mensagens, 

bem como para melhorar a visibilidade de suas próprias ideias. 

Assim, inicialmente, as ferramentas de busca utilizadas foram o 

TwitterAdvancedSearch, Topsy.com, Hootsuit e a própria ferramenta de busca disponibilizada 

pelo Facebook3. Ressalte-se que em fase posterior, os dados obtidos por meio do Hootsuit e 

do Topsy.com foram descartados. No primeiro caso, em razão de terem sido completamente 

nulos. No segundo, os resultados, em quase 90% das hipóteses, foram redundantes aos 

obtidos no TAS ou foram nulos. 

																																																													
3 Os mecanismos de Pesquisa estão disponíveis nos seguintes endereços, respectivamente: 
https://twitter.com/search-advanced, http://topsy.com/, https://hootsuite.com/ e 
https://www.facebook.com/search/results.php?nomc=0 
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De igual forma, quanto aos termos pesquisados, optou-se por restringir a pesquisa a 

tópicos relevantes tanto ao Poder Legislativo quanto à própria temática proposta pelos 

movimentos de junho de 2013. A escolha das palavras justifica-se, sobretudo, em razão do 

que Luis Felipe Miguel chamou de “crise do sentimento de estar representado” (MIGUEL, 

2014, p. 98): o declínio no interesse da população em questões ligadas ao Legislativo legitima 

a tentativa de se entender qual a taxa de presença das palavras escolhidas nas postagens 

realizadas pelo Anonymous. Dessa forma, as palavras pesquisadas foram agrupadas em 

conexão temática, conforme disposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Termos pesquisados 
 

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Ato contínuo, em razão das peculiaridades do Anonymous brasileiro, o estudo foi feito 

com base em análises dos perfis de grupos, respectivamente, encontrados no Facebook e no 

Twitter e escolhidos pelo fato já serem acompanhados, desde o início de 2013, como objeto 

deste estudo. Da mesma forma, foram selecionados porque, após pesquisa a partir dos termos 

“Anonymous Brasil Facebook” e “Anonymous Brasil Twitter”, foram os grupos que 

retornaram com mais relevância quantitativa nos resultados do Google. Enfim, a pesquisa 

ocorreu conforme informações mais bem detalhadas a seguir. 
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2.1. Facebook 

 

Quanto à análise feita no Facebook, foram escolhidos os dois maiores expoentes: 

AnonymousBR e AnonymousBrasil, calçando o perfil metodológico da pesquisa empregada 

para a escolha destes, que pode ser visualizada na tabela 2. 

 
Tabela 2 – Critérios de escolha dos perfis no Facebook 

Fonte: elaboração ao autor 

 

Na pesquisa propriamente dita, o sistema de buscas do Facebook permite a realização 

de um modelo de inquirição baseado em um mecanismo que a empresa intitulou de 

GraphSearch4. Essencialmente, pode-se pesquisar dados cruzados, tais como o nome do 

perfil, a data de interesse da pesquisa e o termo conectado ao interesse do estudo. Assim, por 

exemplo, em uma busca realizada apenas no perfil AnonymousBrasil, entre 1º de maio de 

2013 e 30 de junho de 2013, com relação ao termo Câmara dos Deputados, retornaram 

quarenta e uma páginas de resultado, com quase cinco mil e novecentas palavras5.  

 

																																																													
4 https://www.facebook.com/about/graphsearch. 
5 Ressalve-se, a luz da influência nos resultados obtidos, o Facebook não diferencia a caixa alta no uso das 
palavras da pesquisa. 

 

Grupo Endereço Seguidores Acesso Motivo

Anonymous Brasil
https://www.facebook.com/An

onymousBr4sil
1420555 11/09/14 Maior número de seguidores

AnonymousBR
https://www.facebook.com/An

onimosBR
366031 11/09/14 Maior número de seguidores

Facebook
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Figura 1: Modelo de resposta da pesquisa 
Fonte: elaboração do autor 

 

Nesse quesito, foi exatamente por causa da quantidade de dados coletados que se 

optou por limitar a pesquisa aos meses de maio e junho de 2013. A escolha desse recorte 

temporal justifica-se por dois motivos essenciais: por um lado, o mês de junho foi selecionado 

em razão dos diversos movimentos contestatórios ocorridos nesse período; por outro, o mês 

de maio ingressou na análise por ser o marco temporal antecedente e mais próximo aos 

eventos de junho, de forma que fosse possível determinar um padrão de comportamento 

antecedente aos eventos juninos propriamente ditos.  

No mesmo sentido, algumas inconsistências na busca em datas mais ampliadas não 

permitiram a coleta de dados em período maior do que o sugerido. Por exemplo, ao colocar a 

inteireza do ano de 2013 como sugestão temporal da busca, a resposta retornava sem solidez, 

repleta de dados redundantes e, no mais das vezes, em páginas de internet que travavam 

quando se tentava salvar os dados em algum disco rígido. 

Da mesma forma, foram feitas pesquisas apenas nas páginas geridas pelos próprios 

grupos Anonymous citados. Não se pesquisou as referências desses grupos em outras páginas 

além daquelas mantidas pelos anons aqui pesquisados. Em outras palavras, a referência a 

algum grupo objeto desta pesquisa, feita fora das respectivas páginas, não fez parte da análise, 

pois o banco de dados tornar-se-ia gigantesco. De certo modo, o mesmo procedimento foi 

adotado nas buscas ocorridas no ambiente do Twitter. 
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2.2. Twitter 

 

Os grupos pesquisados no Twitter foram selecionados em razão de critérios 

semelhantes aos adotados para os anons do Facebook, ou seja, o modo de seleção foi 

escolhido conforme o maior número de seguidores, após busca de relevância feita no Google, 

caracterizando-se e escolhendo-se os seguintes perfis: @AnonBRNews e @AnonymusBrasil. 

Foram, também, considerados todos os posts surgidos como resultado de busca para cada 

termo.  

Infelizmente, em razão da natureza ampla e difusa do Anonymous, não é possível 

afirmar se os grupos são exatamente os mesmos em ambas as mídias sociais mapeadas – 

Twitter e Facebook. No caso do @AnonBRNews e do AnonymousBrasil (figura 2), todavia, 

parece haver algum grau de segurança no sentido de afirmar pela correspondência de grupos. 

Grosso modo, a identidade visual de cada um deles é idêntica tanto no Facebook quanto no 

Twitter.   
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Figura 2: Comparativo de páginas AnonBRNews 
Fonte: elaboração do autor  

 

Em relação ao Twitter, uma segunda especificidade precisa ser demarcada. Nessa 

mídia social, a busca tende a ser muito prejudicada em razão de haver um limite numérico de 

140 caracteres possíveis de ser escritos em uma postagem. Assim, os usuários costumam 

abreviar o máximo possível de termos, dificultando a pesquisa: nem sempre, o termo buscado 

estará redigido conforme os preceitos deste estudo, tornando impossível a exata comparação 

das palavras. De todo modo, a escolha dos grupos a pesquisar no Twitter6 pode ser demarcada 

pela tabela 3. 

 

Tabela 3 – Critérios de escolha dos perfis no Twitter 

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Assim, a partir desse ponto, mapeados os grupos a pesquisar e definidos os termos de 

busca, seguiu-se no sentido de descrever o Anonymous brasileiro. 

																																																													
6 No caso do grupo AnonymousBR, estudado no Facebook, não foi encontrado correspondente no Twitter. 
Assim, utilizou-se para a pesquisa o grupo seguinte a aparecer no mecanismo de busca do Google. 
 

Grupo Endereço Seguidores Acesso Motivo

@AnonBRNews https://twitter.com/AnonBRNews 82.000 11/09/14 Maior número de seguidores

@AnonymouBrasil https://twitter.com/AnonymouBrasil 46.200 11/09/14 Maior número de seguidores

Twitter
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2.3. NVivo e Tweetstats 

 

Após identificar as características do Anonymous no contexto mundial, mais genérico, 

foi possível compreender o modus sociológico da entidade. Restava, então, definir os 

protestos de 2013 e descrever a atuação dos anons brasileiros, no contexto dos movimentos 

juninos e em relação as palavras escolhidas.  

A primeira parte desta tarefa foi realizada por meio descritivo e de análise documental, 

após a leitura de notícias, de artigos de periódicos e de trabalhos acadêmicos. Quanto à 

segunda parte, a narrativa do Anonymous no Brasil, o método empregado foi a da análise 

quantitativa das informações obtidas nas mídias sociais anteriormente descritas. Em outras 

palavras, buscou-se entender o modus operandi dos grupos analisados por meio do discurso 

emitido por eles nessas redes sociais.  

Para tanto, foi utilizado o software de pesquisa NVivo. Essencialmente, o programa 

suporta métodos de pesquisa qualitativos e mistos, permitindo a reunião, a organização e a 

análise de conteúdos como os obtidos na coleta de dados. Foi possível, enfim, analisar os 

dados, a fim de tornar possível descrever os eventos havidos.  

De início, o banco de dados que forneceu informações para a pesquisa foi composto 

pelo cruzamento de todas as informações entre os elementos anteriormente descritos. Ou seja, 

a pesquisa interligou as duas mídias sociais com os dez termos sugeridos e os quatro grupos 

analisados, perfazendo um total de oitenta combinações diretas e possíveis entre os resultados 

respectivos. Desse conjunto, foi possível extrair duzentas e vinte e nove páginas de 

informações, com quase quarenta e cinco mil e seiscentas palavras.   

Por exemplo, apenas a fim de ilustrar estas observações metodológicas, foi possível 

perceber, por meio do cruzamento de dados entre o termo “Câmara dos Deputados” e o grupo 

AnonymousBrasil, que houve 525 referências aos itens pesquisados. Desse total, o termo foi 

citado em conjunto às palavras “Deputados”, “Senadores”, “PT”, “PMDB” e “Legislativo” 

cerca de 160 vezes, representando pouco mais de 30% dessa amostra específica.  
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Figura 3: Cruzamento de dados 
Fonte: elaboração do autor 

 

 

O mais impressionante, porém, foi o fato de 93 remissões dizerem respeito a 

compartilhamentos realizados por outro perfil, o AnonymousBR. Em outras palavras, 

comprovou-se que os diferentes perfis, no Brasil, compartilham informações, embora não seja 

possível definir se conversam entre si. 

 

 

Figura 4: Dados compartilhados pelo AnonymousBR 
Fonte: elaboração do autor 
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Figura 5: AnonymousBR compartilha fotos com o AnonymousBrasil 
Fonte: elaboração do autor 

 

Assim, no que diz respeito ao estudo dos dados, recorreu-se à técnica da análise de 

conteúdo, partindo da perspectiva quantitativa e analisando numericamente a frequência de 

interações entre os termos em cada grupo determinado. Nesse sentido, partiu-se da 

perspectiva quantitativa7, analisando numericamente a frequência de ocorrência de 

determinados termos, construções e referências do material veiculado pelo Anonymous, nas 

mídias sociais escolhidas.  

Buscou-se construir conhecimento por meio da análise de conteúdo dos anons, 

especialmente dos termos utilizados pelo grupo, a fim de revelar suas representações sociais a 

partir do exame de certos elementos referentes ao Legislativo. Enfim, no decorrer da pesquisa, 

optou-se por tal dinâmica em razão de as informações e manifestos do grupo serem 

eminentemente fragmentados e espalhados em diversas fontes.  

Dessa forma, a fim de solucionar a pergunta-problema, descrevendo a natureza do 

grupo e apresentando quais lógicas sociais são por ele influenciadas no contexto político 

																																																													
7 A opção pelo estudo quantitativo justifica-se em razão da baixa qualidade dos textos produzidos pelos anons. 
Malgrado eventuais manifestações mais elaboradas, o material analisado era majoritariamente composto de 
gírias e/ou expressões de baixo calão, de modo que, na definição metodológica, optou-se por centralizar os 
esforços no contexto quantitativo.  
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brasileiro contemporâneo, optou-se por cruzar os dados levantados e, assim, narrar a atuação 

dos perfis nos eventos de junho de 2013. Considerou-se a temática textual, a pesquisa de 

termos específicos e a integração dos grupos.  

No caso do Tiwtter, foi também – muito brevemente - utilizada uma ferramenta 

nominada Tweetstats8, por meio da qual foi possível detalhar as postagens de cada grupo 

escolhido. Nesse quesito, o estudo do Twitter mostrou-se relevante porque essa rede social 

constitui-se como um recurso de comunicação rápido e conveniente e, a depender da extensão 

da rede de contatos de cada usuário, tem potencial de se alcançar diretamente uma variedade 

de seguidores – aos moldes do afirmado por von Büllow (2014).  

Acerca do Tweetstats, apresentado neste trabalho apenas à guisa de exemplo, pode-se 

verificar os índices de compartilhamentos realizados pelos perfis estudados no Twitter. 

Essencialmente, nos gráficos abaixo, pode ser visto que os anons brasileiros trocam e 

compartilham informações entre si. 

 

Gráfico 1: Respostas do @AnonBRNews a outros grupos  

no Twitter (2,89% do total de tweets) 

 

																																																													
8 Disponível em: http://www.tweetstats.com/.  
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Gráfico 2 – Retweets do @AnonBRNews (3,85% do total de tweets) 

 

Gráfico 3 – Retweets do @AnonymousBrasil (30% do total de tweets)9 

 

Fonte: Tweetstats 
																																																													
9 O gráfico relacionado as respostas do @AnonymousBrasil a outros grupos redundou sem informações.  



34	
	

	

 

Sobretudo, os gráficos acima demonstram que os grupos de Anonymous brasileiros 

compartilham algumas informações. No contexto da pesquisa, tal fato pareceu relevante em 

razão de, ao início do presente projeto, ter-se como premissa de pesquisa que os anons 

nacionais não compartilhavam informações e/ou sequer conversavam entre si. De certo modo, 

os gráficos do Tweetstats comprovam o contrário.  

Enfim, a partir das informações colhidas, traçou-se um panorama do que se entende 

como o Anonymous no Brasil. Assim, conforme afirmado na introdução, será estudado o 

fenômeno do hacktivismo no capítulo 3, ao passo que o Anonymous brasileiro e os protestos 

no Brasil, em 2013, serão estudados no capítulo 4. Ato contínuo, no capítulo 5, serão 

analisados os dados brasileiros. 

Dessa forma, a seguir, serão vistos alguns ângulos teóricos sobre o hacktivismo.   
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3. HACKTIVISMO: QUESTÕES TEÓRICAS 

 

Embora seja um fenômeno marcadamente recente, pode ser afirmado que o 

hacktivismo já foi objeto de estudo de alguns acadêmicos internacionais. Pesquisadores e 

escritores como Samuel (2004), Coleman (2008) e Parmy Olson (2014) estudaram o 

movimento sob a ótica de visões concentradas no espaço norte-americano. No Brasil, há 

estudos realizados por Sérgio Amadeu da Silveira (2010), Murilo Machado (2014) e Marisa 

von Büllow (2014), entre outros. 

 Conforme afirma Machado (2014), sobre o fenômeno do hacktivismo, observa-se ter a 

literatura acerca do tema contribuído para a sociologia, a comunicação, o direito e os mais 

diversos ramos das ciências sociais. Sobretudo, o estudo do tema é complexo. 

  Assim, à guisa de fazer um recorte analítico, enquadrou-se as perspectivas deste 

estudo aos pontos de vista de Silveira (2010), von Büllow (2014), Coleman (2008), Samuel 

(2004) e outros autores citados mais adiante, no que diz respeito ao assunto. Cada um desses 

pesquisadores corresponde a uma perspectiva teórica acerca do hacktivismo. Samuel 

identifica-se com o contexto da desobediência civil eletrônica e leva em conta os aspectos 

sociais, culturais e políticos da cultura hacker. Coleman centra seu estudo na identidade dos 

grupos hackers. Silveira analisa a cultura liberal no cenário hacker. E, por fim, von Büllow 

pesquisa o contexto ativista a partir dos movimentos estudantis chilenos.  

No caso brasileiro, malgrado autores como Fábio Malini (2009) e outros terem 

estudado a cultura hacker, é ainda reduzido o número de trabalhos que analisam o assunto. 

Dessa forma, o texto de Silveira é relevante porque conclui que, no mundo hacker, existe forte 

presença da influência liberal acerca da defesa das liberdades básicas dos indivíduos 

(SILVEIRA, 2010, p. 38). Por exemplo, o autor considera que o livre acesso à informação, a 

liberdade de expressão e o direito à privacidade são essenciais ao mundo hacker. Para 

Silveira, essa liberdade conforma as maneiras de atuação dos grupos.  

Segundo ele, o ideário hacker incentiva a emancipação individual e, portanto, o 

surgimento de indivíduos destacados pelas “atividades” que executam politicamente. Assim, 

segundo o autor, acaba-se por criar um comportamento meritocrático, no qual são mais 

reconhecidos aqueles que se dedicam à comunidade e não necessariamente nos mais 

talentosos ou capazes – sobretudo, importa a atuação. Para Silveira, portanto, os atores 
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perfazem “um novo modo de resistência que passa pelo conhecimento e pela auto-formação 

de indivíduos autônomos e colaborativos” (SILVEIRA, 2010, p. 38). Ainda segundo o 

pesquisador, os hackers seriam indivíduos contraditórios, uma vez que são 

hiperindividualistas, mas constituem sua participação política em processos colaborativos.  

Em esteira semelhante de pensamento, von Büllow (2014, p. 4) considera – após 

analisar Castells -, que os movimentos ativistas modernos são acionados por  

 

“uma crise massiva de confiança institucional, solicitada por um sentimento 

de indignação, de frustração e de injustiça. Além disso, esses movimentos em 

rede são abastecidos por um desejo de autonomia, o que é facilitado pela redes 

digitais. As principais características são: eles estão em rede em vários níveis, 

que operam tanto on-line e off-line; estão enraizados no espaço urbano; eles 

têm uma estrutura descentralizada, de modo a evitar burocracia excessiva e 

hierarquias; eles são difíceis de reprimir; qualquer pessoa pode participar e 

juntar-se; são local e global ao mesmo tempo e eles são auto-gerados”. 

 

Em seu texto, porém, von Büllow ressalva que, no caso específico dos estudantes 

chilenos, ela entende haver alguma diferença com respeito a essas características. Em suas 

palavras, por exemplo (VON BÜLLOW et al, 2014, p. 4): “A organização do movimento é 

hierárquica, na qual os alunos elegem representantes em vários níveis. Na maioria das 

universidades, estudantes elegem representantes de sua carreira e/ou de sua faculdade, e 

também elegem os líderes das federações em nível universitário.”. Entretanto, embora von 

Büllow ressalve a natureza hierárquica do movimento estudantil no Chile, sua conceituação 

acerca do ativismo enquadra com precisão a atividade do Anonymous, ora objeto de estudo do 

presente trabalho. 

A pesquisadora Gabriella Coleman, a seu turno, entende que os ativistas hackers não 

podem ser vistos de modo dicotômico. Em sua visão, as pesquisas iniciais da academia 

acabaram por dividir os hackers em dois segmentos caricaturizados: ou são jovens visionários 

e utópicos; ou são garotos envolvidos em invasões de ambientes digitais protegidos. Coleman 

acredita serem ambas as abordagens inadequadas para entender o fenômeno hacker. A autora 

defende haver imensa pluralidade de experiências digitais que, em sua análise, podem ser 

divididas em três grandes gêneros morais: a cripto-liberdade, a dizer respeito aos hackers que 

se envolvem com criptografia; o software livre, no qual se incluem os desenvolvedores de 
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open source; e as políticas underground, plenamente disruptivas, nas quais a privacidade e a 

liberdade de informação são ideais a se alcançar, de modo a que se justifique a radicalização 

no acesso e na divulgação de dados (2008, p. 256).  

Por último, Samuel (2004) define o ativismo hacker como a união entre a atuação 

política e o uso dos meios digitais. A autora considera que o hacktivismo é não violento e 

usuário da ambiguidade no que diz respeito à utilização das ferramentas digitais para atingir 

objetivos políticos.  

Desse modo, o hacktivismo, na visão de Samuel, diverge do ativismo online clássico 

em razão de motivos: 

 

a) Táticos: os hacktivistas adotam ferramentas e estratégias mais 

diretas e transgressivas do que as utilizadas no ativismo comum;  

b) Culturais: para os hacktivistas, o online torna-se mais poderoso 

frente às manifestações do off-line; 

c) De princípios: hacktivistas não são ciberterroristas, pois 

respeitam, acima de qualquer coisa, a proteção à vida humana.  

 

Segundo a pesquisadora, o hacktivismo tem suas origens, por um lado, no universo 

hacker e, por outro, no cenário artístico-ativista, de quem ele ainda hoje carrega profundas 

influências. Assim, a partir da caracterização proposta por Samuel, de acordo com o afirmado 

na introdução, deve-se notar que, no presente estudo, entende-se o Anonymous a partir da 

definição de “o hacktivismo ser o uso não violento de ferramentas digitais ambíguas - legais 

ou ilegais - em busca de fins políticos” (SAMUEL, 2004, p. 2). De forma que, no teor do 

argumento da pesquisadora, a ação de agentes individuais contribui para confirmar a 

identidade do grupo, sem necessariamente exigir interação com outros “membros”.  

Especialmente, a novidade trazida pelo Anonymous deriva, em muito, da maneira pela 

qual o grupo surgiu, haja vista que, em um exame inicial, a entidade nasceu de atuações 

isoladas e completamente anônimas. Para Murilo Machado (2013), por exemplo, o 

Anonymous não é propriamente um grupo ou um conjunto formal e unificado de indivíduos, 

mas sim uma ideia heterogênea e disforma, com a qual compactuam hackers, ativistas, 

estudantes, intelectuais e profissionais das mais variadas áreas. De certo modo, a ausência de 
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identidade por parte da insígnia conecta-se diretamente às origens do hacktivismo e ao modo 

de construção do fórum 4chan, conforme será visto adiante.  

 

3.1. Anonymous no mundo 

 

Em finais da década de 1990, o hacktivismo, na conformação proposta por Samuel, 

começou a ganhar densidade no cenário mundial. De acordo com o que observou Manuel 

Castells, o advento do hacktivismo fez com que nunca mais os governos pudessem estar 

seguros de manter seus cidadãos na ignorância de suas manobras (CASTELLS, 2010, p. 2).  

De fato, os movimentos hacktivistas ganharam muita força a partir do final dos anos 

90 do século passado. Entre esses, o fórum 4chan – berço do Anonymous - foi um dos mais 

destacados. Nascido em 2003, mais do que um simples site de visita rápida para diversões 

aleatórias, o fórum era visto por seus membros como uma escolha de vida. Nas palavras de 

Olson (2014), o 4chan era um repositório de pornografia, de piadas e de imagens chocantes, 

utilizado genericamente para brincadeiras. Lançando mão das táticas possibilitadas pela 

internet, os usuários ridicularizavam todo tido de pessoa: sejam usuários do próprio site, 

sejam cidadãos comuns que sofriam o azar de cair nos tentáculos do fórum. Uma das 

brincadeiras mais comuns era, por exemplo, obter fotos de pessoas nuas em situações 

constrangedoras, para, assim, enviá-las aos familiares, aos amigos e aos colegas de trabalho.  

Sobretudo, o 4chan foi o espaço onde o movimento hoje conhecido como Anonymous 

originou-se. As postagens no fórum são até hoje assinadas como anônimas e, portanto, a 

palavra Anonymous aparece como nome de usuário em todos os fóruns e postagens.   

A imagem abaixo ilustra uma das situações oferecidas pelo site. Embora não seja 

possível reconhecer a autenticidade dos fatos - pois o próprio 4chan afirma que todas as suas 

linhas de discussão podem ser autênticas ou não - o inusitado da história exemplifica o que é 

o site e, especialmente, a importância que teve quando foi lançado, uma vez ter sido uma das 

primeiras experiências de liberdade total na rede.  
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Figura 6: Exemplo de pegadinha do 4Chan10 
Fonte: 4Chan, 2014 

	

No exemplo, um usuário anônimo incita os demais a comentar casos de incesto. Esse 

mesmo usuário, de modo explícito, recomenda: “publiquem todas as suas histórias, 

especialmente com primas mais jovens. Eu irei começar”11. Em essência, o 4chan era 

território absolutamente livre e, por isso, ampliou-se em velocidade vertiginosa. 

 

3.2. 4Chan e as raízes do Anonymous 

 

Conforme relata Parmy Olson, usuários envolvidos com o Anonymous afirmam ter 

travado o primeiro contato com o grupo por meio do 4chan. Foi o caso, por exemplo, de 

Topiary – famoso anon e tido como um dos fundadores do movimento. Em 2005, por 

exemplo, o lema “Somos legião” já surgia em alguns pontos de internet, ainda que de forma 

tímida.  

																																																													
10 Imagens e expressões “chulas” ou “de baixo calão” foram suprimidos pelo autor.  
11 Tradução do autor 
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No mesmo ano, o 4chan encontrava-se em seu auge e era um poço fértil de imagens 

depravadas e piadas repulsivas, enquanto que, ao mesmo tempo, o fórum de discussão /b/ - 

dentro do 4chan - tornara-se um dos mais conhecidos, além de paulatinamente passar a ser 

fonte de notável e desenfreada criatividade. Na mesma época, começaram a surgir as imagens 

com gatos, tornadas amplamente famosas em todo o mundo.  

 

Figura 7: Gatos no 4Chan12 
Fonte: 4Chan, 2014 

 

Ladeadas a vídeos de terror e de sexo explícito, havia intermináveis fotos com os 

felinos. Em 2005, os usuários do /b/ começaram a se incentivar mutuamente a criar legendas 

cômicas para fotos de gatos. Essas imagens – fotos com letras brancas no topo e comentários 

espirituososos embaixo – conduziram ao meme13 LOLcats, o primeiro de muitos a conseguir 

popularidade fora do 4chan. Ao longo dos anos, o fórum foi responsável pela criação de 

																																																													
12 Imagens e expressões “chulas” ou “de baixo calão” foram suprimidos pelo autor.  
13 O termo Meme de Internet é usado para um conceito que se espalha via Internet. Trata-se de ideias, 
comportamentos ou estilos que se espalham de pessoa a pessoa, dentro de uma cultura específica. Refere-se à 
teoria ampla de informações culturais criada por Richard Dawkins, em 1976, no seu livro O Gene Egoísta (The 
Selfish Gene). 



41	
	

	

termos como LOL14 e LULZ15, que se mimetizaram à internet e, embora pareçam superficiais, 

definem o ativismo hacker.  

A despeito de o site muitas vezes parecer leviano, o 4chan desenvolveu fiel legião de 

usuários e tornou-se o maior dos painéis de imagem falados em inglês na internet. O fato mais 

curioso acerca desse ajuntamento de pessoas era que seus usuários aceitavam uns aos outros 

justamente por causa dos desejos e humores ofensivos. Nas palavras de Olson (2014), no 

início,  

 

as pessoas apareciam por meio de boca a boca ou a partir de links de sites 

semelhantes e eram instadas a não convidar pessoas que não se 

enquadrassem naquela cultura. (...) Isso explica o fato de as regras número 1 

e 2 das famosas 47 Regras da internet, supostamente originadas a partir de 

debates em 2006 no /b/ e em redes de bate-papo em tempo real, serem ‘não 

falar sobre o /b/’ e ‘não falar sobre o /b/’16 (OLSON, 2014, pág. 39). 

 

Com o passar do tempo, os usuários do 4chan desenvolveram uma linguagem própria, 

como a expressão “an hero”, significando cometer suicídio e derivada de um erro de digitação 

de um usuário da comunidade Myspace que, ao resolver homenagear um amigo suicida, 

escreveu: “ele era an hero de verdade”, ao invés de redigir a grafia correta em inglês a hero. 

Enfim, aos moldes do que posteriormente tornou-se o Anonymous, os usuários mais 

antigos do 4chan eram a única coisa que se aproximava de uma hierarquia na comunidade 

completamente descentralizada criada pelo fórum. Formavam, assim, um mundo implacável, 

no qual todos eram objeto de paródias e gozações de todos, mas no qual havia imensa 

tolerância com a coletividade. De modo que, conforme destacado por Olson (OLSON, 2014, 

p. 40), “ao privar os usuários do 4chan das características que os individualizavam, todos se 

sentiam mais parte da coletividade, e, por isso, muitos voltavam”.  

Conforme intensificavam essa união – e farejavam os desafios para buscar mais 

pornografia -, os usuários do grupo passaram a ensinar uns aos outros práticas recomendadas 

para, por exemplo, encontrar séries exclusivas de endereços de internet (URL) para cada foto 
																																																													
14 Laughing out loud (rindo muito alto) ou lots of laughs (um monte de risos). 
15 Algo superior a LOL. 
16 Atualmente, as 47 Regras originais foram alteradas no site do 4chan e somente podem ser acessadas por meio 
da Wikipedia. 
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no Facebook e para endereços de sites, bem como a ensinar como acessar e remover as 

informações do perfil de alguém. Em geral, os métodos eram ainda toscos e simples. 

Acima de tudo, o painel /b/ passou a oferecer uma sensação de poder e de liberdade 

sobre o resto da internet. Essa sensação manteve os indivíduos ligados ao grupo e criou um 

tipo de pertencimento coletivo.  

Ao longo do tempo, nas palavras de Olson (2014), as pessoas descobriram suas 

próprias funções no interior daquela multidão sempre mutante. Faltava, então, criar uma 

identidade visual. Ainda que, aos moldes do Anonymous, não reconhecida formalmente pelo 

grupo.  

 

3.3. A Máscara 

 

Entre os anos de 2008 e 2009, o Anonymous ganhou notoriedade mundial em razão 

da “Operação Chanology”. Nessa ocasião, por meio da divulgação de vídeos críticos, da 

distribuição de ataques de negação de serviço (DOS, na sigla em inglês) e de diversas outras 

“brincadeiras” conjugadas, a entidade atacou a Igreja da Cientologia – organização nominada 

em razão da prática e da devoção a crenças criadas pelo autor ficcionista L. Ron Hubbard.  

Conforme afirma Anderson (2012), em janeiro de 2009 um jovem de dezoito anos 

emergiu do metrô de Nova York e dirigiu-se ao Centro da Cientologia, na Rua 46 daquela 

cidade. Nesse momento, segundo o autor, nascia o grupo.  

Inicialmente intitulado “Agente Pubeit”, o jovem estava completamente coberto por 

pelos pubianos colados a seu corpo com vaselina. Ato contínuo, o rapaz ingressou no prédio 

da igreja, tocou a maior quantidade possível de objetos que pudesse encontrar - contaminando 

tudo – e saiu novamente à rua. Nessa tarefa, um companheiro anônimo seguiu-o com uma 

filmadora e gravou toda a ação, prontamente remetida ao Youtube.   

A divulgação no site de vídeos garantiu ao Anonymous sua primeira aparição na 

mídia tradicional e, consequentemente, permitiu o surgimento do amplo espectro hoje detido 

pelo grupo. Foi a operação na Igreja da Cientologia que mais bem definiu a caracterização do 

grupo como algo “abraçado tanto à moralidade quanto à zombaria” (ANDERSON, 2012, p. 

1). De modo que, comumente, a entidade mistura brincadeiras a ações sérias contra a censura, 

a opressão, o vigilantismo online e os crimes cibernéticos. 
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Nessa toada, e no escopo do presente trabalho, o elemento mais relevante a se 

discorrer sobre a insígnia é que o Anonymous, conforme afirmado anteriormente, não é um 

“grupo” propriamente dito. De fato, parece muito mais aproximar-se a uma entidade ou a um 

movimento disforme, absolutamente díspar do que são grupos, por exemplo, de pressão ou 

partidos políticos.  

Essencialmente, no Anonymous, não existem líderes ou membros regularmente 

inscritos. Acima de tudo, não existem sequer tarefas pré-determinadas a realizar. Não há uma 

pessoa que, individualizada, pronuncie-se pelo movimento. Não existe, também, um conselho 

diretor. 

No teor do que Anderson afirma, “previsivelmente, o resultado parece um caos do 

lado de fora, mesmo muitos comunicados de imprensa do grupo podem ser escritos por 

qualquer pessoa e, muitas vezes são propostas ações loucas, que são rapidamente derrubadas 

pelos outros” (ANDERSON, 2012, p. 2). 

O Anonymous não possui um endereço eletrônico ou uma conta de Twitter 

específicos. Assim, tanto do ponto de vista operacional quanto das comunicações, o grupo 

segue um modelo singelo: qualquer pessoa pode sugerir qualquer coisa. A qualificação do 

êxito das iniciativas é medida tão somente pela quantidade de apoios que a ideia recebe – 

elemento quantitativo que serviu, inclusive, para a escolha dos perfis analisados neste estudo, 

conforme visto anteriormente. 

De certo modo, esse modelo calcado em apoios e a ausência de ação como instituição 

formal refletem o paradigma das sociedades em rede, definido por Castells (2005) como uma 

cultura da virtualidade real, onde, uma vez que a comunicação é baseada em sinais, não há 

separação entre realidade e representação simbólica. Em outras palavras, grupos como o 

Anonymous tendem a sair do virtual para ingressar na realidade. Característica que, de certo 

modo, também é parte do sucesso dos anons: o novo modelo de ativismo ocorre exatamente 

na negação das organizações intermediárias, sejam partidos políticos ou outros grupos 

formais. No caso do Anonymous, as ações articulam-se na internet e brotam nas ruas: “há 

forças centrais, mas não há um centro formal, e essas forças centrais podem, inclusive, ser 

contraditórias” (ROVAI, 2013, p. 2).  

No que diz respeito à identidade visual criada em relação ao grupo, porém, a história 

é um tanto diversa. Segundo o Anonymous Curutiba (ANONYMOUS CURITIBA, 2014), a 
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concepção de uma imagem para o grupo nasceu de uma aleatória construção de ideias e de 

conceitos, bem anteriores à máscara hoje tradicionalmente conhecida.  

Antes de “V de Vingança” (MOORE, 1989) ser lançado em filme17, o “símbolo” do 

grupo era uma figura conhecida como Green Man ou True/Old Anon. O símbolo, conforme 

pode ser visto abaixo, completamente descaracterizado, remetia diretamente ao espírito anon. 
 

 

Figura 8: Greenman 
Fonte: Knowyourmeme 

 

																																																													
17 Originalmente, “V de Vingança” foi lançado em formato de revista em quadrinhos, sendo adaptado para o 
cinema apenas em 2006. 
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Figura 9: Greenman 2 
Fonte: Knowyourmeme 

 

A imagem retratava um homem de face verde, sem boca ou olhos e, em alguns casos, 

sem nariz. Eventualmente, o personagem vestia um terno preto, com gravata vermelha, e 

constava impresso em seu rosto a frase no picture available.  
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A origem do termo é remetida ao 4chan, embora não haja comprovação. De toda 

forma, o homem verde aparecia em mais de nove mil memes (KNOWYOURMEME, 2012) e 

era tratado como um verdadeiro anon. No que diz respeito à imagem em si, atribui-se sua 

procedência a um óleo sobre tela, datado de 1964 e intitulado Le Fils de L’homme, de autoria 

do pintor belga René Magritte.  

 

 

Figura 10: Le Fils de L’homme 
Fonte: Paquet – 2012 

 
À época, houve imenso espaço para o símbolo, que, posteriormente, foi convertido 

em memes e flashs de dança, postados, no mais das vezes, nas alas /b/ e /f/ do 4chan. A 
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quantidade de remissões é tão grande que, inclusive, foi criado um site no qual o homem 

verde é homenageado18.  

Posteriormente, com o lançamento do filme “V de Vingança”, em 2006, a imagem 

síntese dos anons atualizou-se, passando a ser utilizada a máscara do terrorista Guy Fakes, 

estilizada pelo ilustrador Alan Moore (1989) para retratar o personagem inglês no quadrinho 

que deu origem ao filme. Malgrado eventuais críticas contra a máscara, sua utilização pelo 

grupo transmudou-se sob várias facetas: começando pela face de um audacioso 

revolucionário, tornou-se um disfarce político e, ao final, desaguou em uma questão 

corporativa. 

Em relação à história, segundo Angus Griffin (GRIFFIN, 2013), após a frustrada 

tentativa de explodir o Parlamento inglês, no ano de 1605, por parte de Guy Fakes, crianças 

pedintes começaram a vestir uma grotesca máscara de papel imitando a face do terrorista. 

Com o passar do tempo, porém, a indumentária deixou de ser usada regulamente e passou a 

aparecer apenas como recorte de papel, nas festas de Halloween. 

 

 

Figura 11: Máscara em papel 
Fonte: Griffin - 2013 

																																																													
18 http://www.anonpartyhard.com/  
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Revivida pelo filme “V de Vingança”, a máscara tornou-se um meme de internet e 

foi revista pela primeira vez, no ano de 2006, em um fórum do 4chan, no qual veiculava-se 

um desenho animado chamado Epic Fail Guy19. No mesmo ano, em um protesto em frente ao 

escritório da DC Comics, dois grupos rivais reclamavam contra e a favor do filme. Na 

tentativa de proteger seu investimento, a empresa Times Warner, dona da DC Comics, 

entregou diversas máscaras do personagem ao grupo que defendia o filme. Sem querer, a 

empresa capitalista emprestava sua força ao nascimento do então renovado símbolo de 

protesto. 

Em 2008, na “Operação Chanology”, citada acima, o Anonymous também utilizou a 

máscara. O objetivo era, basicamente, proteger os manifestantes contra eventual identificação 

por parte da polícia. Três anos depois, a imagem foi definitivamente consolidada pelo 

movimento Occupy Wall Street. Na época, a imprensa relatou que o rosto de Guy Fakes havia 

se tornado um “símbolo do movimento” (POST, 2011).  

Em outubro do mesmo ano, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, vestiu a 

máscara, enquanto protestava em frente à igreja de St. Paul, como parte do movimento 

Occupy London Stock Exchange. Em razão de ter sido interpelado pela polícia, Assange foi 

obrigado a remover a indumentária. Fato que teve efeito contrário ao desejado pela polícia: ao 

invés de apenas ser um objeto de preservação da identidade, a máscara tornou-se 

definitivamente um símbolo.  

 

																																																													
19 https://www.youtube.com/watch?v=7IAI7n5E3zY#t=80 
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Figura 12: Julian Assange e a polícia londrina 
Fonte: Griffin - 2013 

 

Na mesma esteira de eventos, em janeiro de 2012, durante uma votação no 

Parlamento da Polônia, alguns membros do Legislativo daquele país – de forma inusitada e 

contrária ao espírito do Parlamento, onde cada ator tem uma face - esconderam o rosto com 

máscaras de papel retratando Guy Fakes. À época, membros do partido do movimento Palikot 

protestavam contra a ratificação do Acordo de Comércio Anti-Contrafacção20 e, de certa 

forma, realizaram o primeiro caso no qual agentes públicos adotaram o símbolo. Apesar de os 

políticos poloneses haverem usado a cena para protestar especificamente contra o acordo de 

comércio, o gesto – aliado a sua carga imagética – funcionou para, mais uma vez, ampliar a 

legitimidade do Anonymous (COLEMAN, 2012). 

 

																																																													
20 Tradução do autor. O Acordo de Comércio Anti-Contrafacção (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - 
ACTA) é um tratado multinacional que busca estabelecer padrões internacionais para o cumprimento dos 
direitos de propriedade intelectual. O acordo objetiva alcançar um quadro jurídico internacional para o 
direcionamento de produtos falsificados, de medicamentos genéricos e da violação de direitos autorais na 
Internet. Caso seja implementado, pretende criar um novo órgão de governo, fora de instâncias já existentes, 
como a Organização Mundial do Comércio ou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI. 
Opositores criticam o ato em razão dos efeitos adversos a ser criados sobre os direitos civis e digitais 
fundamentais, incluindo a liberdade de expressão e de comunicação privada. 
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Figura 13: Membros do Partido do Movimento Palikot 
Fonte: Coleman - 2012 

 

Atualmente, como parte de manifestações espalhadas pelo mundo, a imagem da 

máscara espalhou-se por todo o globo e tornou-se um emblema forçosamente reconhecido. 

Fato que abriu um imenso potencial econômico para a fabricação dos artefatos. Não por outro 

motivo, segundo Griffin (2013), o produto tornou-se o disfarce mais vendido nas lojas 

Amazon dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Alemanha. O fato curioso é que o grupo 

Times Warner – detentor dos direitos de exploração da imagem – passou inutilmente a 

perseguir as empresas fabricantes e vendedoras do produto sem licença, tentando lucrar com a 

onda Anonymous. A movimentação da empresa gerou imensa revolta por parte dos anons, 

que, inclusive, lançaram uma carta aberta contra a perseguição. Em um dos trechos, pode-se 

ler: 

 

(...) a questão da Warner Bros se mantém, no entanto. Não há como negar 

que através da compra de uma máscara de Guy Fawkes, os consumidores 

estão contribuindo para os bolsos de estúdio de Hollywood. Warner Bros, 
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por sua vez, faz lobbie para legislação, tais como SOPA, que, sem dúvida, 

censura a liberdade de expressão dos usuários on-line e danifica 

irremediavelmente a integridade da Internet. Este não é um fato que o 

Anonymous tentou ocultar do público. Na verdade, um dia antes da Marcha 

do Milhão de Máscaras, em março, YourAnonNews twittou que não 

recomendava que as pessoas comprassem a máscara e, em seguida, declarou: 

‘Use qualquer coisa que você quiser #MillionMaskMarch, incluindo Guy 

Fawkes. Nós só queremos que as pessoas sejam conscientes sobre suas 

escolhas de consumo’. (ANONYMOUS, 2013 – tradução do autor).  

 

Em razão de sua força simbólica, a máscara continua a ser utilizada em todo o 

planeta. Fato a fazer com que alguns países – ex.: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e 

Barein, entre outros – passassem a proibir o uso do artefato. Nesses locais, a máscara passou a 

ser definida como um sinal de atividade criminal. No Brasil, inclusive, a Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro, diante da intensidade dos movimentos de protesto ao longo da 

segunda metade de 2013, aprovou um projeto de lei no qual ficava proibido o uso de máscaras 

em protestos. A despeito de eventual inconstitucionalidade, o projeto de Lei 2405/2013 (RIO 

DE JANEIRO, 2013) foi sancionado pelo Governador do Estado do Rio. Nesse caso, à guisa 

de ilustração do impacto do Anonymous no Brasil, o projeto de Lei 2405/2013 proibiu o uso 

de máscaras, mas manteve a autorização para vesti-las em festas folclóricas, como o carnaval.   

No que tange às máscaras, porém, seu uso nos protestos globais não é um 

ressurgimento das causas que motivaram Guy Fakes a tentar matar o rei, em 1605. Ao 

contrário, o uso contemporâneo deve-se muito mais ao impacto do personagem criado por 

Alan Moore. E sua força global demonstra que o Anonymous pode ter um emblema visual 

uno, apesar do caráter difuso do grupo.  

Sobretudo, a máscara tornou-se um símbolo poderoso, servindo como luva aos 

objetivos difusos dos anons, pois nenhum ator é identificado e todos passam a ter o mesmo 

rosto. Difusão, a propósito, a ser analisada a seguir. 

 

3.4. O caráter difuso do Grupo 

 

Conforme afirmado, grupos dispersos, aos moldes do Anonymous, aparentam canalizar 
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a ansiedade social e, de certo modo, fazem-na transbordar do virtual para a realidade. Em 

síntese, malgrado funcionem como catalisadores das frustrações comuns e, de alguma forma, 

sua agenda e sua concepção visual pareçam - ao menos no discurso – coesas e responsivas às 

demandas políticas, tais grupos mostram-se difusos na sua consistência. 

Basicamente, a internet tornou-se o elemento fulcral por meio de que se viabilizam 

eventuais mobilizações antes mesmo que surjam os líderes das agitações (RESENDE, 2013) – 

algo praticamente impossível no passado. De certo modo, essa nova capacidade de 

engajamento permite levantes expressivos – no que respeita à quantidade de atores envolvidos 

–, sem uma estrutura orgânica definida.  

Fato essencial ao Anonymous: a entidade não é uma organização, mas sim uma 

insígnia para ações livremente organizadas, que se utilizam de um mecanismo comunitário. 

De certa forma, a própria palavra “grupo” parece – apenas parece - ser um tipo de termo 

impróprio para defini-lo.  

Nesse sentido, Bruno Latour  é preciso acerca do tema: 

 

Se alguém me dissesse que palavras como “grupo”, “agrupamento” e “ator” 

não têm sentido, eu responderia: “Não têm mesmo”. O vocábulo “grupo” é 

tão vazio que não explicita nem o tamanho nem o conteúdo. Poderia ser 

aplicado a um planeta ou a um indivíduo; à Microsoft e à minha família; a 

plantas e a babuínos. Foi por isso que o escolhi (LATOUR, 2012, p. 52). 

 

Em sentido correlato ao de Latour, Crenshaw afirma que o grupo, conforme seus 

próprios textos apregoam, é horizontal e não deseja ser visto como algo coeso, nem como uma 

organização com um líder ou dotada de estrita hierarquia. Algumas de suas subdivisões 

podem até possuir lideranças no sentido clássico, mas o grupo como um todo não as possui 

(CRENSHAW, 2013). 

Da mesma forma, é complexo determinar o que é o Anonymous, porque trata-se de 

algo que está sempre em movimento, construindo-se e remodelando-se a cada ação, manifesto 

ou comunicado. Todavia, parece haver duas constantes: a manutenção do anonimato que dá 

nome à insígnia e a necessidade de que o conhecimento seja livremente acessado 

(REGUEIRO, 2014).   
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Nessa tarefa, a fim de particularizar o ethos da entidade - e, consequentemente, do que 

seria o caráter difuso do grupo -, parece ser evidente a contradição entre o Anonymous e os 

meios convencionais de participação. Por exemplo, partidos fazem parte do sistema político, 

ao passo que o Anonymous é um ator outsider. Partidos atuam na arena eleitoral. O 

Anonymous é um movimento de contestação da política, sua arena é a crítica, a contestação, o 

protesto, a mobilização, a rebeldia, o ativismo. Partidos estão do lado do protagonismo 

político, enquanto o Anonymous está do lado do antagonismo. 

Em outras palavras, por exemplo, o Anonymous é o oposto dos partidos políticos, 

baseado na premissa de Polsby de que “para um sistema político ser viável... (ele) tem que ser 

institucionalizado” (POLSBY, 1968, p. 221).  

O Anonymous, neste caso, é, hoje, proeminente entidade nas manifestações mundiais: 

como propriamente definem-se, eles são legião e, à lição de Tocqueville, parecem viver um 

modo de individualismo coletivo, que incita as almas contra “o verdadeiro individualismo que 

conhecemos hoje” (TOCQUEVILLE, 2009, p. 107). Cada um de seus membros e apoiadores 

só se apega a sua condição contestadora porque todos se particularizam pela mesma condição; 

todos dispostos a confundir-se na mesma massa, contanto que ninguém tenha nada à parte 

nem ultrapasse o nível coletivo (TOCQUEVILLE, 2009). Reconhecido por uma 

autointitulada indivisibilidade (OPERATIONS, 2013), o Anonymous remete à busca de um 

tipo de interesse público não exatamente mensurável nos dias atuais.  

Nesse quesito, Mancur Olson (1999) informa que a densidade de membros – nos 

organismos tradicionais de participação política - não deriva dos êxitos obtidos pelo 

agrupamento, mas seria, na verdade, um subproduto de suas atividades gerais. O pesquisador 

entende que “toda ação política é comportamento de indivíduos, e, nas organizações, um 

elemento ideológico ou emocional está frequentemente envolvido” (OLSON, 1999, p. 25). 

Na visão de Olson, as pessoas desempenham atribuições sociais e tendem a agregar-se 

em vários tipos de organizações formais. Nas hipóteses em que expressivo número dessas 

pessoas partilha objetivo único, a atividade individual e desorganizada não será capaz de 

emoldurar os interesses do grupo. Assim, os grupos tradicionais orientariam seus resultados 

por meio da ação coletiva, como um todo – algo praticamente impensável no caso do 

Anonymous.  

Esses grupos, enfim, seriam caracterizados pela reunião formal de membros detentores 

de características comuns, conciliados em favor de influenciar discussões políticas que 
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atendam aos interesses de seus próprios membros. O fator a identificar tais grupos, portanto, é 

o interesse comum. Ainda de acordo com Olson, porém, tal interesse, por ser comum, 

pertence a cada indivíduo, isoladamente, sendo essa a conexão que autoriza a 

atuação/identidade coletiva e coesa. Acima de tudo, os benefícios e interesses obtidos devem 

superar os custos de participação. 

Em geral, a sociedade utiliza-se de tal dimensão pública para atingir um fim 

específico. Ou seja, conforme diz Polsby, a viabilidade de um sistema político depende de 

suas instituições - que, respectivamente, circunscrevem-se aos interesses de seus 

beneficiários.  

No caso do Anonymous, todavia, ainda que exista uma agenda minimamente 

perceptível, os eventuais favorecidos não podem ser identificados pelos meios tradicionais. 

Não há, enfim, como aferir se uma política foi/será eficaz, uma vez que não há um ator 

regularmente responsável pela demanda.  

Enfim, por meio da clássica definição subjetiva acerca de quem são os legitimados no 

interesse de alguma meta política, o Anonymous não se enquadra em nenhuma categoria de 

beneficiário, seja por não possuir atores nominados, seja pela mais absoluta ausência de 

liderança, ou seja pela fluidez da agenda que pleiteia.  

A definição de “grupo difuso”, no que respeita ao Anonymous, permite concluir pelo 

entendimento de que a entidade pode ser assim classificada exatamente por não possuir uma 

política claramente definida ou atores titularizados.  

No que tange ao Anonymous, fica evidente a impossibilidade de caracterizar o grupo 

como um ente político tradicional, seja por eventuais dificuldades legais, como a falta de 

formalização ou a não participação eleitoral, seja por sua própria natureza.  

Acima de tudo, a flagrante oposição entre as características da entidade e o modelo 

tradicional de participação – centrado em partidos ou em grupos de pressão - autoriza a 

conclusão de que o Anonymous, em nível mundial, caracteriza um grupo difuso. Acerca do 

Anonymous, é necessário pensar em movimentos coexistentes e não em um único movimento 

coeso. 

No caso específico do Anonymous, essa decisão em participar da política de modo 

desconexo parece preceder o compromisso de seus membros a qualquer causa ou objetivo 

específico. Ao contrário do senso comum, o grupo busca a inclusão política tão somente após 

haver tomado a decisão de agir politicamente. Conforme afirmado anteriormente, as ideias 
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são lançadas na sociedade, por meio da internet, e ganham força conforme recebem 

apoiamentos. Enfim, o grupo reverte a lógica participativa natural, na qual inicialmente 

criavam-se as associações e, depois, buscava-se acesso à política. De certa forma, o 

Anonymous e a internet reverteram tal axioma. 

A prioridade pelos métodos, em desfavor de seus propósitos, de certo modo 

evidencia a explícita opção do grupo a esse modo disperso de inclusão política - a despeito de 

qualquer outro objetivo comum. Por exemplo, nas atuações do grupo, a participação em 

alguma atividade hacker é sempre sobreposta à escolha/importância da causa almejada. Um 

modo de atuação, enfim, que é essencialmente contraditório ao paradigma clássico de 

atividade política, por não deixar claros os interesses e demandas em jogo nas mobilizações 

ou ações do grupo. 

De modo que, no caso do Anonymous, o ativismo online, para além de responder à 

crise de representação atual, parece depender de uma qualidade que, embora não seja única do 

grupo, é excepcionalmente pronunciada em seu caso: o potencial de eficácia da ação 

individual. Segundo descreve Samuel (2004), no caso da atividade de grupos como o 

Anonymous, atores individuais possuem um nível maior de eficiência política. Em suas 

palavras,  

 

um simples hacker pode engajar-se unilateralmente na atuação política para 

derrubar um site ou confundir um servidor de internet. Em muitos casos, não 

há problemas quanto à ação coletiva, porque hackers podem atuar em 

atuações unilaterais e descoordenadas, mas, ainda assim, ter impacto 

perceptível (SAMUEL, 2004, p. 125). 

  

Essencialmente, conforme o argumento da pesquisadora, a atuação de atores 

individuais contribui para confirmar a identidade do grupo, sem necessariamente exigir 

interação com outros “membros”. De modo que, quanto ao interesse do presente trabalho, é 

essa exatamente a definição do que aqui se entende por grupos difusos: são entidades sem 

liderança, sem membros regulares, sem estrutura formal, com atores agindo individualmente a 

fim de confirmar não um objetivo definido, mas uma identidade coletiva.  

Como se pode perceber, é patente que a peculiaridade do Anonymous permite 

enquadrá-lo como um elemento sui generis no modelo de atuação política contemporânea.  
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Enfim, no sistema político atual, a ausência de organização formal por parte do 

Anonymous parece ser um dos principais elementos de seu sucesso midiático. Afinal, a partir 

da falta de uma estrutura formal e das demais características que lhe são inerentes, o grupo 

“encarnou” a essência do conceito de Manuel Castells (2005) acerca da sociedade em redes: 

não há separação entre realidade e representação simbólica21. 

Conforme visto, no novo contexto de inclusão proposto pelos anons, as pautas sociais 

e políticas estarão constantemente em disputa daqui em diante. Sobretudo, na era 

informacional, a fragmentação transformou-se em um dado da realidade. 

Nessa esteira de entendimento, Nadia Urbinati permite inferir que é somente no seio 

da democracia que pode ocorrer um evento político-social reformulador como o Anonymous, 

sem que haja necessidade de questionar a ordem vigente. Não por coincidência, nos países 

não democráticos – por exemplo, Egito e algumas nações árabes - onde o grupo atuou, os 

resultados políticos foram ainda não de todo mensuráveis, haja vista o processo político 

nessas nações não se ter ainda estabilizado após os eventos22.  

 Por meio da visão de Urbinati, é possível concluir que o Anonymous mostra-se 

possível em nações democráticas porque, nesses países, os cidadãos formam suas opiniões e 

criticam quem detém o poder: a “expressão de ideias públicas e livremente é a condição de 

elaboração e mudança de todas as decisões” (URBINATI, 2013). Essa é, sobretudo, a maneira 

de participar ativamente na democracia representativa. De forma que, por meio do sistema 

democrático, os cidadãos podem utilizar todos os modos de informação e de comunicação 

disponíveis, de forma a mostrar sua presença e seu inconformismo – exatamente o que ocorre 

por meio do Anonymous. 

Urbinati, sobretudo, alerta para o declínio dos partidos no gerenciamento da ligação 

entre representação e participação, redundando no impacto direto da distribuição de 

oportunidades de voz ou de influência política. A cientista política relembra que, desde John 

																																																													
21 A partir da idéia de que todas as formas de comunicação são baseadas na produção e no consumo de sinais, 
conforme postulações teóricas de Barthes e Baudrillard, Castells entende que não há separação entre "realidade" 
e representação simbólica. Para ele, o inédito do sistema de comunicação organizado pela integração eletrônica 
de todos os modos de comunicação, do tipográfico ao sensorial, não é a indução à realidade virtual, mas a 
construção da virtualidade real em que "a própria realidade (ou seja, a experiência simbólica/material das 
pessoas) é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo do faz de 
conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela comunicadora de experiência, mas se transformam 
na experiência." (Castells, 1999, pág. 395) 
22 Sobre as manifestações nos países árabes, o Ocidente comemorou o papel desempenhado pelo Facebook e 
pelo Twitter nas revoluções da Primavera Árabe. Contudo, no caso de as multidões contestatórias obterem 
sucesso nas manifestações iniciais, nada garante que os valores que acabarão prevalecendo sejam aqueles 
adotados pela democracia clássica. (KISSINGER, 2015). 



57	
	

	

Stuart Mill, já se preconizava que os meios de comunicação poderiam recriar um tipo de 

proximidade nos diálogos nacionais de grandes sociedades, em razão de reunirem seus 

cidadãos em uma assembleia direta. Aos moldes do que faz hoje o Anonymous, os cidadãos 

passaram a poder erigir um fórum de opiniões que permite a inserção de assuntos de interesse 

popular na arena pública, mantendo os políticos e as instituições sob constante julgamento da 

população. A questão proposta atualmente, ainda na visão da autora, “parece pertencer mais 

ao domínio da formação de opinião” (URBINATI, 2013, p. 7). No mundo de hoje, os anons 

parecem querer trazer de volta ao jogo a liberdade de expressão como direito coletivo. 

Nesse aspecto, Urbinati é categórica. Em sua visão, a Internet produz uma formidável 

dispersão da informação, mas tende, também, a criar a agregação de milhões em torno de 

pontos de vista endossados pela imitação e identificação a blogueiros, o que reproduz e 

radicaliza as velhas lealdades prejudiciais e sectárias (URBINATI, 2013, p. 8). Assim, esse 

fenômeno acaba por incrementar o declínio da participação eleitoral e do papel dos partidos 

políticos, com a consequente fragmentação do público em nichos de opiniões privadas, 

formando fenômenos interligados, indicativos da metamorfose da democracia representativa.  

O conjunto dessas configurações redunda por radicalizar as questões, tornando mais 

árdua a negociação entre as partes e permitindo – no teor dos anons  - a dominação da política 

pela liderança ativista. Fato a não implicar diretamente em um ativismo generalizado do povo. 

Sob essa ótica, a interpretação permitida pelos argumentos da autora é mais uma vez 

precisa: ao concentrar a atuação do ativismo por meio de ferramentas digitais – que 

possibilitam a virtual invisibilidade do indivíduo -, o cidadão passa a deixar de existir, em 

favor de alguma identidade coletiva “superior” a ele. Fato que, na definição de Urbinati, torna 

o mundo criado pelos meios de comunicação de massa o próprio mundo onde a sociedade se 

manifesta, “uma realidade única e total” (URBINATI, 2013, p. 10). 

Essa tendência configura-se, cada vez mais, na proeminência da democracia de 

público23, onde a confiança nos líderes dá lugar aos especialistas em comunicação e a grupos 

																																																													
23 Conceito original de Bernard Manin, citado por Urbinati. Essencialmente, Manin conceitua democracia de 
público a partir da confrontação com a democracia de partido. Em suas palavras: “a diferença entre democracia 
de partido e democracia de público não é que nessa última os partidos se tornaram obsoletos. A democracia de 
partido é uma forma de governo representativo em que os partidos políticos são as unidades fundamentais da 
vida política. Nessa forma, os partidos refletem clivagens socioeconômicas e culturais duradouras na sociedade. 
Os grupos sociais gerados por tais clivagens são unidos pelas fidelidades duradouras de seus membros. Cada 
partido pode contar com a fidelidade política desses membros. Assim, cada partido constitui uma espécie de 
agência coletiva unificada dotada de identidade duradoura. Nessas condições, os partidos podem ser vistos como 
os sujeitos políticos fundamentais no funcionamento da democracia representativa. Eles se alternam no governo 
ou compartilham o poder (dependendo da natureza do sistema político) segundo os resultados das eleições. Na 
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espalhados virtualmente, como o Anonymous. A autora conclui no sentido de não haver mais 

um objetivo político perseguido pela sociedade como um todo. Em outras palavras, não se 

tem mais nenhum outro objetivo do que o próprio assistir ao desenrolar dos eventos.   

Ao agir assim, de acordo com o que atestou Belpoliti (2013), começa a idade da 

revolta vazia. Em seu entender, nada mais pode ser previsto, haja vista que modernamente, a 

sociedade passou a viver no repentino. Não se pressupõe “nem mesmo uma classe social que 

tomará o poder, mas só indivíduos atomizados, que no curso das insurreições espontâneas, 

não preparadas e contagiosas, se tornam uma força provisória” (BELPOLITI, 2013, p. 2).  

Nesse aspecto, conforme a análise de Zygmunt Bauman (2000), o aspecto mais 

notável da política contemporânea parece ser sua insignificância. Na opinião do sociólogo 

polonês, as mudanças atuais – inclusive na esfera política – deixaram de ser um divisor de 

águas, como eram no passado, e tornaram-se uma ondulação vazia, levadas por seu próprio 

ímpeto. No passado, disserta Bauman, “a fórmula política dominante de liberalismo era uma 

ideologia desafiadora e impudente de ‘grande salto à frente’. Hoje em dia, não passa de uma 

auto-apologia da rendição” (BAUMAN, 2000, p. 12). Nesse sentido, grupos como o 

Anonymous parecem ter força a partir da constatação de que o sistema político reduziu-se a 

um credo de inexistência de alternativas. Sobretudo, a política moderna parece tão somente 

louvar e promover o conformismo. 

Ainda conforme Zygmunt Bauman, a característica inerente à política - de funcionar 

como um instrumento de liberação de limites e, ao mesmo tempo, de autolimitação social – 

deixou de funcionar. Em sua opinião, todos os limites estão fora do limite. Dessa forma, os 

maiores problemas contemporâneos são a incerteza, a insegurança e a falta de estabilidade 

institucional. De modo a fazer com que a própria natureza desses males acarrete o 

impedimento dos remédios coletivos e, consequentemente, permita o surgimento de grupos 

virtualmente anárquicos no discurso e na constituição, como o Anonymous. Assim, por meio 

																																																																																																																																																																																														
democracia de público, em contraste, os partidos ainda são decisivos, mas já não são unidades bem definidas 
dotadas de identidade duradoura. Eles têm de buscar ativamente o apoio dos eleitores a cada votação, ajustando 
seus temas de campanha a interesses variáveis dos eleitores, e reconfigurando, consequentemente, a composição 
de seu público-alvo. Ademais, mesmo que dado partido continue a visar o mesmo público-alvo durante várias 
eleições, a composição de seu apoio real está fadada a mudar, já que é improvável que as reações dos diversos 
segmentos que formam esse público-alvo variem exatamente da mesma maneira de uma eleição à seguinte. 
Portanto, os partidos já não podem ser vistos como sujeitos políticos no sentido de que não têm identidade bem 
definida e duradoura. Eleições sucessivas sempre alteram a composição de seu apoio. Os partidos deixaram de 
ser sujeitos políticos também em outro sentido. Para um número crescente de eleitores desvinculados, eles se 
tornaram apenas instrumentos a ser empregados dependendo das circunstâncias. Assim, na democracia de 
público os cidadãos participam das eleições dependendo do contexto. E a composição do apoio a cada partido 
também varia de acordo com as circunstâncias. Esse padrão de envolvimento dos cidadãos na política, específico 
do contexto, se estende, todavia, para além do voto”. (MANIN, 2013, p. 123)  
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da adaptação das ideais de Bauman, pode-se afirmar que a insegurança atual faz com que os 

indivíduos não assumam os riscos exigidos pela ação coletiva. Tornando, dessa forma, viável 

a existência de grupos “coletivos” e, ao mesmo tempo, “anônimos”. 

Em uma sociedade que se globaliza rapidamente, grande parte do poder foi removido 

da política, de forma a que as instituições não mais logram fornecer segurança ou garantias 

sociais como um todo. Tudo, enfim, a fazer com que os problemas tornem-se questões 

tendentes a se definir de modo a tornar quase impossível condensar as questões sociais em 

uma força política institucionalizada formalmente. 

Nesse sentido, a se considerar as ideias de Bauman, é possível conceber o surgimento 

do Anonymous como algo a dar consistência a essa ausência de unidade político-social. Em 

outras palavras, a própria gênese do grupo é uma resposta ao questionamento proposto pelo 

polonês. Na falta de uma entidade politicamente forte para representa-la, a sociedade, 

auxiliada pelos modernos meios computacionais, criou um grupo que responde exatamente 

aos temores sugeridos: o Anonymous, em síntese, é individual na sua participação, mas 

coletivo no ativismo. 

Essa conclusão é perfeitamente clara no conceito proposto por Bruno Latour (2013), 

segundo o qual,  

 

Ao usar o termo coletivo, como temos feito até agora, em vez de falar de 

"cultura", "sociedade" ou "civilização", já fomos capazes de enfatizar a 

operação de ajuntamento ou de composição, ao mesmo tempo salientando a 

heterogeneidade dos seres assim criados. Lembremo-nos que o que permite 

que as redes desdobrem-se é precisamente o fato de que elas seguem as 

associações, tanto fazendo o que sejam essas últimas. “O social”, enfim, não 

define um material diferente do resto, mas sim uma tecelagem de fios cujas 

origens são necessariamente variadas. (LATOUR, 2013, p. 296) 

 

Dessa forma, no que concerne à análise do Anonuymous, considerada sua 

desagregação construtiva, o marco proposto por Latour (2012) é relevante. No entender do 

antropólogo, existem inúmeras formações de grupos e alistamentos em grupos contraditórios. 

Portanto, a escolha recai em estudar os “procedimentos dos atores e (sair) pelo mundo 
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rastreando as pistas deixadas pelas atividades deles” (LATOUR, 2012, p. 51) em sua 

formação ou desmantelamento. 

Assim, no esforço de descrever o que é o Anonymous, especialmente no Brasil, esta 

pesquisa percorreu, conforme explicado anteriormente, as páginas dos quatro grupos 

considerados mais relevantes na atuação dentro do cenário brasileiro. Reconhecido por ser um 

dos espaços mais ofensivos da internet, o Anonymous está associado hoje a uma irreverente e 

rebelde marca de políticas ativistas.  

Enfim, a questão acerca do estudo sobre o grupo reside em entender como e por que 

essa máquina anárquica transformou-se em uma das mais inteligentes e eficazes operações 

políticas destes tempos recentes (COLEMAN, 2012).  

De início, o Anonymous era equivocadamente visto como um movimento de ativistas 

online ou de “cibervigilantes”. Segundo Coleman, essa confusão derivava do fato de o grupo 

ter compromisso com o anonimato e o livre curso da informação, mas não possuir uma 

filosofia ou programa político consistente. Sobretudo, na visão da pesquisadora, embora tenha 

devotado crescente energia ao dissenso digital e à ação direta, o grupo não tem uma trajetória 

definida – conforme alinhavado no início deste trabalho.  

Assim, nas palavras de Coleman, as atuações do Anonymous representam “tanto um 

ethos quanto um objetivo” (COLEMAN, 2012, p. 93). Suas transgressões servem, sobretudo, 

para diversos propósitos. O que transforma o Anonymous em uma categoria à parte é sua 

composição fluida e sua concepção política inorgânica. Ou seja, a entidade segue lógica 

própria e, em razão de sua rebeldia, atraiu imensa atenção, tendo sido, inclusive, nomeado a 

pessoa do ano pela revista Time (TIME, 2015), na votação por escolha popular (ZDNET, 

2015).  

Na opinião de Gabriele Coleman (2012),  

 

As ações políticas (do grupo) muitas vezes ocorrem a esmo. Porque 

frequentemente não existe uma estratégia todo abrangente, o Anonymous 

opera taticamente, ao longo das linhas propostas pelo pensador jesuíta 

francês, Michel de Certeau. “Porque não possui um lócus, a tática depende 

do tempo. Ela está sempre à espera de oportunidades a serem agarradas ‘na 

passagem’ (...). Mas a ação na “passagem” alavanca a estrutura fluida do 

Anonymous, dando aos anons uma vantagem, mesmo que temporária, sobre 
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as instituições tradicionais – as empresas, os estados, os partidos políticos – 

que funcionam segundo planos unificados. (COLEMAN, 2012, p. 94)  

 

O Anonymous, sobretudo, não se vincula a um lugar específico e, portanto, não abriga 

o que Coleman interpretou como “uma atitude cartesiana”. Ainda assim, continua a 

pesquisadora, “conquanto disparatadas e paradoxais em sua superfície”, as atividades do 

Anonymous tocaram em um profundo desencanto com o status quo político, sem postular uma 

visão utópica ou qualquer tipo de agenda.  

Malgrado o grupo não tenha feito nenhuma ação para derrubar instituições políticas ou 

alterar leis consideradas injustas, seu surgimento fez com que parecesse mais fácil criticar tais 

coisas. Enfim, para as pessoas que vão às ruas, o grupo simbolizado pela máscara de Guy 

Fakes implica muito mais a troca do individualismo pelo ativismo coletivo, ainda que 

anônimo.  

O Anonymous produz eventos e imagens espetaculares, que atraem a atenção mundial, 

conjugando e renovando o espírito coletivo. Acima de tudo, o grupo reforça os argumentos 

acerca de poder gerar condições necessárias para o ativismo sério e eficaz.  

Os anons escondem seu rosto atrás da máscara, mas exigem transparência dos demais 

atores públicos. De forma que, o Anonymous oferece provocante antítese à lógica da constante 

autodivulgação, seu cerne é oposto à celebridade, pois o grupo, em um de seus próprios 

lemas, configura-se “a partir de muitos, um”.  

Sobretudo, na opinião de Bernardo Gutiérrez, o primeiro erro ao tentar descrever o 

grupo é qualifica-lo como um conjunto descentralizado de mascarados que lutam por 

objetivos concretos. Em sua visão, antes de o Anonymous ser um grupo ou um coletivo, foi 

uma consciência coletiva: “a primeira grande consciência coletiva da era da internet” 

(GUTIÉRREZ, 2012, p. 136). 

Da mesma forma, os anons suprimem a individualidade. O grupo não é – ao menos em 

seu conceito inicial – uma frente unida, mas uma hidra, que engloba diversas redes e grupos 

de trabalho, muitas vezes discordantes uns dos outros. Assim, não cabe pensar em objetivos 

compartilhados por uma maioria de seus membros, nem pensar que são sempre as mesmas 

pessoas a atuar. Em razão disso, Scott Mckenzie afirma que o “Anonymous pode ser 

considerado como um grupo, no sentido de que um bando de aves é um grupo. Como sabem 

que são um grupo? Porque estão viajando na mesma direção. Em um dado momento, mais 
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aves podem se juntar, sair ou alterar completamente para outra direção” (MCKENZIE, 2013, 

p. 223 – tradução do autor). 

Inspirado no conceito de Kevin Kelly (KELLY, 1994), a ideia acima baseia-se em um 

conceito chave ao Anonymous, ao hacktivismo e à nova era de multidões conectadas: o 

enxame. Em seu trabalho, Kevin estudou o comportamento de alguns insetos – especialmente, 

abelhas, a fim de tentar compreender o funcionamento do mundo digital. Pela primeira vez, a 

palavra enxame era aplicada a algo diverso do mundo animal. Em essência, Kelly concatenou 

o termo às redes de computador, chegando a uma conclusão para definir o novo tipo de 

sociedade conectada: os membros autônomos estão altamente conectados entre eles, mas não 

a um eixo central. E como não existe um centro de controle, a gestão e o cerne do sistema 

estão distribuídos de modo descentralizado, é a forma como funcionam as colmeias. 

Para além de tal fato, o autor encontrou os padrões básicos de funcionamento de um 

enxame, assemelhados ao comportamento atual do Anonymous: ausência de controle 

centralizado e imposto, natureza autônoma de suas subunidades, alta interconectividade 

dessas subunidades e causalidade não linear de pares influenciando pares. 

Nos moldes de interesse do presente trabalho, pode-se considerar que a teoria de Kelly 

serve de amparo ao Anonymous: o grupo é um enxame distribuído extremamente, sem 

liderança, que se comporta com uma inteligência coletiva em tempo real e é regido por 

conexões tênues e valores éticos comuns (GUTIÉRREZ, 2012). 

Dessa forma, retomando o pensamento de Coleman (2011),  

 

Para entender as dinâmicas de poder e de autoridade no Anonymous, deve-

se confrontar o que é uma das regras mais interessantes, prevalentes e 

socialmente vibrantes dentro do grupo: sua ética anti-líder e anti-

celebridade. É essa ética que modula, se não completamente elimina, a 

concentração de poder. O Anonymous provê o que Mike Wesch descreveu 

como “uma crítica mordaz ao culto pós-moderno da celebridade, do 

individualismo e da identidade, enquanto apresenta-se como a alternativa 

invertida. (COLEMAN, 2011). 

 

Sobretudo, Coleman descreve os anons como “hackers, tecnólogos, ativistas, 

advogados de direitos humanos e geeks” (COLEMAN, 2012, pág. 91), que organizam ações 
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coletivas digitais – sejam online ou off-line – em favor de causas políticas, mas também 

organizadas pelo puro prazer de divertir. A autora observa que o grupo, após emergir do 

4Chan, centrou-se na trolagem24, na diversão e em preocupações com a liberdade de 

expressão - como, por exemplo, a citada campanha contra a Igreja da Cientologia. 

Desde 2008, quando se iniciou a ação contra a Igreja, o Anonymous tornou-se mais 

político. De acordo com Coleman, o grupo não possui nenhuma filosofia consistente, nem 

programa político e, em razão do anonimato, baseia-se na participação fluida, enfatizando em 

rápidas intensidade ou abandono das ações. Nesse sentido, a pesquisadora enfatiza que os 

anons são heterogêneos, vivendo entre conflitos e debates acerca da direção política do grupo, 

mas enraizados na cultura democrática baseada em uma ética anti-líder e anti-celebridades. 

Especialmente, o grupo é descentralizado e atuante por meio de modos não hierarquizados de 

interação. 

Na mesma esteira de entendimento, Quinn Norton (2012) também argumenta que, 

desde 2008, o Anonymous tornou-se mais politizado e, portanto, passou a ser uma ameaça aos 

governos e corporações. Norton percebe o grupo como um tipo de sistema imunológico para a 

internet, agindo contra qualquer um visto como inimigo da liberdade. Na visão dessa autora, o 

apoio à revolução tunisiana e ao movimento Occupy Wal Street contaram com uma radical 

nova geração de membros, que “evitou o lulz puramente dito, em favor de uma ação 

disruptiva mais focada”25 (NORTON, 2012, pág. 13). Como resultado desse processo, os 

anons “tornaram-se mais ousados, estranhos e ameaçadores”26 (NORTON, 2012, pág. 21). 

Nas palavras de Norton (2012), o Anonymous é uma ‘fazo-cracia’, sem líderes, 

governada pelo mero ‘fazer’. Indivíduos propõem ações, outros se juntam ou não a esses atos 

e, então, a bandeira do grupo é lançado sobre o resultado: “não há ninguém para conceder 

permissão , nenhuma promessa de louvor ou de crédito, de modo que cada ação deve ser sua 

própria recompensa”27 (NORTON, 2012, p. 6). 

Enfim, na maior parte do tempo, o Anonymous existe para o lulz, como brincadeira 

para seus usuários. Porém, de tempos em tempos – com relevante aumento nessa frequência 

durante os últimos anos -, a ação tornou-se política e coletiva.  

																																																													
24 Ato de agitar ou enganar as pessoas para se divertir sob falsos pretextos. 
25 Tradução do autor 
26 Idem 
27 Idem 
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De modo correlato, no entendimento de Christian Fuchs (FUCHS, 2014), os 

indivíduos participantes do Anonymous compartilham alguns valores políticos básicos, 

expressos no texto “5 Principles: An Anonymous Manifesto”28. Na visão de Fuchs, esses 

valores incluem a luta por uma sociedade aberta, justa, transparente e responsável, na qual a 

informação é irrestrita e sem censura. Segundo esse autor, o grupo baseia-se em três 

princípios essenciais, nem sempre respeitados: a imprensa não deve ser atacada, a 

infraestrutura crítica não deve ser atacada e deve-se trabalhar em favor da justiça e da 

liberdade.  

No entender de Fuchs, os membros do grupo têm suas próprias interpretações desses 

valores. Sobretudo, os princípios são muito frouxos – ao contrário de um partido político, por 

exemplo, que é muito mais formal, conforme afirmado anteriormente. Assim, embora um 

certo grau de liberdade também esteja presente nos demais movimentos sociais – partidos 

políticos, inclusive -, os anons são diferentes em razão do alto nível de anonimidade de seus 

membros. Acima de tudo, a atuação do grupo é coordenada e planejada online, ao contrário 

dos movimentos políticos tradicionais, que tendem a encorajar e basear suas ações em 

reuniões presenciais.  

Em contraste, qualquer um que compartilhe a filosofia dos anons pode declarar-se 

parte de suas ações. Ao passo que, em movimentos sociais convencionais, as campanhas são 

geralmente centradas em estratégias de vitória contra adversários definidos. Em geral, os 

ativistas do Anonymous não conhecem uns aos outros: o grupo tem fácil acesso, seja para o 

ingresso ou para a saída.  

Nesse quesito, o Anonymous e, por simetria, eventuais outros grupos enquadrados 

como difusos, não são um clube de indivíduos cooperativos. Ao contrário, adequam-se a essa 

nova proposta de inclusão porque, em razão de seu caráter inovador, daí extraem relevantes 

resultados coletivos e provisórios. Todavia, malgrado as novas tecnologias utilizadas pelo 

Anonymous permitam um tipo inédito de inclusão, o elemento a variar aqui é exatamente o 

método de operação e não o resultado político daí extraído. 

De modo que, nos casos dos grupos difusos, é possível concluir pelo seguinte 

axioma: ao favorecer a interação e permitir o espraiamento de mútuos padrões 

comportamentais, o grupo aparenta alcançar ainda mais cooperação do que os modelos 

																																																													
28 Em seu livro, Fuchs faz referência a esse manifesto do Anonymous. Entretanto, não foi possível localizar a 
referência original, uma vez que a referência citada ao final do capítulo (http://anonnews.org/press/item/199) não 
mais estava disponível na internet.  
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tradicionais de inclusão política. Na estrutura do grupo, embora os atores compitam uns com 

os outros, o esforço conjunto não prevalece como resultado geral, uma vez que é impossível 

impedir a outros agentes fazer o que desejam ou obrigar a fazer o que não querem. 

Por exemplo, o foco no liberalismo é um assunto cotidiano no grupo. Em agosto de 

2011, um vídeo chamava para a Operation Facebook, por meio da qual um membro 

convocava a “matar o Facebook, pelo bem de nossa própria privacidade”29. Ato contínuo, 

outro membro questionava a operação, alegando que:  

 

apesar de não concordarmos com as políticas de privacidade do Facebook, 

entendemos que esse ataque irá não só incomodar as pessoas, mas também 

enfraquecer nossa causa. Nós gostaríamos de pedir a qualquer um desses 

hacktivistas a não fazer tal ataque em nome do Anonymous. O Facebook 

permite que amigos e familiares conectem-se uns com os outros. O 

Anonymous entende a importância disso30. 

	

No caso do Brasil, tais características foram mantidas. Apenas à guisa de exemplo, em 

abril de 2015, o grupo @AnonymousBr4sil ameaçou retirar-se do Facebook, do Twitter e do 

Google após essas empresas haverem – nas palavras do próprio grupo – supostamente se 

associado ao governo brasileiro31. O manifesto foi criticado pelas demais entidades anons do 

Brasil.  

Em outras palavras, o Anonymous internalizou-se no Brasil, mantendo as 

características apresentadas no exterior. Enfim, de acordo com o afirmado acima, a atuação 

dos anons no Brasil é bastante semelhante ao resto do mundo - onde o Anonymous mostra-se 

absolutamente independente, inserido nas características propostas por Samuel (2004) e firme 

defensor do anonimato e do conhecimento livre. Assim, no Brasil, o grupo mantém as funções 

e elementos essenciais do contexto internacional, avançando na modernidade política.  

																																																													
29 Tradução do autor. Disponível em:  . Acessado em: 20 de  abril de 2015. 
30 Fuchs também faz referência a esse manifesto do Anonymous. Todavia, a referência original 
(https://www.youtube.com/watch?v=-Ig4bZawisQ) não mais estava disponível na internet.  
31 Disponível em: http://www.anonymousbr4sil.net/2015/04/anonymousbr4sil-pode-deixar-o-facebook.html . 
Acessado em: 25 de abril de 2015. 
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Sobretudo, conforme foi estudado, a distopia manifestada pelo Anonymous – 

impactada pelo personagem criado por Alan Moore32 - expressa a raiva e a frustração que 

muitos sentem, mundo afora, com as falhas da democracia representativa e o medo dos 

caminhos pelos quais os problemas podem derivar atualmente. O anonimato da máscara de 

Guy Fawkes é, assim, um símbolo da desconfiança e do desapontamento com a política 

tradicional, além de parecer ser uma aposta no poder das multidões.  

 

  

																																																													
32 Nos anos 80, Alan Moore, autor de histórias em quadrinho, escreveu “V de Vingança”, uma série de romances 
gráficos cuja história se passa em um anômalo futuro de 1997, no Reino Unido, em que um misterioso 
revolucionário – vestido com a máscara estilizada de Guy Fawkes - tenta destruir o Estado. 
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4. O ANONYMOUS BRASILEIRO E OS PROTESTOS DE 2013 

 

No que diz respeito ao Anonymous no Brasil, o trabalho de Bachini et al (BACHINI et 

al., 2014) indica o grupo como o coletivo mais atuante durante as jornadas de junho. Na 

opinião desses autores, a atuação dos anons corrobora a hipótese de ausência de lideranças 

centralizadas durante os eventos de 2013. 

Dessa forma, antes de dissertar acerca dos anons brasileiro, cabe discorrer sobre os 

fatos ocorridos no ano de 2013. Sobretudo, os protestos ocorridos no Brasil entre os meses de 

abril e outubro de 2013, também conhecidos como Manifestações dos 20 centavos ou 

Jornadas de Junho, formaram-se a partir de várias manifestações populares realizadas em todo 

o país, que tiveram como seu marco inicial a contestação contra os aumentos nas tarifas de 

transporte público aplicadas nas principais capitais.  

Inicialmente restrito a um objetivo único, os atos pela redução das passagens nos 

transportes públicos, contando com a participação de alguns milhares de manifestantes 

reunidos em locais pontuais, principalmente nas capitais do sul do Brasil, ganharam porte e 

grande apoio popular, em especial após a forte repressão policial feita contra os manifestantes, 

cujo ápice ocorreu nos protestos realizados em São Paulo. Consoante à amplitude das 

manifestações emanadas, até mesmo transbordadas de seu objetivo inicial, houve apoio e 

participação de milhões de brasileiros desprovidos de quaisquer ideologias partidárias. Os 

movimentos perderam seu foco de atuação, não apenas pela redução das tarifas como resposta 

governamental às manifestações, mas também em razão da violência contra os manifestantes, 

e passaram a abarcar uma grande variedade de temas, tais como: gastos públicos efetuados 

junto aos grandes eventos esportivos internacionais – COPA 2014 e Olimpíadas RIO 2106 -, a 

má qualidade e gestão dos serviços públicos e a indignação contra a corrupção política em 

geral, o que gerou uma grande repercussão nacional e internacional33.  

Em resposta a estes protestos, o Governo Federal anunciou algumas medidas para 

tentar atender às reivindicações dos manifestantes, com o Congresso Nacional aprovando34 

																																																													
33 BBC Brasil: “protestos globais crescem com a perda na fé e na política do Estado.” – julho de 2013 
34 A chamada “agenda positiva” foi proposta levada à efeito uma semana depois de os manifestantes terem 
subido  no teto do Congresso Nacional, em 17 de junho de 2013. Em agosto de 2013, levantamento realizado 
pelo site G1 demonstrou que, dos 32 projetos da agenda, 16 foram votados entre 25 de junho e 19 de julho 
daquele ano. A íntegra da análise encontra-se em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/como-ficou-
agenda-positiva.html  
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uma série de concessões chamadas de "agenda positiva": por exemplo, considerar a prática de 

corrupção em crime hediondo, arquivamento da PEC 37 – projeto de emenda constitucional 

que proibiria investigações pelo Ministério Público -, proibição do voto secreto nas sessões 

que envolvam processos de cassação de mandatos legislativos e a revogação dos aumentos 

das tarifas nos transportes em várias cidades do país. 

Entretanto, em essência, o “ano” de 2013 começou muito antes. Mais precisamente, 

em janeiro de 2012. Veja-se.  

 

4.1.1. Antecedentes a 2013 

 

As primeiras manifestações contrárias ao reajuste das tarifas de transporte urbano 

municipal ocorreram em 2012, na cidade do Rio de Janeiro35. Alguns movimentos 

organizaram o primeiro ato contra o aumento das tarifas de transporte público em janeiro de 

2012. Na data, os manifestantes encerraram a manifestação abrindo as portas dos ônibus para 

os trabalhadores entrarem sem pagar, o que gerou uma reação violenta da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 A insatisfação com o aumento das tarifas, observada também a má qualidade dos 

trens da cidade do Rio, gerou, mais uma vez, protestos por parte dos usuários dos trens da 

Supervia, que assumiram o controle de uma das composições e fizeram o condutor levá-los 

diretamente à Central do Brasil. Esta manifestação, ocorrida 9 de fevereiro de 2012, foi 

duramente reprimida pela Polícia Militar. Atos como esse continuaram a ocorrer ao longo do 

ano, embora com relativa baixa presença de manifestantes em cada evento. 

A partir dos fatos ocorridos no Rio de Janeiro, os atos se espalharam por outras 

capitais, como em Natal – RN, chamada de Revolta do Busão, em Florianópolis – SC e em 

São Paulo – SP. De forma concomitante, reuniram-se militantes ao longo de todo o país, com 

o objetivo de organizar manifestações contra o aumento das tarifas dos transportes públicos.  

Os movimentos iniciados na cidade do Rio de Janeiro, em 2012, somente cessaram 

depois que o então Prefeito Eduardo Paes adiou para 2013 o segundo aumento das tarifas 

públicas. Registre-se, esse adiamento só obteve êxito por pressão do Governo Federal, que, à 

																																																													
35 Entre 2011 e 2012, as passagens de ônibus aumentaram de R$ 2,50 para R$ 2,75 no Rio de Janeiro.  
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época, buscava não ultrapassar a meta da inflação estipulada para o ano de 2012.  Essa mesma 

pressão também foi posta em prática em outras capitais. 

Dessa forma, em razão da proposta do Governo, as prefeituras puseram-se, tão logo 

adentrou o ano de 2013, a aumentar as tarifas dos transportes públicos, até então suspensos, o 

que levou ao início das manifestações observadas ao longo desse ano.  

 

4.2. Movimentos populares: fases regional e nacional 

 

No ano de 2013, as manifestações ocorridas no Brasil tiveram início em Porto Alegre, 

às vésperas do reajuste de 7% aplicado no preço das tarifas dos transportes públicos, que 

elevou o custo da passagem para R$ 3,05, agravando os protestos gaúchos e levando a Justiça 

do Rio Grande do Sul, em 04 de abril de 201336, a conceder liminar impondo a suspensão do 

aumento. Este fato isolado tomou força, e grupos de Natal deflagraram o movimento chamado 

de “Revolta do Busão”, seguindo-se de manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte.  

Diante do avanço e da consolidação das manifestações, o movimento contra o 

aumento das tarifas dos transportes públicos foi ganhando intensidade e uma avalanche de 

liminares começou a ser expedida, revogando os aumentos aplicados. Mesmo diante de tal 

fato, os movimentos começaram a se espalhar pelo país, e, inicialmente isolados, foram, a 

partir das passagens de ônibus, catalisando-se em várias outras agendas, de modo que o leque 

de reivindicações ampliou-se. 

Diante da enormidade dos protestos, na sua maioria de caráter difuso e sem liderança 

organizada, a mídia passou a conferir cada vez mais destaque a eles em sua grade de 

programação. Sobretudo, os confrontos começaram a ocorrer. Ocorreram depredações e 

“quebra-quebras”, promovidos por uma minoria, tornando inevitável o embate com a polícia. 

O Governo pôs-se a agir de maneira a exercer o controle dos protestos e a evitar a ocorrência 

de possíveis distúrbios.  

Essas manifestações foram convocadas e organizadas online, com o amplo e massivo 

uso das redes sociais da internet. Sobretudo, pode-se observar duas fases demarcadas por 

																																																													
36 http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/04/liminar-suspende-aumento-da-passagem-de-onibus-
em-porto-alegre.html 
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características distintas, mas focadas, principalmente, em solucionar o problema do aumento 

das tarifas de transporte urbano. 

Na primeira fase, não houve apoio da mídia e a participação popular foi pequena. 

Ocorreram conflitos violentos entre os manifestantes e a polícia. O foco das manifestações 

foi, sempre, o reajuste tarifário do transporte público. Já na segunda fase, entendida como de 

protestos nacionais, observou-se uma grande cobertura da mídia e grande participação 

popular.  

  

 

Figura 14: Destaques dos protestos na mídia, 2013. 
Fonte: elaboração do autor. 

 

Apesar de não haver consenso sobre as motivações do conflito com as forças de 

segurança, deve-se ter em mente que foi o embate com a polícia, em São Paulo, que alçou as 

manifestações ao caráter nacional e massivo alcançado. Nessa esteira de fatos, tornou-se 

evidente o caráter apartidário do movimento, ocorrendo até mesmo manifestações de repúdio 

à presença de bandeiras de partidos políticos. 

A rejeição à presença de bandeiras partidárias pode ser analisada como crítica aos 

tradicionais instrumentos de organização coletiva ou despolitização, podendo, porém, ser 

compreendida como simbolismo avesso às correntes mais conservadoras ou o aparelhamento 

de pequenos grupos, todos conexos a um objetivo próprio, seja em favor de causas 

ideológicas ou, simplesmente, o exercício de pleno direito de manifestar-se contra algo. 
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Quanto ao presente trabalho, porém, interessa entender o discurso do Anonymous ao 

longo desses dias. 

 

4.3. A participação do Anonymous no Brasil e o ápice dos eventos de 2013 

 

Apenso aos conceitos e termos originais do ciberativismo, tendo como foco claro a 

propagação de ideias, de mudanças e de renovação na contextualização política do Brasil, 

aliada à defesa da liberdade de expressão e da garantia dos plenos direitos individuais e 

coletivos, os diversos grupos brasileiros do Anonymous foram presentes às manifestações 

havidas no ano de 2013, especialmente na divulgação via redes sociais, sempre em defesa de 

suas ideias e com o habitual uso da máscara nos protestos nas ruas. 

Com isso, os Anonymous deixaram claro o propósito de atuar política e socialmente, 

por meio de extenso uso da internet na divulgação de fatos, produzindo, distribuindo e 

trocando informações, de maneira descentralizada e não oficial, desconectada de ideologias 

partidárias, de orientação religiosa ou de interesses econômicos. 

 

   

Figura 15: Imagens Anonymous – manifestações Brasil 2013. 
Fonte: elaboração do autor. 

 

Nesse período, por exemplo, as postagens no perfil do grupo intitulado 

AnonymousBrasil foram divulgadas pelo Twitter, ao final do primeiro semestre do ano de 

2013, por meio de uma série de textos veiculados na internet: “Nós somos legião. Unidos 

como um. Divididos por zero. Vocês não podem quebrar o Anonymous... Anonymous não tem 

líder. Nosso movimento é horizontal”. Sem interrupção, os tweets prosseguiam: “Se você não 

entende a ideologia Anonymous não tem nada o que falar! Alguns dizem que apoiamos o PT e 
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outros os Tucanos. Mas agora é a nossa vez de falar. F0#@-$& OS PARTIDOS, Inclusive o 

Exército!”37 (ANONYMOUBRASIL. 2013). 

O tom algo raivoso, emanado dos textos, retrata o momento inusitado que atravessava 

a política brasileira. Na precisa imagem criada pelo poeta Joaquim Cardozo, o momento então 

vivido pela política nacional parece haver reunido, em insatisfeito congresso, “todos os ventos 

do mundo” (CARDOZO, 1971). 

Essencialmente, foram atuações de grupos caracteristicamente difusos em sua 

influência e participação política, conforme visto anteriormente. No caso do Brasil, inclusive, 

o padrão de comportamento foi similar às atuações do Anonymous no contexto internacional 

externo ao país.  

Nesse quesito, do ponto de vista institucional, o Brasil experimentou uma crise de 

representatividade das instituições majoritárias, especialmente do Poder Legislativo – 

manifestada, sobretudo, na expressão “não me representa”, durante os eventos de junho de 

2013. Na opinião de Cristina Cinnanti, “configura-se um parlamento que, aos olhos da 

sociedade, não lhe representa. E também não lhe espelha. Dessa percepção, cresce a cisão 

entre o parlamento e a sociedade, o que é uma ameaça para a democracia participativa, na 

medida em que desmotiva a participação popular” (2011, p. 93). 

Sobretudo, a população não confia no Poder e tende a associar a política eleitoral ao 

mero jogo de interesses. Do mesmo modo, percebe-se perda do protagonismo na função 

normativa do Congresso, em favor do Executivo, seja pelo excessivo número de medidas 

provisórias ou pelo controle quase total exercido pelo Executivo sobre a agenda legislativa 

(MENDONÇA, NETO & SARMENTO, 2014). Enfim, o conjunto caracterizado pela crise de 

representatividade e a perda de espaço do Legislativo implicam, também, em descrédito no 

sistema partidário.  

No teor do observado por Bernard Manin (2013), em “A Democracia do Público 

Reconsiderada”, apesar de essa erosão das fidelidades partidárias não refletir a obsolescência 

dos partidos como instituições de acesso à democracia, “é notável que os partidos políticos 

perderam algumas de suas capacidades” (MANIN, 2013, pág. 116). No entender de Manin, os 

partidos já não mais atraem a fidelidade duradoura de seus eleitores – ao menos, não no 

mesmo grau que no passado. Para o autor, tal fato decorre de uma mudança fundamental, 

impulsionada pelo desenvolvimento social – como a passagem para economias de serviço, a 

																																																													
37 O linguajar gráfico e de baixo calão foi editado. 
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concomitante erosão dos meios políticos tradicionais e o crescimento dos meios de 

conectividade social e de massa. 

No que interessa a este trabalho, Manin entende que o declínio no vínculo partidário é 

particularmente pronunciado entre os mais jovens38. Fato a explicar a relativa intensidade que 

manifestações políticas aos moldes do Anonymous ganharam recentemente. Conforme afirma 

a historiadora Emília Viotti da Costa (COSTA, 2000), falando sobre a pauta de manifestações 

contra a comemoração dos 500 anos do Descobrimento – que, de certo modo, pode ser 

transposta para os dias atuais -, a situação do Brasil obriga todos os brasileiros a repensar a 

história do passado e do presente, de maneira a torná-la mais inclusiva. 

No caso do Brasil, o Anonymous traz nuances que apontam para um tipo de atuação 

similar a esse preceito e à atividade do grupo no resto do mundo. Em nosso país, sua atuação 

ganhou maior relevo a partir da Operação PayBack, ao final do ano de 2010. À época, uma 

onda de protestos em defesa do site Wikileaks ajudou a derrubar os endereços eletrônicos de 

instituições financeiras como o Visa e a Mastercard.  

De início, grupos hackers nacionais receberam mal o braço brasileiro do Anonymous. 

Conforme relata Gutiérrez,  

 

Chegou a haver, inclusive, um contraditório ataque de nacionalismo 

cruzado. Surgiram acusações de colonização contra o Anonymous, pouco 

coerentes com o espírito internacionalista do movimento. E como se não 

bastasse, uma guerra interna do Anonymous Brasil agitou durante o 

segundo semestre de 2011 os fóruns brasileiros. No entanto, aos poucos, a 

guerra interna hacktivista que estava sendo forjada no fórum What is the 

plan desembocou na convivência de duas facções. Uma facção mais 

inclusiva, evangelizadora e dialogante e outra mais invasiva, que conta 

																																																													
38 “Dalton, R. J. “The decline of party identifications”. In: Dalton e Wattenberg (orgs.), op. cit., pp. 19-36. O 
conceito de identificação partidária foi tema de muito debate acadêmico. É suficiente observar aqui que, embora 
a aplicabilidade da noção além dos Estados Unidos (onde ela teve origem) fosse questionada, pesquisadores que 
executaram levantamentos em outros países vieram a adotar variantes dela. O conceito e suas variantes têm em 
comum um significado central que evolve dois componentes. Eles designam uma orientação psicológica para 
determinado partido que é tanto duradoura (de algum modo ligada ao senso de identidade própria da pessoa 
captado por perguntas como “Você se considera próximo do partido X, Y,Z…?”) quanto afetiva (que consiste 
em sentimentos positivos em relação ao partido preferido, e não em conhecimento ou avaliação fundamentada 
dele). Esses dois componentes são bem captados pela expressão “vínculo partidário”, comumente usada em 
estudos europeus ocidentais. Para uma breve resenha dos debates sobre a noção de identificação partidária, ver 
Schmitt, Hermann e Holmberg, Sören. “Political parties in decline?”. In: Klingeman e Fuchs, op. cit., pp. 94-99. 
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com a participação somente de hackers. Capitaneada, em palavras de 

Murilo Machado, “por iPirates e AntiSecBrTeam, suas ações são 

majoritariamente pautadas por um hacktivismo intrusivo – desde a 

interceptação de mensagens até ataques distribuídos de negação de serviço 

(DDoS)”. O diálogo entre os hacktivistas brasileiros foi crescendo em 

fóruns como The Agora Project e até mesmo em grupos do Facebook, 

como por exemplo o Free Dominio Network. (Gutiérrez, 2012, p. 143). 

 

Esse confronto, entretanto, não acabou de todo no cenário nacional. Apesar da 

singularidade com os grupos externos, à guisa de exemplos, os anônimos brasileiros possuem 

lideranças e divisões regionais, fenômeno restrito no contexto estrangeiro. No cenário 

nacional, em março de 2014, houve uma ruptura entre os grupos “Anonymous Curitiba” e 

“Anonymous Brasil”, em razão de o primeiro acreditar que o segundo agia em suposto 

desvirtuamento da ideia originária do Anon (FÓRUM, 2014). A cisma foi ainda além, 

conforme pode demonstrar o texto incluído na figura abaixo (ANONYMOUS CURITIBA, 

2014):  

 

 

Figura 16: Perfil no facebook do grupo Anonymous Curitiba 
Fonte: Curitiba - 2014 
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Ato contínuo, em novembro de 2014, dois outros grupos, dessa vez o 

“@AnonymousFUEL” e o “@AnonymousBr4sil” divergiram acerca de quem seria o real 

detentor da bandeira Anonymous no Brasil.  

Em síntese, o “@AnonymousBr4sil” publicou um arrazoado relativamente grande – 

cerca de vinte e oito páginas em formato PDF -, escrito em linguajar formal e didático, em sua 

página de internet (BRASIL, 2014), dando conta de que algo pretensamente grave estaria 

ocorrendo com a comunidade Anonymous brasileira. Em suas considerações, o grupo afirma 

ser uma das poucas contas, de grupos anons, que não tem nenhum tipo de envolvimento 

político ou partidário, além de não seguir agenda “destes que estão afundando, enganando e 

matando o povo no Brasil”.  

 

 

Figura 17: Perfil do grupo @AnonymousBr4sil no Twitter 
Fonte: Brasil - 2014 

 

 

Figura 18: Perfil do grupo @AnonymousBr4sil no Twitter 
Fonte: Brasil - 2014 

 

Ocorre que, de acordo com as páginas críticas ao grupo, a atuação do  

@AnonymousBr4sil é marcada por ser politicamente correta demais e, entre outras acusações, 

por ter um perfil comercial, vinculado ao Google Adsense. Acusações, enfim, que vão de 

encontro a toda a filosofia mantida pelos Anonymous no exterior.  
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Figura 19: Perfil do grupo @AnonymusFUEL no Twitter 
Fonte: Brasil - 2014 

 

Para fins deste trabalho, porém, não interessa detalhar o debate travado entre os grupos 

beligerantes. No que diz respeito ao escopo da presente pesquisa, deve-se ressalvar que as 

brigas demonstram um viés – ou, no mínimo, um questionamento - de liderança presente no 

contexto brasileiro. De forma resumida, os grupos acusam-se mutuamente de apoiar partidos 

de esquerda ou, ainda, voltados à direita, conforme a conveniência de seus membros.   

Afirmam, ainda, que, no caso brasileiro, os diversos movimentos anons estariam 

atuando para deturpar a ideia central da entidade, a fim de enfraquecer os demais grupos e, 

desse modo, restar como únicos defensores do movimento. Por exemplo, o 

@AnonymousBr4sil chega a afirmar, em suas considerações, que a ideia Anonymous não 

daria certo no país.  

Enfim, no contexto pátrio, parece ser também essa a premissa na qual se concentra a 

atividade dos anons titularizados nas principais redes sociais: promover mudanças, de forma 

concisa e resistente, coligando-se aos valores da sociedade brasileira e expondo as assimetrias 

das políticas atualmente vigentes. De certa forma, replicam-se no contexto difuso do 

Anonymous as características da política nacional. Marcadamente, refletem um certo tipo de 

coligação a grupos de interesse e a vieses presentes na sociedade brasileira, sem deixar de 

considerar o verdadeiro ethos do grupo, que é libertário, difuso e completamente 

descentralizado.  

Nesse sentido, durante os meses de maio e junho de 2013 tornou-se acirrada a disputa 

política na rede. Os temas eram rapidamente viralizados e a internet passou a refletir o 

barulho das ruas. Tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo foram pegos de surpresa 

pelos eventos, pois a reação vista nas ruas – e traduzida nas redes sociais – tomou o país no 

instante em que eclodiram os movimentos.  

Assim, os dados elencados à frente pretendem fazer um mapa daqueles dias de maio e 

junho de 2013, representando os tuítes e postagens no Facebook feitas pelos grupos 
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analisados no presente trabalho, quais sejam: @AnonBRNews, @AnonymusBrasil, 

AnonymousBR e AnonymousBrasil. 
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5. A ANÁLISE DOS DADOS BRASILEIROS 

 

Na tarefa de analisar a base de dados obtida, não é demais relembrar, as palavras 

escolhidas como critério de pesquisa foram, respectivamente, “partidos”, “deputados”, 

“senadores”, “PT”, “PSDB”, “PMDB”, “legislativo”, “Câmara dos Deputados”, “anonimato” 

e “conhecimento livre”. Entre os meses escolhidos para análise – maio e junho de 2013 -, 

ressalve-se, a média de palavras em cada mídia social tendeu a ser maior para o Facebook, em 

quase todos os quesitos pesquisados.  

Assim, a média de citações para as expressões chave, considerada a mídia social e o 

grupo pesquisados, ocorreu conforme os gráficos 1 e 2, abaixo: 

 

Gráfico 4  - Média de citações dos termos /Comparação por mídia social e grupo/Facebook 

 

     Fonte: próprio autor 
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Gráfico 5 – Média de citações dos termos/ Comparação por mídia social e grupo/ Twitter 

 

Fonte: próprio autor 

 

De acordo com o que é possível perceber, a referência à expressão “deputado” 

destaca-se em relação a todas as demais. Tal fator deve-se à alteração da pauta das 

manifestações, conforme o calor dos eventos evoluiu ao longo do mês de junho. De certo 

modo, no decorrer do mês, as manifestações transbordaram do combate ao aumento das 

passagens e chegaram até as críticas ao sistema político e aos partidos, como um todo. Esse 

fenômeno, inclusive, redundou na tentativa de acalmar os eventos por meio da pauta positiva, 

proposta pela Presidenta Dilma. 

De acordo com o que poderá ser visto mais adiante, as palavras pesquisadas receberam 

maior ou menor quantidade de citações no decorrer do mês. Atribui-se a tal fato à dinâmica da 

agenda posta em debate naqueles dias.   

 Apenas à guisa de ilustração, segue, também, o quantitativo de citações – em número 

– para cada um dos itens pesquisados:  
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Tabela 4 – Quantitativo numérico de referências p/ cada item e cada grupo social - Facebook 

Facebook	
		 AnonymousBrasil	 AnonymousBR	 Total	

Partidos	 29	 66	 95	
Deputados	 112	 89	 201	
Senadores	 18	 11	 29	

PT	 41	 68	 109	
PSDB	 24	 49	 73	
PMDB	 24	 14	 38	

Legislativo	 17	 22	 39	
Câmara	dos	Deputados	 57	 38	 95	

Anonimato	 9	 11	 20	
Conhecimento	livre	 5	 4	 9	 

Fonte: próprio autor 

 

Tabela 5 – Quantitativo numérico de referências para cada item e cada grupo social - Twitter 

Twitter	
		 @AnonBRNews		 @AnonymusBrasil	 Total	

Partidos	 5	 7	 12	
Deputados	 17	 13	 30	
Senadores	 5	 6	 11	

PT	 6	 8	 14	
PSDB	 8	 5	 13	
PMDB	 11	 6	 17	

Legislativo	 5	 5	 10	
Câmara	dos	Deputados	 7	 5	 12	

Anonimato	 5	 5	 10	
Conhecimento	livre	 4	 4	 8	 
Fonte: próprio autor 

 

Após essas constatações, foi possível condensar, em um só gráfico, a incidência e a 

intensidade da ocorrência dos itens em todo o período estudado. Nesta etapa, depois de 

compiladas as informações, pode-se perceber que a pauta manifestada pelos quatro perfis 

pesquisados, em ambas as mídias sociais indicadas, demonstra que a agenda do Anonymous 

no Brasil, ao menos nos meses de maio e junho de 2013, esteve intimamente ligada ao 

contexto nacional. Acima de tudo, dá suporte a essa constatação o fato de todas as demais 
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palavras terem aparecido em quantidade muito maior do que os termos “anonimato” e 

“conhecimento livre” – ethos essenciais do Anonymous no mundo.  

Tal afirmação fica ainda mais evidente quando organizado o total geral conforme a 

ordem de grandeza das citações efetuadas. Nesse sentido, é possível ver, nos gráficos 3, 4 e 5, 

que a pauta originária dos anons, manifestada em suas origens internacionais, foi virtualmente 

esquecida pelos grupos brasileiros nos meados de 2013.  

 

Gráfico 6 – Total Facebook 

 

         Fonte: próprio autor 
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Gráfico 7 – Total Twitter 

 

        Fonte: próprio autor 

 
Gráfico 8 – Total geral 

Fonte: próprio autor 
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Gráfico 9 – Total geral  

 

Fonte: próprio autor 

 

Nesse sentido, o cenário brasileiro enfatizou a agenda nacional em detrimento do 

debate sobre a liberdade de pensamento e o anonimato, que são fundamentais ao grupo. Desde 

Sérgio Amadeu da Silveira até Alexandra Samuel, Gabriele Coleman e os demais autores 

estudados, a teoria acerca do ativismo hacker considera as duas características acima como 

essenciais ao movimento: liberdade é o mote.  

No caso brasileiro, durante maio e junho de 2013, a primazia foi dada aos temas 

nacionais. Embora os grupos representem os paradigmas tradicionais dos anons, sua atuação 

fática naqueles dias demonstra caminho contrário. Apesar de os limites desta pesquisa não 

permitirem definir se tal fenômeno foi restrito aos meses de maio e junho de 2013, pode-se 

dizer com algum grau de confiança que os anons brasileiros particularizaram o discurso 

durante aqueles dias.  
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Nos eventos brasileiros, enfim, o Anonymous adaptou suas motivações a fim de incluir a 

agenda nacional no cerne das atuações dos grupos aqui instalados.  

  Tal assertiva mostra-se ainda mais evidente quando divididos e analisados os eventos 

de acordo com os dias 13, 15, 16, 18, 29, 20 e 24 de junho, datas nas quais ocorreram as 

manifestações mais intensas. A persistência dos eventos, a comunicação por meio das mídias 

sociais e a repressão policial prenunciaram os acontecimentos que, ao longo do mês, 

conferiram nova escala aos grupos de anons brasileiros.  

No dia 13 de junho, os dois maiores jornais de São Paulo publicaram editoriais nos 

quais criminalizavam os acontecimentos dos dias anteriores, demandando ao Estado energia 

na repressão e livrando a Polícia Militar paulista das acusações de agressão. O jornal Estado 

de São Paulo, por exemplo, no editorial “Chegou a hora do basta”, afirmou: 

 

No terceiro dia de protesto contra o aumento da tarifa dos transportes 

coletivos, os baderneiros que o promovem ultrapassaram, ontem, todos os 

limites e, daqui para a frente, ou as autoridades determinam que a polícia aja 

com maior rigor do que vem fazendo ou a capital paulista ficará entregue à 

desordem, o que é inaceitável. Durante seis horas, numa movimentação que 

começou na Avenida Paulista, passou pelo centro - em especial pela Praça da 

Sé e o Parque Dom Pedro - e a ela voltou, os manifestantes interromperam a 

circulação, paralisaram vasta área da cidade e aterrorizaram a população. O 

vandalismo, que tem sido a marca do protesto organizado pelo Movimento 

Passe Livre (MPL), uma mistura de grupos radicais os mais diversos, só tem 

feito aumentar. (...) A PM agiu com moderação, ao contrário do que 

disseram os manifestantes, que a acusaram de truculência para justificar os 

seus atos de vandalismo. (...) De Paris, onde se encontra para defender a 

candidatura de São Paulo à sede da Exposição Universal de 2020, o 

governador disse que "é intolerável a ação de baderneiros e vândalos. Isso 

extrapola o direito de expressão. É absoluta violência, inaceitável". Espera-

se que ele passe dessas palavras aos atos e determine que a PM aja com o 

máximo rigor para conter a fúria dos manifestantes, antes que ela tome conta 

da cidade. (SÃO PAULO, 2014)  

   

O editorial da Folha de São Paulo, do mesmo dia, reforçou ideias assemelhadas. 

Assim, os protestos permaneceram vigorosos e as forças de segurança reprimiram 
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violentamente os manifestantes. Naquele momento, ganhava ainda mais destaque a atuação 

dos anons.   

Nesse sentido, no dia 13, a exposição das palavras pesquisadas mostrou-se conforme o 

gráfico 10. Logo ao início, a expressão “deputados” ganha destaque. Acima de tudo, a 

recorrência ao termo ocorreu como forma de crítica ao Parlamento e a seus membros.  

 

Gráfico 10 – disposição das palavras no dia 13/06 

 

 Fonte: próprio autor 

 

Em 15 de junho, teve início a Copa das Confederações, evento da Federação 

Internacional de Futebol, que serviria como laboratório de testes para a Copa do Mundo, a 

realizar-se no ano seguinte. Nesse dia, os Presidentes do Brasil e da Fifa foram vaiados pelo 

público presente ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, local onde iniciou-se a competição. 

Grande parte da indignação era derivada de alegado mau uso do dinheiro público na 

construção dos estádios, e o contraste dessas despesas com a falta de recursos para áreas como 

educação e saúde pública, tidas como prioritárias. A partir desse dia, o governo federal 

instituiu um regime especial de policiamento e controle em torno dos locais dos jogos (REYS, 

2014). Nessa data, o gráfico das palavras mostrava-se conforme o gráfico 11: de acordo com o 
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que se pode perceber, a intensidade de surgimento das palavras “deputados”, “PT”39, “Câmara 

dos Deputados”, “partidos” e “PSDB” é muito superior às demais, permitindo inferir que a 

dinâmica dos fatos passou a influir na pauta dos grupos. 

 

Gráfico 11 – Disposição das palavras no dia 15/06 

 

Fonte: próprio autor 

 

No dia seguinte, em 16 de junho, a indignação transbordou e alcançou várias cidades 

em todo o Brasil, além de comunidades brasileiras no exterior, como Dublin e Nova York. 

Nesse dia, conforme o gráfico 12, manteve-se a intensidade das palavras acima citadas, com 

ligeiro declínio para “PT” e “Câmara dos Deputados”. Invariavelmente, as expressões 

“anonimato” e “conhecimento livre” mantiveram-se no fundo do gráfico.   

 

 

 

																																																													
39 Em relação ao PT cabe notar que era o partido do governo à época.  
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Gráfico 12 – Disposição das palavras no dia 16/06 

  

 Fonte: próprio autor 

 

Dois dias depois, em 18 de junho, as agitações começaram a motivar debates acerca 

da instabilidade institucional do país. Nessa data, a Presidenta Dilma Rousseff pronunciou um 

discurso, no qual ressaltou que a voz das ruas havia ultrapassado os mecanismos tradicionais 

das instituições dos partidos políticos, das entidades de classe e da própria mídia. Ainda no 

dia 18, o prefeito da cidade de São Paulo recebeu o Movimento Passe Livre para uma reunião, 

a fim de tratar do aumento das passagens.  

Na medida em que crescia a intensidade dos atos, o posicionamento das mídias 

tradicionais passou a adaptar-se à nova configuração de forças. Em paralelo a esse 

movimento, alguns canais bastante influentes, como a Rede Globo de Televisão e a 

Globonews associaram os protestos a pautas como o combate à corrupção e o julgamento do 

Mensalão. Nesse debate, foram privilegiadas a indignação contra o suposto mau uso de verbas 

públicas e a denúncia contra a eventos específicos, como, por exemplo, os cartéis de ônibus 

(REYS, 2014). 
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Não por acaso, a curva de intensidade das palavras pesquisadas começou a 

intensificar-se. É o que se pode constatar no gráfico 13. Conforme se percebe, exceto pela 

expressão “PSDB”, que caiu alguns pontos, todas as demais vinculadas à pauta política 

cresceram.  

 

Gráfico 13 – Disposição das palavras no dia 18/06 

 

Fonte: próprio autor 

 

No dia 19 do mesmo mês, os prefeitos das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo 

anunciaram simultaneamente o recuo no aumento das passagens, fato que, de certa forma, 

acalmou um pouco o ânimo das ruas. Todavia, continuou-se a travar a disputa pela 

legitimidade dos desejos que explodiam em revolta. Da mesma forma, invariavelmente, 

mantinha-se a pauta de desconexão com os meios tradicionais de representação política. Fato 

mais uma vez refletido no gráfico com a pesquisa das palavras naquele dia (gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Disposição das palavras no dia 19/06 

  

Fonte: próprio autor 

 

Refletindo a pauta das ruas, o gráfico demonstra intenso debate acerca das 

instituições políticas clássicas (apenas a expressão “PT” mereceu relativa queda). A grande 

mídia, sobretudo, continuava a propor a narrativa do combate a corrupção, ao passo que 

partidos de oposição e do governo passaram a – sem sucesso - defender suas bandeiras. Nas 

mídias sociais e nos canais de streaming, perseverava sobretudo a oposição aos megaeventos 

da Copa do Mundo e à irracionalidade da mobilidade urbana.  

Fato curioso, porém, é que, quando analisado em conjunto às demais datas ora 

estudadas (vide gráficos 27 e 28, mais à frente), o dia 19 de junho representou expressivo 

declínio na aparição das palavras escolhidas, embora os ativistas tenham continuado a postar 

regularmente sobre diversos temas, por meio, sobretudo, de seus smartphones. Nas balizas do 

presente estudo, credita-se tal queda à decisão dos prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro, no 

sentido de baixar o valor das passagens.  

Apesar de tal decréscimo, um fator impactante do dia 19 foi a intensa violência 

utilizada pelos manifestantes, em especial, quando ao término do dia: tanto grupos de extrema 
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esquerda quanto de extrema direita – embora pequenos – passaram a receber especial atenção, 

derivada do grafismo da violência que empregavam.  

Em meio a essas disputas, milhões de pessoas retornaram às ruas no dia 20. A data 

foi marcada pela extensa difusão dos protestos e, no geral, gráfico 15 reflete esse fato. 

Percebe-se, sobretudo, intensa elevação dos termos vinculados ao questionamento da pauta 

política.  

 

Gráfico 15 – Disposição das palavras no dia 20/06 

 

Fonte: próprio autor 

 

A partir de 24 de junho, por fim, os eventos começaram a esmaecer e, 

paulatinamente, encerraram-se. Nessa data, o Movimento Passe Livre publicou uma carta 

aberta à Presidenta Dilma, na qual conclamou uma mudança de postura do governo federal. 

Ainda em 24/06, a Presidenta anunciou cinco pactos, com a presença de todos os 

governadores e os prefeitos das 26 capitais, dizendo respeito à (REYS, 2014, p. 39): 

. economia, com ênfase na responsabilidade fiscal e no controle inflacionário; 

. à reforma política, onde se propunha um plesbicito e a realização de uma 

assembleia constituinte específica; 
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. à saúde, no qual defendia-se a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil; 

. à mobilidade urbana, com a destinação de verbas para obras e sem menção à 

reforma do modelo tarifário e 

. à educação, anunciando que o governo federal pretendia destinar os royalties do 

petróleo à educação. 

No dia 24, última data desta análise concentrada nas datas mais emblemáticas de 

junho de 2013, o gráfico 16 mostra relativo declínio na busca das palavras sugeridas, uma vez 

que o número geral de citações no dia declinou de 121 termos na média geral por dia, para 

apenas 97 remissões no total. A expressão “PSDB”, por exemplo, declinou da média de 12 

citações diárias, para apenas 6 remissões no dia 24/06. 

 

Gráfico 16 – Disposição das palavras no dia 24/06 

 

Fonte: próprio autor 

 

Do teor dos gráficos acima, percebe-se, enfim, que o Anonymous trouxe para si a 

agenda nacional, deixando – ao menos ao longo desses dias – de manifestar-se acerca de 

temas caros a sua ethos. Sobretudo, quando analisados em conjunto, aqueles dias de junho 

permitem concluir (gráficos 27 e 28) que a pauta contestatória dos anons esteve fortemente 
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voltada para o interior da nação e, além do mais, particularmente concentrada em temas não 

necessariamente correlatos ao cotidiano de piadas, “pegadinhas” e outros trotes 

costumeiramente ativados pelo grupo. Nesse quesito, ressalve-se, os limites do presente 

trabalho – sobretudo no que diz respeito à análise dos dados – não permitiram definir qual o 

tamanho da influência do Anonymous durante os eventos havidos. Assim, centrou-se o estudo, 

conforme afirmado na introdução, em descrever os meses de maio e junho de 2013, sob a 

ótica dos anons e a partir do conjunto de palavras escolhidas.  

De certa forma, a análise das palavras, isoladamente, a cada dia narrado acima, 

mostrou-se conforme os gráficos a seguir. 

 

Gráfico 17 – Expressão “Deputados”, conforme os dias estudados 

 

Fonte: próprio autor 
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Gráfico 18 – Expressão “PT”, conforme os dias estudados 

 

Fonte: próprio autor 

 
Gráfico 19 – Expressão “Câmara dos Deputados”, conforme os dias estudados 

 

 Fonte: próprio autor 
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Gráfico 20 – Expressão “Partidos”, conforme os dias estudados 

 

 Fonte: próprio autor 

 

Gráfico 21 – Expressão “PSDB”, conforme os dias estudados 

 

 Fonte: próprio autor 
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Gráfico 22 – Expressão “PMDB”, conforme os dias estudados 

 

 Fonte: próprio autor 

 

Gráfico 23 – Expressão “Legislativo”, conforme os dias estudados 

 

 Fonte: próprio autor 
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Gráfico 24 – Expressão “Legislativo”, conforme os dias estudados 

 

 Fonte: próprio autor 

 

Gráfico 25 – Expressão “Anonimato”, conforme os dias estudados 

 

 Fonte: próprio autor 
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Gráfico 26 – Expressão “Conhecimento Livre”, conforme os dias estudados 

 

 Fonte: próprio autor 

 

Conforme se depreende das imagens acima, as expressões pesquisadas adotaram 

comportamentos diversos ao longo dos dias mais intensos dos eventos. Entretanto, o mais 

interessante é que os dois temas centrais à agenda dos anons – “anonimato” e “conhecimento 

livre” – praticamente desapareceram do debate.  

Nesse mesmo sentido, acerca dos picos nos dias 18 e os respectivos declínios no dia 

19, sobretudo quanto aos termos “PT”, “PMDB” e “Câmara dos Deputados”, pode-se 

considerar o cancelamento no aumento das passagens como referência para tais indicativos. 

No geral, ambos os partidos, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em São Paulo, eram os 

responsáveis pela administração desses municípios, de modo que a redução nos valores 

contribui para o modo por meio do qual os anons percebem os eventos e se expressam por 

meio dos termos citados.  

Na mesma esteira de estudo, ambos os gráficos a seguir são curiosos porque, ao 

calcular os dias em conjunto, mostram uma leve depressão na incidência das palavras no dia 

19 de junho. Este autor credita tal fato ao retrocesso no aumento do preço das passagens, 

ocorrido tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto na cidade de São Paulo, sob influência de 

ambos os dirigentes desses locais.  

0"
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"

10"

13
/06
/13
"

14
/06
/13
"

15
/06
/13
"

16
/06
/13
"

17
/06
/13
"

18
/06
/13
"

19
/06
/13
"

20
/06
/13
"

21
/06
/13
"

22
/06
/13
"

23
/06
/13
"

24
/06
/13
"

Conhecimento*livre*



98	
	

	

 

Gráfico 27 – Comparativo dos termos e dos dias mais relevantes de junho 

 

Fonte: próprio autor 

 

Gráfico 28 – Comparativo dos 4 termos mais citados e dos dias mais relevantes de junho 

 

Fonte: próprio autor 

 

Além desses dados, ao longo dos dias de protesto analisados, foi possível detectar um 

fenômeno que a professora Maria von Büllow (VON BÜLLOW et al, 2014, p. 10) chamou de 

“ritmo do “Twitter”40, qual seja, um padrão coletivo de uso da mídia social. Para o intervalo 

de dias escolhido (13/6/13-24/06/13), ficou evidente que o pico de uso ocorreu em 20/6/13, 

																																																													
40 No original, “Twitter rhytm” (Lomborg, 2014). Na presente pesquisa, a curva do “Twitter rhytm” foi aplicada 
aos dados como um todo e não apenas aos números do Twitter. 
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conforme pode ser observado nos gráficos 29 e 30. O primeiro traz uma linha de tendência 

referenciada a partir da expressão “Deputados”, ao passo que o segundo apresenta linha 

semelhante, baseada no total geral de remissões havidas ao longo daqueles dias.  

 

Gráfico 29 - Comparativo dos termos e dos dias mais relevantes de junho, com linha de 

referência traçada a partir da expressão “Deputados”. 

 

Fonte: próprio autor 
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Gráfico 30 - Comparativo do total geral das citações aos termos pesquisados junto aos dias 

mais relevantes de junho, com linha de referência traçada a partir do total geral. 

 

Fonte: próprio autor 

 

Enfim, as análises acima permitem ver como os grupos estudados entenderam – sob 

a ótica das palavras escolhidas – a política e o Legislativo nacionais. Essencialmente, o 

partido que centralizou as discussões foi o “PT”, haja vista, no total de referências aos 

partidos, o PT haver angariado 123 citações, ao passo que PSDB e PMDB receberam, 

respectivamente, 86 e 55 citações. A expressão “Deputados”41, por sua vez, teve papel mais 

relevante no discurso do grupo, muito maior do que os Senadores, por exemplo. No mesmo 

sentido, os Partidos também apareceram como elementos relevantes, ao menos no que diz 

respeito ao debate. Entendidas as páginas como um filtro de temas para aqueles dias de maio e 

junho de 2013, pode-se perceber um indicativo do uso das redes sociais para debater o cenário 

político brasileiro.   

Nesse sentido, adaptando-se a cada situação, o Estado brasileiro logrou atenuar as 

manifestações, parcialmente atendendo a alguns interesses, embora o movimento – como um 

todo – somente tenha se esgotado da mesma forma como surgiu, espontaneamente. Nas 
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palavras da Presidenta Dilma, a partir das propostas da pauta positiva42, seria possível fazer 

mais pelo Brasil e pelos brasileiros.  

Dadas as repercussões havidas, tanto no cenário nacional quanto internacional, a 

Presidenta Dilma Rousseff sinalizou pela legitimação dos atos, considerando esses como 

próprios de um Estado Democrático de Direito. 

Em grande parte dos estados envolvidos nos manifestos populares, os governos 

adotaram a regra da suspensão, ao menos aparente e provisória, na concessão do aumento das 

tarifas dos transportes públicos. Tais declarações e intervenções tiveram impacto positivo, e 

também foram adotadas algumas medidas de desoneração e outras de contingenciamento de 

despesas previstas.  

Quanto à atuação dos Governos em procurar informar a população brasileira sobre as 

medidas que poderiam ser adotadas, especificamente no tocante ao aumento das tarifas, as 

manifestações continuaram ainda por algum tempo. 

A resposta governamental foi a prontidão de membros da Agência Brasileira de 

Inteligência – ABIN, que garantiu o monitoramento da ocorrência dos protestos no país, 

acompanhando a atuação dos manifestantes no Facebook, no Twitter, no Instagram e no 

WhatsApp. 

Conforme afirmado, a Presidência da República emitiu um pronunciamento, em cadeia 

nacional de rádio e TV, onde propôs a realização de diversos pactos para a melhoria das 

condições nacionais. Sobre essas propostas, vale ressalvar que a ideia de convocar uma 

Assembleia Constituinte foi rejeitada pelo Poder Legislativo e pela OAB. No mesmo escopo 

das declarações dadas, foi aprovado, no Senado Federal, um projeto de lei que torna 

corrupção um crime hediondo. 

 

 

 

 

 

																																																													
42 Considerar a prática de corrupção em crime hediondo, arquivamento da PEC 37 – projeto de emenda 
constitucional que proibiria investigações pelo Ministério Público -, proibição do voto secreto nas sessões que 
envolvam processos de cassação de mandatos legislativos e a revogação dos aumentos das tarifas nos transportes 
em várias cidades do país. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Decorrida uma década das origens mais remotas do Anonymous, os anons continuam a 

ser encarados como um exemplo de juventude descontente, uma geração que utiliza a internet, 

cada vez mais conectados às redes midiáticas, como forma de escape para manifestar suas 

insatisfações e para promover suas intenções de mudanças, aos moldes feitos pelos 

movimentos punks na década de 80, essencialmente com suas músicas inspirativas, 

provocativas e até mesmo podendo ser consideradas como pontos de ruptura com a política e 

com a sociedade dita submissa. O fato a diferençar o momento atual é que, desta vez, os 

governos não podem ignorar o modo de expressão dos jovens. 

A internet tornou-se uma ferramenta poderosa, hospedeira de infraestrutura que 

permite à juventude, por meio de mecanismos simples e de instruções básicas – como as 

mídias sociais -, contingenciar propriedades on-line de empresas, de governos e, inclusive, de 

outros indivíduos. De fato, essas características, aliadas ao fortalecimento do Anonymous, 

transformaram a maneira de protestar e de se manifestar. 

Sobretudo, a ênfase das mídias sociais é mais na narrativa dos fatos do que na 

formação de conceitos, mais em valores moldados pelo consenso da massa. Fenômeno que, de 

certo modo, explica o Twitter  Rhythm. Na era da internet, a política tem sido considerada sob 

o prisma de que, se as pessoas têm capacidade de acessar e trocar livremente informações 

sobre o mundo, o impulso humano à liberdade acabará por se enraizar e se realizar, fazendo a 

história avançar como se estivesse no piloto automático.  

A parte empírica da pesquisa comprova que, após agir como manada, os conceitos 

próprios de cada ente individualizado perdem-se no contexto do debate geral. Assim, 

considerando que o movimento estava conectado aos eventos e que era parte das 

manifestações, faz sentido pensar que agiu no contexto da maioria, deixando parcialmente de 

lado suas bandeiras essenciais – explicando porque os termos “Anonimato” e “Conhecimento 

Livre”, expressões essenciais do movimento, praticamente desapareceram do debate naqueles 

dias de junho de 2013.  

Em outras palavras, a internet centra seu foco no domínio da informação, cuja 

disseminação facilita de modo exponencial, fazendo com que funções essencialmente 

complexas – como a política – sejam concebidas e adequadas para responder mais a fatos do 

que a concepções de longo prazo. Algo que a pesquisa comprova: no debate dos termos 
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pesquisados, a projeção das expressões foi, no mais das vezes, mero reflexo dos eventos 

havidos em cada dia específico. O debate, enfim, centrava-se em fatos e não em ideias, 

desconsiderando que o planejamento de longo prazo é essencial à política.  

Não é por outro motivo que se constatou, especialmente nos dias mais intensos das 

manifestações, que o apelo aos ditames essenciais dos anons praticamente desapareceu 

naqueles momentos. Algo que também pode ser comprovado pela pesquisa: apesar de as 

expressões analisadas serem o cerne dos debates dos eventos de 2013, a ocorrência bruta das 

mesmas – apenas oitocentos e quarenta e cinco remissões, em um universo de dados de quase 

quarenta e cinco mil e seiscentas palavras – exemplificam sua baixa importância no período 

analisado. 

De certo modo, os dados corroboram tanto o modus operandi quanto as características 

básicas dos Anonymous, delineadas no capítulo 3. Em outras palavras, conforme afirmado ao 

longo do trabalho, a entidade não é uma organização. Trata-se de uma insígnia para ações 

livremente organizadas, levadas a efeito por meio de um mecanismo comunitário. Segundo 

afirmado por Regueiro (2014), é complexo determinar a natureza do Anonymous, porque se 

trata de algo que está sempre em movimento, construindo-se e remodelando-se a cada ação, 

manifesto ou comunicado. 

Quando esse fenômeno acontece, a manipulação das informações substitui a reflexão 

como principal instrumento de formulação de políticas – daí, inclusive, a importância de se 

estudar os eventos de 2013 a partir da ótica das redes sociais e das palavras pesquisadas. 

A internet tende a diminuir a memória histórica, criando comportamentos de manada. 

A tecnologia das comunicações ameaça diminuir a capacidade do indivíduo para uma busca 

interior, ao aumentar sua confiança na tecnologia como um facilitador e mediador do 

pensamento. Fazendo com que a sociedade como um todo – conforme já alertavam Urbinati e 

Manin – passe a atuar tão somente em função dos eventos imediatos, sem refletir sobre os 

impactos de determinadas políticas. De certo modo, a resposta da Presidenta Dilma – a pauta 

positiva -, naqueles dias de junho, exemplifica essa assertiva.  

Sobre esse aspecto, o período contemporâneo tem sido pródigo em permitir a 

relativização do debate, individualizando-o e fazendo a informação ser apresentada somente 

conforme o interesse do indivíduo específico, atomizado – conforme afirmado por Belpoliti 

(2013) -, de uma maneira que mudará ainda mais a informação que lhe está sendo oferecida. 
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Essa mesma abordagem, sob o viés da política, tem-se revelado transformadora, seja em seus 

aspectos positivos ou negativos.   

Com relação a esse ponto, tanto a pesquisa quanto o debate acadêmico analisados – 

em destaque, o estudo de Gabriella Coleman - observaram que o grupo não possui nenhuma 

filosofia consistente, nem programa político e, em razão do anonimato, baseia-se na 

participação fluida. Dessa forma, a pesquisa enfatizou que os anons são heterogêneos, 

vivendo entre conflitos e debates acerca da direção política do grupo, mas enraizados na 

cultura democrática baseada em uma ética anti-líder e anti-celebridades. Especialmente, agem 

de modo descentralizado e atuam por meio de modos não hierarquizados de interação.  

Enfim, no período contemporâneo, esse tipo de ativismo aparenta ter feito desaparecer 

o tempo de maturação para a formação de políticas. Ao que parece – e, mais uma vez, a 

pesquisa realizada permite afirmar -, a construção do cenário político passou a ser fartamente 

influenciada pelas disputas midiáticas entre os ativistas de internet.  

Aos moldes da quase totalidade dos autores citados no presente trabalho, é possível 

considerar as transformações proporcionadas pela internet como o início de um novo período 

de participação popular. Pesquisadores como Castells, Serres, Bauman e outros saúdam o 

poder demonstrado pelas novas tecnologias, para aumentar as possibilidades abertas diante do 

indivíduo e para promover a transparência — seja ao difundir os abusos das autoridades, seja 

pela erosão de barreiras culturais constituídas pela falta de entendimento. Observam os 

consideráveis novos poderes de comunicação proporcionados pelas redes globais instantâneas 

e enfatizam a capacidade de as redes e os dispositivos “inteligentes” criarem novas eficiências 

sociais, econômicas e ambientais. Todavia, não deixam de criticar a fluidez e a pouca 

densidade do debate político contemporâneo. 

O alcance global e a velocidade dos fatos acabam por fazer com que o desejo por 

mudanças políticas ocorra no curso dos acontecimentos, sem necessariamente haver debate 

sobre a matéria. Tão somente, comentam-se os fatos.  

Nesse cenário, pragmático ao conceito principal do Anonymous, o movimento foi 

introduzido de maneira bem característica ao ambiente brasileiro, estabelecendo-se um fator 

de relevada importância: as ações praticadas pelos Anons no Brasil atingem, quase como uma 

singularidade, os temas e aspectos presentes dentro do próprio país. 

Sobretudo, o surgimento de grupos como o Anonymous permite concluir que um novo 

tipo de ativismo passou a ser narrado pelas mídias sociais da “sociedade civil brasileira”  
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surgida dos eventos de 2013. Desde então, a nação passou a ter uma rica cena de ativismo 

social – particularmente, digital – “para além do Estado, para além do mercado corporativo da 

imprensa e para além dos partidos políticos” (MALINI, 2015). A rede do Anonymous, enfim, 

possui atuação focada no país e mobiliza uma audiência robusta no Facebook, no Twitter, no 

Instagran ou no Youtube.  

Nesse aspecto, conforme narrado no capítulo 5, no teor dos dias escolhidos, ficou 

evidente que o pico de uso ocorreu em 20/6/13. Sobretudo, a participação política dos 

Anonymous centralizou as discussões no “PT”, haja vista, no total de referências aos partidos, 

a agremiação dos trabalhadores haver angariado 123 citações, ao passo que PSDB e PMDB 

receberam, respectivamente, 86 e 55 citações. Na mesma toada, a expressão “Deputados” teve 

papel mais relevante do que os Senadores, por exemplo. Nesse sentido, os Partidos 

mostraram-se relevantes, ao menos no que diz respeito ao debate. 

Enfim, em um ambiente como esse, os participantes do debate público correm o risco 

de ser guiados menos por argumentos ponderados e mais pelo estado de espírito do momento 

– a intensidade das expressões pesquisadas, no decorrer do mês de junho, testifica tal fato. O 

foco imediato é repetido todos os dias na consciência pública pelos defensores dessas ideias, 

cujo status é gerado pela capacidade de dramatizar os temas. Participantes de manifestações 

públicas, conforme visto, raramente reúnem-se em torno de um programa específico. 

Essas atitudes refletem a complexidade da definição de uma identidade na era das 

mídias sociais e explicam a força do Anonymous no contexto atual. Ferramentas como o 

Twitter e o Facebook encorajam o compartilhamento máximo das informações, 

eventualmente incompreensíveis para o usuário comum. A busca é pelo consenso, menos pela 

troca de ideias do que pelo compartilhamento de emoções.  

A análise apresentada, parece sugerir, portanto, não haver outra opção aos Poderes 

instituídos, sejam eles do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário, senão entender e contar 

com essa nova grande mídia, que mostra-se desvinculada dos preceitos tradicionais da atuação 

política. Caso assim não o faça, o Estado provavelmente encontrará silêncio das redes. Não 

há, enfim, uma estratégia de marketing que possa vencer ou contradizer uma onda tão forte de 

ativismo, embora pareça ser possível influencia-lo. De todo modo, a voz está nas ruas.   
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