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RESUMO

A INFLUÊNCIA DA PSICOLOGIA DAS MASSAS NOS MOVIMENTOS PELA
REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL NA DÉCADA DE 1980

AUTOR: Leonardo Pereira
ORIENTADOR(A): Prof. Ricardo de Queirós Batista Ribeiro

A psicologia de massas é um ramo da psicologia social, que estuda como o ser
humano se comporta  dentro de multidões e o que leva o homem a se reunir em
grandes  grupos  que  compartilham  ideias  e  sentimentos.  O  movimento  pela
redemocratização  do  Brasil,  conhecido  popularmente  como  “Diretas  Já”,  foi
caracterizado por uma sequência de grandes manifestações sociais, que eclodiram
por todo território brasileiro nos anos de 1983 e 1984, reivindicando a adoção pelo
governo federal de eleições diretas para o principal cargo do poder executivo da
nação,  a  cadeira  da  presidência  da  república.  Este  estudo  tem  como  objetivo
compreender as influências e características psicológicas das grandes massas que
se mobilizaram durantes as manifestações sociais das Diretas Já. Para confecção
deste trabalho, foram utilizadas obras de referência internacional para o estudo de
multidões  e  o  comportamento  coletivo  do  homem  em  contraponto  ao  seu
comportamento individual. 

Palavras-chave: psicologia das multidões; redemocratização brasileira; e história do
Brasil.
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CROWD PSYCHOLOGY  ON MOVEMENTS FOR THE
REDEMOCRATIZATION OF BRAZIL IN THE 1980’s

AUTHOR: Leonardo Pereira
ADVISOR: Prof. Ricardo de Queirós Batista Ribeiro

Crowd psychology is a branch of social psychology that studies how human beings
behave in crowds and what leads men to meet in large groups that share ideas and
feelings.  The  movement  for  the  redemocratization  of  Brazil,  popularly  known  as
“Diretas Já”, was characterized by a sequence of great social  manifestations that
broke out throughout the Brazilian territory in the years 1983 and 1984, demanding
the adoption by the federal government of direct elections for the main position of
power executive of the nation, the chair of the presidency of the republic. This study
aims to  understand  the  influences  and  psychological  characteristics  of  the  great
masses that mobilized during the social manifestations of Diretas Já. To make this
work, works of international reference were used for the study of crowds and the
collective behavior of man in contrast to his own individual behavior.

Key words: crowd psychology; brazilian redemocratization; Brazilian history.
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1 INTRODUÇÃO

Durante  a  primeira  metade  da  década  de  1980  o  Brasil  viveu  a  época

conhecida  hoje  como  redemocratização,  em  que  uma  série  de  medidas  foram

tomadas pelo governo federal de forma a mediar, progressivamente, a transição das

eleições presidenciais do sistema eleitoral indireto para o sistema eleitoral direto.

Nesse  contexto,  uma parte  da  sociedade civil,  conduzida  pelos  recentes

partidos  de  oposição  ao  governo  e  fortemente  influenciada  pela  mídia  nacional,

mobilizou-se em multidões a fim de pressionar e acelerar os processos que estavam

sendo tomados pelos poderes centrais até então. 

Os movimentos  sociais  reivindicavam  principalmente  a  adoção  de  um

sistema de eleições diretas para a presidência da República, mostram sua adesão

nacional  ao  mobilizar  milhões  de  brasileiros  em  manifestações  nas  principais

cidades brasileiras.

Assim, analisando as manifestações desencadeadas neste período, chega-

se  ao  seguinte  problema:  quais  foram  as  características  psicológicas  que

apresentaram estas massas que se mobilizaram pelo território brasileiro, segundo a

psicologia de massas?

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

No  primeiro  capítulo,  são  apresentados  trabalhos  de  diferentes  autores

renomados no estudo da psicologia de massas, com o intuito de prover o referencial

teórico necessário para a análise proposta pela pesquisa.

No  segundo  capítulo,  apresenta-se  como  propriamente  a  pesquisa  foi

realizada, como foram buscados os dados históricos apresentados, o embasamento

teórico  e  como  foram  analisados  os  dados  recolhidos  quanto  a  estes

acontecimentos.

No terceiro capítulo, é apresentado o contexto histórico em que está inserido

o movimento analisado e os dados relevantes para a avaliação do comportamento

das massas. 

No  último  capítulo,  está  presente  a  análise  das  manifestações,  que  são

material  de  estudo  deste  trabalho  e  suas  influências,  seguindo  os  principais

conceitos das teorias apresentadas.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Compreender a influência da psicologia de massas nos movimentos sociais

que  eclodiram pelo  território  brasileiro,  reivindicando  a  possibilidade  de  eleições

diretas entre os anos de 1983 e 1984.

1.1.2 Objetivos específicos

Compreender  as  principais  teorias  sobre  psicologia  de  massas  e  as

características mais frequentes presentes nas massas;

Compreender  as  manifestações  sociais  da  década  de  1980  e  seu  dado

contexto histórico; e

Analisar  as  principais  características psicológicas  das  massas  de

manifestantes que se formaram nas grandes cidades brasileiras.

1.2 JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa justifica-se por buscar compreender um relevante período da

história nacional. Cabe ressaltar que o estudo da história da nação, especialmente

em seus períodos de transição politica, é essencial para que  se possa entender a

formação da atual sociedade brasileira e seus fenômenos sociais.
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2 REFERENCIAÇÃO TEÓRICA

Neste trabalho, a fim de proporcionar o embasamento e a fundamentação

teórica necessários para o desenvolvimento do mesmo, serão abordadas as teorias

de dois autores distintos: 

Gustave Le Bon, polímata francês que viveu entre o final do século XIX e

início do século XX. Dentre seus diversos trabalhos e áreas pesquisadas, destacam-

se seus estudos e teorias que deram base à atual psicologia de massas; e

Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço que escreveu diversas

obras, abordando e desenvolvendo a psicologia na primeira metade do século XX,

considerado hoje o fundador e principal pensador da psicologia analítica.

2.1 A PSICOLOGIA DAS MASSAS SEGUNDO GUSTAVE LE BON

Segundo Le Bon na sua obra Psicologia das Massas (1895):

As massas organizadas sempre desempenharam um papel considerável na
vida dos povos; mas este papel jamais foi tão importante quanto hoje em
dia. A ação inconsciente das massas que substitui a atividade consciente
dos indivíduos é uma das principais características da era atual. (LE BON,
1895, p. 3) 

Com esta afirmação,  pode-se  verificar a  importância que Le Bon deu às

massas,  considerando  os  movimentos  destas  como característica  com relevante

importância para toda revolução ou drástica mudança social dentro das civilizações

humanas de toda a história.

Ainda  observando  esta  afirmação,  pode-se  notar  que  o  autor  estava

prevendo,  ainda  no  século  XIX,  a  iminente  e  ampla  expansão  dos  regimes

democráticos  de  direito  no  mundo  todo  durante  os  séculos  seguintes,  hoje

predominantes na maior parte do globo.

Em sua obra, Le Bon evidencia diversas características gerais das massas,

e, apesar de admitir que as sociedades não passam por grandes revoluções sem

que  as  massas  contribuam  para  isto,  mostra-se  um  crítico  dos  movimentos  de

massas  durante  a  história  e  contrário  às  propostas  de  sociedades  geridas  por

populares e com participação direta da população.

As decisões de interesse geral, tomadas por uma assembleia de pessoas
distintas,  mas  de  especialidades  diferentes,  não  são  sensivelmente
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superiores às decisões que tomaria uma reunião de imbecis. Eles só podem
colocar em comum as qualidades medíocres que todo mundo possui. Nas
massas, é a imbecilidade e não a genialidade que se acumula. (LE BON,
1895, p. 14) 

2.1.1 As características gerais das massas

Em um sentido  comum,  massa  é  uma  reunião  de  indivíduos  quaisquer,

independente de suas crenças, cultura ou sexo. Uma massa psicológica, porém, é

uma aglomeração com um objetivo em comum, um coletivo onde a personalidade

consciente desaparece, e os sentimentos e ideias são todos orientados na mesma

direção através de um inconsciente coletivo. (LE BON, 1895) 

Em sua obra, Le Bon elencou as três principais causas para a formação das

distintas  características  de  uma  massa  psicológica.  São  estas  o  anonimato,  o

contágio e a sugestionabilidade.

2.1.1.1 Anonimato

[…]  o  indivíduo  em  massa  adquire,  pelo  único  fato  do  número,  um
sentimento  de  poder  invencível  que  lhe  permite  ceder  a  instintos  que,
sozinho, ele teria forçosamente refreado. Quanto mais a massa for anônima
e, por consequência, irresponsável, menos o indivíduo será levado a refrear
os instintos, já que o sentimento da responsabilidade, que sempre retêm os
indivíduos, desaparece inteiramente. (LE BON, 1895, p. 14)

Como afirma Le  Bon  (1895),  o  indivíduo  em meio  à  massa  adquire  um

sentimento de invencibilidade, resultado da sua crença no anonimato que a grande

quantidade de pessoas lhe garante. Este sentimento provoca no indivíduo a perda

do medo das consequências, a perda da sensação de responsabilidade moral pelos

seus atos e a inabilidade de restringir alguns de seus instintos.

2.1.1.2 Contágio

Numa massa, todo sentimento, todo ato é contagioso e contagioso a ponto
do indivíduo sacrificar muito facilmente seu interesse pessoal pelo interesse
coletivo. Esta é uma aptidão muito contrária à sua natureza e que o ser
humano só é capaz quando ele faz parte de uma massa. (LE BON, 1895, p.
14)
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Quando  parte  de  uma  massa,  o  indivíduo  abandona  seus  interesses

pessoais em virtude dos aparentes interesses coletivos. As ideias e os sentimentos

tendem a se alastrar com facilidade entre os indivíduos que compõem uma massa,

pois  todo ato produzido dentro de uma massa é contagioso,  mesmo que tal  ato

possa ser  individualmente  considerado irracional  ou  imoral  pela  maior  parte  dos

integrantes da massa. (LE BON, 1895)

2.1.1.3 Sugestionabilidade

Também é quase este o estado do indivíduo que faz parte de uma massa
psicológica.  Ele  não está  mais  consciente  de seus atos.  Nele,  como no
hipnotizado, ao mesmo tempo em que certas faculdades estão destruídas,
outras podem ser levadas a um grau de exaltação extrema. Sob a influência
de uma sugestão, ele se lançará com uma irresistível impetuosidade para o
cometimento de certos atos. (LE BON, 1895, p. 14)

Por fim, o que possibilita o contágio de ideias é a própria sugestionabilidade

que os indivíduos adquirem quando participantes de uma massa. Este é um estado

similar  à  hipnose  onde  a  personalidade  consciente  perde  predominância  para  a

personalidade inconsciente,  cujo  qual  assume o  lugar  de  destaque nas ações e

posicionamentos.  Indivíduos  neste  estado  tendem  a  transformar  ideias  em  atos

imediatamente, agindo então pelo instinto, espontaneamente e até violentamente.

(LE BON, 1895)

2.1.2 Sentimentos comuns nas massas

Le Bon ainda discorre sobre alguns sentimentos e instintos que, apesar de

não  serem  características  essenciais  de  toda  massa,  são  frequentemente

observados nas atitudes dos indivíduos completamente integrados à massa. Estas

características são a impulsividade, a credulidade, o simplismo de sentimentos, a

intolerância e a moralidade.

2.1.2.1 Impulsividade, mobilidade e irritabilidade

A  massa  é  o  joguete  de  todas  as  excitações  exteriores  e  reflete  suas
incessantes variações. Ela é, por isso, escrava dos impulsos que recebe. O
indivíduo  isolado  pode  ser  submetido  aos  mesmos  excitantes  que  o
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indivíduo em massa; mas, como seu cérebro lhe mostra os inconvenientes
de ceder a eles, ele não cede. É o que se pode fisiologicamente exprimir
dizendo  que  o  indivíduo  isolado  possui  a  aptidão  para  dominar  seus
reflexos, enquanto que a massa não a possui. (LE BON, 1895, p. 17)

Como  consequência  da  predominância  do  inconsciente  nas  ações  dos

indivíduos dentro  das  multidões,  as  massas  se  apresentam como  um elemento

impulsivo e irritável, altamente suscetível as excitações exteriores que recebe, seja

para  excitações  positivas,  que  geram  respostas  generosas,  ou  para  excitações

negativas, que geram respostas violentas e cruéis.

Analisando esta facilidade que as massas têm de rapidamente partir de uma

atitude extrema para outra atitude completamente contrária, conforme os estímulos

que recebe, pode ser constatado sua alta sua mobilidade. (LE BON, 1895)

2.1.2.2 Credulidade

[…] transitando sempre nos limites da inconsciência,  sofrendo facilmente
todas as sugestões, possuindo toda violência de sentimentos própria aos
seres que não  podem apelar para as influências da razão, desprovida de
todo espírito crítico, a massa só pode ser um ser de credulidade excessiva.
(LE BON, 1895, p. 19)

A credulidade  excessiva  das  massas  é  sua  capacidade  de  acreditar  em

ideias  fantasiosas  e  ilógicas,  que  seriam  facilmente  descartadas  através  do

pensamento crítico.  A massa separa pouco o subjetivo do objetivo,  assim,  pode

interpretar  até  mesmo  acontecimentos  simples  e  corriqueiros  como  atos

conspiratórios, incríveis ou milagrosos. Esta característica é resultado da facilidade

com  que  uma  ideia  se  propaga  pela  massa  através  da  contágio,  e  a  alta

sugestionabilidade faz com que essa ideia seja aceita pelos indivíduos sem maiores

ponderações. (LE BON, 1895)

2.1.2.3 Exagero e simplismo de sentimentos

A simplicidade e o exagero dos sentimentos das massas fazem com que
estas últimas não conheçam nem a dúvida nem a incerteza.[…] A suspeita
enunciada  se  transforma  logo  em evidência  indiscutível.  Um começo de
antipatia  ou  de  desaprovação,  que,  num  indivíduo  isolado,  não  se
acentuaria,  se transforma num ódio  feroz num indivíduo em massa.  (LE
BON, 1895, p. 24)
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Numa  massa,  os  sentimentos,  que  são  compartilhados  pelos  seus

integrantes, tomam uma forma muito intensa, porém também simplista. Ou seja, as

opiniões ou atitudes individuais apresentadas diante a massa são classificados por

esta de uma forma categórica seja positiva ou negativamente, não havendo espaço

para  meio-termos  ou  interpretações  diversas,  e  a  resposta  da  massa  a  estes

estímulos pode levar facilmente ao excesso e desproporcionalidade. (LE BON, 1895)

2.1.2.4 Intolerância, autoritarismo e conservadorismo das massas

Não tendo nenhuma dúvida sobre o que é verdade ou erro e tendo, por
outro lado, a noção clara de sua força, a massa é tão autoritária quanto
intolerante. O indivíduo pode suportar a contradição e a discussão, a massa
não as suporta jamais. (LE BON, 1895, p. 26)

Como a  massa  vê  tudo  de  maneira  absoluta,  na  forma  de  sentimentos

extremos, esta é incapaz de suportar a crítica ou opiniões divergentes.  Em uma

multidão não há espaço para debates ou oradores que contrariem a opinião geral, e

esta tende a responder as críticas de forma agressiva e autoritária. Assim, nota-se

que as massas são conservadoras em sua natureza, pois não querem e não aceitam

a mudança de seu próprio comportamento. (LE BON, 1895)

2.1.2.5 Moralidade

[…] se as massas se dedicam frequentemente aos baixos instintos, elas dão
também,  às  vezes,  exemplos  de  atos  elevados  de  moralidade.  Se  o
desinteresse, a resignação, a devoção absoluta a um ideal quimérico ou real
são virtudes morais, pode-se dizer que as massas possuem frequentemente
essas virtudes em um grau que os mais  sábios dos filósofos raramente
atingiram. (LE BON, 1895, p. 29)

Apesar  de  agir  instintivamente  e  serem  capazes  de  atos  criminosos  e

irresponsáveis, as massas também são capazes de realizar feitos que exigem um

elevado senso de abnegação, devoção e desinteresse, de uma forma raramente

vista  em indivíduos  isolados.  Isto  acontece  pois  o  interesse  pessoal  não  é  um

motivador muito importante dentro de uma multidão, enquanto costuma ser o maior

motivador para um indivíduo. 

Esta moralidade elevada, apesar de inconsciente, faz com que as massas

sejam protagonistas de inúmeros momentos heroicos na história das civilizações,
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em especial nos eventos em que foram exigidos grandes sacrifícios em virtude de

algum ideal. (LE BON, 1895)

2.1.3 As ideias, os raciocínios e a imaginação nas massas

Le Bon discorreu também sobre o processo necessário para que as massas

consigam internalizar uma ideia, como o raciocínio dos indivíduos em meio a uma

multidão é alterado e como é influenciada até mesmo a imaginação das pessoas

nestas situações.

2.1.3.1 As ideias nas massas

Quaisquer que sejam as ideias sugeridas às massas,  elas só podem se
tornar dominantes com a condição de assumirem uma forma bem absoluta
e muito simples. Elas se apresentam então sob a forma de imagens e só
são acessíveis às massas sob essa forma. (LE BON, 1895, p. 30)

As massas só conseguem internalizar  e,  consequentemente,  mobilizar-se

por  uma  ideia  quando  esta  assume  uma  forma  bem  simples,  mesmo  que

originalmente, esta ideia ou pensamento tenha surgido a partir de um sofisticado

ideal  filosófico.  Este  fato  se  dá  pela  considerável  perda  da  capacidade  de

pensamento lógico da massa e por seu consequente baixo nível intelectual possível.

As ideias das massas são transmitidas de forma clara e absoluta, não admitindo

interpretações  contraditórias,  apesar  de  que  não  necessariamente  as  ideias

precisam ter uma ligação entre uma e outra. (LE BON, 1895)

2.1.3.2 Os raciocínios nas massas

Associação de coisas dessemelhantes, que só possuem entre si relações
aparentes  e  generalização  imediata  de  casos  particulares,  tais  são  as
características dos raciocínios das massas. […] Uma cadeia de argumentos
lógicos  é  totalmente  incompreensível  às  massas  e  é  por  isso  que  é
permitido dizer que elas não raciocinam ou raciocinam falsamente e não são
influenciáveis por uma argumentação lógica. (LE BON, 1895, p. 33)

Os raciocínios das massas são baseados em associações, dependendo da

construção de analogias para atingirem a sua validação. A impotência da massa de

agir racionalmente a impede de desenvolver seu senso crítico, ou seja, de julgar
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corretamente qualquer situação a que é apresentada. Por isso, de modo geral, as

decisões das massas são impostas, e não discutidas antes, e a aceitação geral de

uma ideia pelos seus integrantes é resultado da incapacidade que seus membros

adquiriram de formar seu próprio raciocínio. (LE BON, 1895)

2.1.3.3 A imaginação nas massas

Tudo o que  impressiona  a imaginação das  massas se  apresenta  sob  a
forma  de  uma  imagem  cativante  e  bem  nítida,  livre  de  qualquer
interpretação acessória, ou que não possui nenhum outro acompanhamento
além de alguns fatos maravilhosos ou misteriosos: uma grande vitória, um
grande  milagre,  um  grande  crime,  uma  grande  esperança.  É  preciso
apresentar as coisas em bloco e jamais indicar sua gênese. (LE BON, 1895,
p. 35)

Diferentemente  da  argumentação  lógica,  que  normalmente  não  provoca

efeitos consideráveis no inconsciente das massas, a imaginação representativa é

incrivelmente  eficaz.  A  imaginação  das  massas  é  muito  suscetível  a  ser

impressionada, de forma que os acontecimentos reais não têm tanto valor quanto as

imagens  evocadas  na  mente  destas.  Os  principais  motivadores  das  ações  das

massas são as imagens que as seduzem ou as aterrorizam. (LE BON, 1895)

2.1.4 A convicção religiosa das massas

Não se é religioso apenas quando se adora uma divindade, mas quando se
coloca todos os recursos da mente, todas as submissões da vontade, todos
os ardores do fanatismo a serviço de uma causa ou de um ser que se torna
o objetivo e o guia dos pensamentos e das ações. (LE BON, 1895, p. 36)

Em sua teoria, Le Bon afirmou que as convicções nas massas assumiram

uma forma especial, tendo em vista suas características únicas e rígidas, à qual dá o

nome de sentimento religioso. 

Esse  sentimento  tem características  muito  simples:  adoração  a  um  ser
supostamente superior, medo do poder mágico que este ser supostamente
possui, submissão cega a seus mandamentos, impossibilidade de discutir
seus dogmas,  desejo  de difundi-lo,  tendência  a  considerar  como inimigo
todos aqueles que não o admitem. Quer um sentimento tal se aplique a uma
divindade invisível, a um ídolo de pedra ou de madeira, a um herói ou a uma
ideia  política,  no  momento  em  que  ele  apresenta  as  características
precedentes ele é sempre de uma essência religiosa. (LE BON, 1895, p. 36)

Le Bon ainda afirmou que a intolerância e o fanatismo foram inevitáveis nos

indivíduos  em  massa,  pois  estes  realmente  acreditam  possuir  uma  resposta
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autêntica e correta para qualquer das questões que lhe são apresentadas, sentindo

então a necessidade de impor estas ideias para aqueles que não concordam com

sua visão. 

2.2 A PSICOLOGIA DAS MASSAS SEGUNDO CARL GUSTAV JUNG

Em sua obra Presente e Futuro (1957), Jung dissertou sobre o futuro da

sociedade  moderna,  até  então  dividida  entre  o  ocidente  capitalista  e  o  oriente

comunista. 

Dentre diversas  argumentações, Jung  destaca a importância do indivíduo

moderno manter-se fiel a sua própria personalidade e religiosidade enquanto busca

o autoconhecimento, da mesma forma que critica o considerável aumento do poder

das massas sob todas as grandes instituições como a Igreja e, principalmente, sob

os Estados Modernos.

O movimento de massa resvala, como se pode esperar, do alto de um plano
inclinado estabelecido pelos grandes números:  a  pessoa só está  segura
onde muitos  estão;  o  que  muitos  acreditam deve  ser  verdadeiro;  o  que
muitos almejam deve ser digno de luta, necessário e, portanto, bom; o poder
se vê forçado a satisfazer o desejo de muitos. (JUNG, 1957, p. 14)

Jung em sua obra observou que, ao ganhar destaque as massas e o coletivo

de modo geral  na  sociedade,  há  uma consequente  desvalorização do indivíduo,

dificultando  a  busca  do  homem  pelo  autoconhecimento  e  desgastando  as

instituições religiosas mais tradicionais.

Os grandes números  (as massas e o poder esmagador) são diariamente
impostos a nossos olhos pelos jornais o que, implicitamente, reafirma a falta
de importância do indivíduo, a ponto de lhe retirar todas as esperanças de
ser ouvido em algum tempo ou lugar. (JUNG, 1957, p. 14)

Por  fim,  nota-se  que  o  autor  vê  os  movimentos  de  massas  como

extremamente  nocivos  à  sociedade,  pois  desestrutura  as  bases  em  que  foram

fundadas  a  sociedade  ocidental,  propaga  um  falso  sentimento  de  liberdade  e

democracia quando na verdade o indivíduo encontra-se preso ao pensamento da

massa e completamente a mercê da vontade daqueles que obtiverem o poder de

controle sob estas.

2.2.1 Influências Psicológicas
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Historicamente,  é  sobretudo  em  épocas  profundamente  marcadas  por
dificuldades físicas, políticas, econômicas e espirituais que o ser humano
volta  seus  olhos  angustiados  para  o  futuro  e  se  multiplicam  então  as
antecipações, utopias e visões apocalípticas. (JUNG, 1957, p. 1)

Em  sua  obra,  Jung  afirmou  que  influências  externas,  como  dificuldades

econômicas e  financeiras,  são  capazes  de  alterar  o  comportamento  humano de

forma inconsciente, tornando aceitável ao homem a tomada de atitudes que de outra

forma pareceriam absurdas ou sem sentido.

Na  sociedade  ocidental  moderna,  nota-se  que  há  uma  valorização  da

massificação  do  homem,  em detrimento  da  sua  imagem individual,  como se  os

grandes  números  fossem  capazes  de  validar  qualquer  tipo  de  ideal,  por  mais

inconsistente ou surreal que este fosse. (JUNG, 1957)

Uma  argumentação  racional  é  apenas  possível  e  profícua  quando  as
emoções provocadas por  alguma situação  não  ultrapassam determinado
ponto crítico. Pois quando a temperatura afetiva se eleva para além desse
nível,  a  razão  perde  sua  possibilidade  efetiva,  surgindo  em  seu  lugar
slogans e desejos quiméricos, isto é, uma espécie de possessão coletiva
que, progressivamente, conduz a uma epidemia psíquica. (JUNG, 1957, p.
1)

Não é possível uma discussão racional com a massa, tendo em vista que

suas  ações  são  regidas  quase  que  inteiramente  por  sua força  emocional,  com

consequente abandono da razão. A massa, por se considerar absoluta, sempre vai

tentar se impor e descartar qualquer argumento que vá de encontro a seus ideais.

(JUNG, 1957)

Por  toda  parte  do  mundo  ocidental,  já  existem  minorias  subversivas  e
incendiárias prontas para entrar em ação, que gozam da proteção de nossa
humanidade e de nossa consciência jurídica. Face à disseminação de suas
ideias,  nada podemos contrapor a não ser a razão crítica  de uma certa
camada da população, espiritualmente estável e consciente. Todavia, não
se deve superestimar a força desta camada. Ela varia imensamente de um
país para outro,  dependendo,  em cada região,  da educação e formação
próprias de seu povo e também dos efeitos provocados pelos fatores de
destruição de natureza política e econômica. (JUNG, 1957, p. 1)

Jung discorre ainda sobre o fato de que na sociedade moderna existem

grupos que, apesar de comporem minorias e não representarem as opiniões gerais

dentro  da  população,  podem  se  tornar  tremendamente  nocivos  e  influentes  ao

abusar  do  inconsciente  coletivo  de  uma  sociedade,  através  da  manipulação  de

massas, forçando assim a aceitação de suas ideias. Estas minorias são protegidas e

tem  sua  sobrevivência  assegurada  hoje  pelos  próprios  valores  cultivados  pela

civilização ocidental. 
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A única forma das sociedades modernas protegerem-se deste estado de

submissão é através do uso extensivo da razão e da reflexão crítica, que só pode

ser  obtido  através  do  estímulo  ao  autoconhecimento  e  da  valorização  da

individualidade, além da conservação dos valores morais que serviram como base

para a construção das sociedades modernas até hoje. (JUNG, 1957)

Cabe  então  ao  Estado  de  direito  conter  e  impedir  estes  estímulos  ao

inconsciente  coletivo,  pois  o  atiçamento  das  massas  pode  facilmente  causar  a

destruição da compreensão e da reflexão, levando inevitavelmente a uma situação

em que impera a tirania e a intolerância. (JUNG, 1957)
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3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

Para  a  confecção  deste  trabalho,  foi  realizada  uma  revisão  literária  de

teorias sobre a psicologia das massas, elencando as principais características das

multidões e suas influências.

Tendo em vista o caráter de análise de um período histórico deste trabalho,

foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental através da análise de livros

especializados  sobre  a  história  brasileira  e  o  desenvolvimento  da  sociedade

brasileira, além de artigos e documentários sobre o período. 

A  pesquisa  teve  como  foco  as  principais  características  das  grandes

manifestações sociais durante o período da redemocratização brasileira na década

de 1980, além das influências psicológicas que atuavam sob a população brasileira

da época.

3.2 MÉTODOS

3.2.1 Análise pelo método dedutivo

Para a análise do objeto de estudo proposto neste trabalho foi utilizado o

método dedutivo.

O método dedutivo, de acordo com o entendimento clássico, é o método
que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. A partir de princípios, leis
ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis, prediz a ocorrência de
casos particulares com base na lógica. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.
27)

O método dedutivo é caracterizado por ter como princípio uma lei geral ou

premissa  básica  já  comprovada,  e,  através  de  uma  cadeia  de  raciocínio

decrescente, analisar as características de um fenômeno particular. (PRODANOV;

FREITAS, 2013)

Com  base  nos  conhecimentos  já  estruturados  na  literatura  internacional

sobre as massas e suas características, foram analisadas as manifestações sociais

desencadeadas no Brasil  entre os  anos de 1983 e 1984,  buscando identificar  e
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elencar estas características com o objetivo de encontrar os padrões de formação e

condução destas massas.

3.2.2 Revisão bibliográfica

A fim de fornecer o embasamento teórico necessário para a análise correta

dos fatores influenciadores do período referenciado, foram utilizadas as obras de

dois distintos pesquisadores da psicologia e, em especial, do ramo da psicologia de

massas, o francês Gustave Le Bon e o suíço Carl Gustav Jung.
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4 CONTEXTO HISTÓRICO

No fim da década de 1970 e início da década de 1980, o Brasil viveu um

momento de crescente tensão política em todo seu território, em uma sequência de

eventos que culminou, em 15 de março de 1985, no fim do então vigente regime

militar.

4.1 REGIME MILITAR

O regime militar foi um período da história brasileira que teve início com a

deposição do então presidente da República João Goulart no dia 31 de  março de

1964,  encerrando-se  após 21 anos de  duração quando  José Sarney assumiu  o

cargo mais alto do poder executivo federal. (FAUSTO, 1994)

Durante o período do regime militar, o País adotou o sistema de eleições

indiretas  para  a  cadeira  da  presidência  da  República,  ou  seja,  no  período

convencional das eleições o representante máximo do poder executivo era escolhido

por um Colégio Eleitoral, composto pelos deputados federais. (FAUSTO, 1994)

A partir do ano de 1974, durante o governo do presidente Geisel, o governo

federal  iniciou  o  processo  da  abertura  política,  que  visava  garantir  a

redemocratização da política brasileira, porém, de forma lenta, gradual e segura.

(FAUSTO, 1994)

O primeiro  ato  da  abertura  política  foi  a  criação da propaganda eleitoral

gratuita no rádio e na televisão para ambos os partidos políticos já nas eleições do

ano de 1974. (FAUSTO, 1994)

Seguiu-se com a sanção da lei nº 6.683, popularmente conhecida como a

Lei  da  Anistia,  em  28  de  agosto  de  1979,  durante  o  governo  do  presidente

Figueiredo, último presidente do regime militar. A Lei da Anistia apresentava em seu

Art 1º:

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre
02  de  setembro  de  1961  e  15  de  agosto  de  1979,  cometeram  crimes
políticos  ou  conexo  com estes,  crimes  eleitorais,  aos  que  tiveram seus
direitos  políticos  suspensos  e  aos  servidores  da  Administração  Direta  e
Indireta,  de  fundações  vinculadas  ao  poder  público,  aos  Servidores  dos
Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  aos  Militares  e  aos  dirigentes  e
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e
Complementares.
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(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.htm  l   acesso  em
25/05/2020).

Assim,  foram perdoados todos os crimes políticos cometidos entre 1961 e

1979, garantindo a liberdade de diversos presos políticos e o retorno de exilados

políticos para o país. (FAUSTO, 1994)

Um ato  de  grande  relevância  para  o  processo  da abertura  política  foi  a

reforma  política  aprovada  em  22  de  novembro  de  1979  que  reestabelecia  o

pluripartidarismo,  permitindo  assim  a  criação  de  novos  partidos  políticos  para  a

participação nas eleições futuras, extinguindo os dois partidos políticos até então

vigentes  durante  o  regime  militar,  a  ARENA,  que  reunia  a  ala  pró-governo  e  o

Movimento  Democrático  Brasileiro  (MDB),  representante  da  oposição.  (FAUSTO,

1994)

4.2 CRISE ECONÔMICA DURANTE O REGIME MILITAR

Durante o final da década de 1970 e início da década de 1980, o mundo

enfrentou uma pesada crise econômica, como consequência direta das duas crises

petrolíferas internacionais de 1973 e 1979. (TEIXEIRA, 2000)

A crise do petróleo de 1973 causou uma súbita elevação no preço do barril

do  petróleo.  O  consequente  aumento  dos  preços  e  alta  dos  juros  nos  países

industrializados gerou um impacto imenso sob a economia mundial e as operações

financeiras internacionais, causando um efeito devastador nas economias de países

em desenvolvimento, como o Brasil, que não tinha condições de pagar o aumento

dos juros, gerando o aumento da dívida externa. (TEIXEIRA, 2000)

Apesar  desta  situação,  o  governo  federal  brasileiro  manteve  os

investimentos  em  programas  de  industrialização  e  modernização  da  economia

nacional, conseguindo conservar, pelo restante da década de 1970, índices positivos

de crescimento econômico. (TEIXEIRA, 2000)

Até que em 1979,  aconteceu um novo choque petrolífero,  que dobrou o

preço do barril de petróleo, gerando nova alta dos preços e dos juros cobrados por

instituições de crédito internacional. (TEIXEIRA, 2000)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.html
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No Brasil, com o aumento do preço das importações, cresceu o deficit da

balança  comercial,  tornando-se  insustentável  o  pagamento  dos  serviços  e  juros

crescentes da dívida externa. (TEIXEIRA, 2000)

Com esta situação, o governo federal é obrigado a diminuir os investimentos

e  cortar  os  programas de  captação  de  capital  estrangeiro.  Reduz ao máximo a

necessidade  de  importações  e  estimula  as  exportações  com  subsídios  e

desvalorização da moeda. (TEIXEIRA, 2000)

Consequentemente,  há  uma  desaceleração  do  crescimento  econômico,

resultando em inéditas retrações do PIB nos primeiros três anos da década de 1980.

A indústria e o comércio, enfraquecidos, se veem obrigados a demitir milhares de

trabalhadores. O desemprego, somado a um crescimento incontrolável da taxa de

inflação  anual,  abala  fortemente  a  opinião  pública  em  relação  aos  governos

militares. (TEIXEIRA, 2000)

4.3 A CAMPANHA DAS DIRETAS JÁ

Durante o ano de 1983, diversos partidos políticos brasileiros de oposição ao

governo  federal  organizaram-se  em  conjunto  com  algumas  entidades  de

movimentos sociais em uma frente única para iniciar uma campanha, reivindicando a

realização  de  eleições  diretas  para  a  escolha  da  presidência  da  República.

(FAUSTO, 1994)

Essa  reivindicação  concretizava-se  com  a  votação  pelo  Congresso  da

Proposta  de  Emenda  Constitucional  (PEC)  nº  05/1983,  popularmente  conhecida

como Emenda Dante de Oliveira, por ter sido apresentada pelo deputado federal

Dante de Oliveira do PMDB-MT. Esta Proposta de Emenda Constitucional visava

restaurar  as eleições diretas para o cargo de Presidente da República do Brasil

através da alteração de artigos da Constituição Federal de 1967. (FAUSTO, 1994)

A  primeira  grande  manifestação,  ainda  muito  atrelada  a  alguns  partidos

políticos e movimentos sociais, deu-se no dia 27 de novembro de 1983, em frente do

Estádio do Pacaembu na cidade de São Paulo. Apesar de pequena, foi a primeira

manifestação coberta pela mídia,  que começou a chamar este movimento popular

de “Diretas Já”, em clara referência ao seu objetivo principal de instituir as eleições

diretas. (BUENO, 2003)
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No primeiro mês do ano de 1984 este, movimento ganhou força através de

uma sequência de comícios, shows e passeatas em diversas cidades do território

brasileiro,  como  Olinda,  Curitiba,  Porto  Alegre,  Camboriú  e  Salvador.  (BUENO,

2003)

A maior parte do material  utilizado nestas manifestações como panfletos,

faixas, cartazes e até camisetas era fornecido pelos partidos políticos ou produzido

dentro  das  sedes  das  entidades  representantes  de  movimentos  sociais.  Estes

eventos iniciais definiram algumas características que seriam marcantes durante as

demais manifestações do movimento, como o uso da bandeira nacional e do verde e

amarelo  pelos  seus  manifestantes,  o  extenso  uso  de  refrões  e  slogans,  e  a

condução do evento por políticos e artistas regionais e/ou nacionais declaradamente

contrários ao regime militar. (BUENO, 2003)

No feriado de Aniversário  da cidade de São Paulo,  dia 25 de janeiro de

1984,  houve  na  Praça  da  Sé,  no  centro  da  cidade,  um  dos  mais  importantes

comícios  para  o  movimento  das  Diretas  Já.  Cerca  de  duzentas  mil  pessoas  se

reuniram cantando em um clima festivo em um evento com ampla participação de

políticos  influentes  e  artistas  de  renome  nacional,  como  Fernanda  Montenegro,

Chico Buarque, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Sônia Braga, Bruna Lombardi e

Irene Ravache. (BUENO, 2003)

A mídia nacional  acompanhou o comício,  explorando significativamente a

participação de artistas, apresentando para a população brasileira como se fosse um

grande show com diversas atrações artísticas. (FAUSTO, 1994)

Após este evento na Praça da Sé, as manifestações começaram a receber

massivo apoio popular e cresceram muito em números de participantes. Houveram

manifestações de tamanho considerável nas cidades de Macapá, Rio de Janeiro,

Belém, Recife, Belo Horizonte e diversas outras. (BUENO, 2003)

Por fim, as duas maiores manifestações marcaram o fim da campanha das

Diretas, o comício da Candelária, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 10 de abril de

1984, e o último comício em São Paulo, no Anhangabaú em 16 de abril do mesmo

ano. Ambas as manifestações levaram cerca de um milhão de brasileiros às ruas e

foram, por mais de trinta anos, consideradas as maiores manifestações populares da

história do Brasil. (BUENO, 2003)
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De modo geral,  nota-se  que as  manifestações durante  a  campanha  das

Diretas foram consideravelmente pacíficas de ambas as partes, sem maiores relatos

de vandalismo por  parte  da população ou violência policial  por parte  do Estado.

Pode-se afirmar que o clima das manifestações era como o de uma grande festa,

com canções populares, uso extensivo de slogans e frases de efeitos e constante

apelo para o imaginário popular. (BUENO, 2003)

Vê-se também que, conforme aumenta a adesão das massas, a perspectiva

popular logo vai muito além da reivindicação de uma representação autêntica na

presidência.  A  esperança  de  que  as  eleições  diretas  resolveriam  inúmeros

problemas  sociais  que  assolavam  o  país  tomaram  o  movimento,  aumentando

consideravelmente sua força política e número de simpatizantes. (FAUSTO, 1994)

A Emenda Dante de Oliveira foi para votação na Câmara dos Deputados no

dia 24 de abril de 1984. Por se tratar de uma Proposta de Emenda Constitucional, a

emenda  teria  que  ser  aprovada  pela  maioria  absoluta  em  ambas  as  casas  do

Congresso  Nacional.  A  maioria  absoluta  se  configura  pela  necessidade  de  dois

terços dos votos possíveis naquela casa a favor da proposta. Por fim, apresar da

pressão popular e de todo o movimento das Diretas Já, a proposta não foi aprovada

e não seguiu para o Senado Federal. (FAUSTO, 1994)

Diante da grande frustração popular após a rejeição da Emenda  Dante de

Oliveira, os partidos de oposição ao governo começaram a se articular e estabelecer

alianças para  eleger  o  seu  próprio  representante  através das eleições  indiretas,

ainda por meio do colégio eleitoral. (FAUSTO, 1994)

4.4 AS ELEIÇÕES DE 1985

Nas eleições presidenciais de 1985, concorreram a chapa de Paulo Maluf e

Flávio Marcílio, representando o partido de apoio ao governo federal, e a chapa de

Tancredo Neves e José Sarney, representantes de uma recente aliança feita entre

os partidos de oposição. (COSTA; MELLO, 1999)

As  eleições  de  1984  marcariam,  inevitavelmente,  o  fim  dos  governos

militares. A candidatura de Paulo Maluf, um empresário e ex-governador do Estado

de  São  Paulo,  era  a  última  medida  do  governo  militar  na  chamada  reabertura

política, pois seria o responsável por retornar o cargo mais alto do poder executivo



27

federal para um civil, finalizando o período de 21 anos de história em que este cargo

esteve ocupado por militares. (COSTA; MELLO, 1999)

Porém, a pressão popular exercida pelo movimento das Diretas Já, junto as

medidas anteriores da reabertura política, causaram uma cisão no partido de apoio

ao governo, enquanto os partidos de oposição se reorganizavam e formavam uma

sólida coligação nomeada de ‘’Aliança Democrática’’. (COSTA; MELLO, 1999)

Assim, no dia 15 de janeiro de 1985 a chapa de Tancredo Neves e José

Sarney venceu as eleições sediadas no colégio eleitoral contra a chapa de Paulo

Maluf, com um total de 480 votos a 180, provando a força vultuosa que obtivera a

coligação da Aliança Democrática. (COSTA; MELLO, 1999)

Apesar da vitória no colégio eleitoral, não viria a ser Tancredo Neves que

assumiria a Presidência da República. Entre  o dia das eleições, 15 de janeiro de

1985, e o dia da posse do cargo, 15 de março, Tancredo viria a apresentar um grave

problema  de  saúde  com  posterior  internação,  que  inclusive  impossibilitaria  sua

participação  na  cerimonia  de  posse,  que  foi  protagonizada  pelo  seu  vice,  José

Sarney. Tancredo então faleceu no dia 21 de abril do mesmo ano, como resultado

de complicações  cirúrgicas  após a  tentativa  de retirada de um tumor,  e  Sarney

tomaria posse interinamente como Presidente da República pelos anos seguintes.

(FAUSTO, 1994)
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5 ANÁLISE PSICOLÓGICA DAS MASSAS

5.1 ANÁLISE SEGUNDO A TEORIA DE LE BON

Analisando  as  características  gerais  das  massas  que  se  formaram  nas

manifestações  das  Diretas  Já  pela  abordagem  de  Le  Bon,  pode-se  verificar  os

segundos aspectos:

Apesar do sentimento de anonimato e consequentemente o a sensação de

invencibilidade  estivesse  presente  nas  massas  que  se  mobilizaram  durante  a

campanha, aquelas multidões não apresentaram as características de agressividade

e irresponsabilidade, tendo em vista que não há registros de atos violentos.

Pode-se  verificar  como  o  contágio  de  ideias  influenciou  a  população

brasileira durante o movimento ao verificar-se como as manifestações cresceram ao

decorrer dos dias e como a adesão da sociedade ao movimento crescia conforme

esta era convencida da importância de eleições diretas. Assim, entende-se que a

população, de maneira geral, tinha outras prioridades de reivindicações sociais ou

até  mesmo  não  dava  considerável  importância  para  a  questão  das  eleições

presidenciais no início do movimento, porém seus interesses mudaram em virtude

das  massas  que  começaram  a  mobilizar-se  e  seus  ideais  que  começaram  a

propagar-se.

A característica de sugestionabilidade pode ser identificada no movimento

das  Diretas  Já  ao  observar-se  o  uso  extensivo  de  refrões,  brados,  canções

populares, paródias e até mesmo marchinhas de carnaval pelos organizadores dos

comícios,  como  forma  de  tornar  as  manifestações  mais  adequadas  ao  grande

público. Esta abordagem, aliada à presença de diversos artistas renomados e falas

de carismáticos líderes políticos, funcionaria para dar a população a impressão de

que as manifestações eram grandes festas populares.

Nota-se  que  o  movimento  social  das  Diretas  Já  apresentou  as

características gerais esperadas por um movimento de massas conforme a teoria da

psicologia das multidões de Le Bon. 

Analisando o sentimento das massas segundo a teoria de Le Bon chega-se

a seguinte conclusão:
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As multidões que se formaram durante as manifestações das Diretas Já não

apresentaram  os  sentimentos  de impulsividade  e  irritabilidade,  evidentemente

porque não houve grupos ou indivíduos atuantes de oposição  ao movimento em

meio as massas, ao mesmo tempo em que o próprio governo evitou tomar medidas

agressivas para conter as manifestações. Os próprios organizadores do movimento

não  influenciaram  comportamentos  agressivos,  esta  estabilidade que  teve  o

movimento também evitou a constatação da mobilidade.

A  credulidade  e  sugestionabilidade  das  massas  pode  ser  verificada  na

maneira com que as multidões tomaram para si  a causa das eleições diretas, e

como  esta  causa  rapidamente  evoluiu  para  a  esperança  de  que  a  eleição  do

presidente  da  república  pelo  povo traria  o  fim de todos  os  problemas sociais  e

econômicos que assolavam o país a muitas décadas.

O  simplismo  pode  ser  verificado  já  na  ideia-força  que  os  organizadores

decidiram dar ao movimento. Obviamente, o objetivo da oposição ao governo era

reformar as regras do jogo político de forma que facilitasse sua subida ao poder,

porém, tais ideias seriam complexas demais para serem absorvidas e aceitas pelas

massas. Assim, foi encontrada uma ideia simples, de fácil  aceitação, que seria a

troca  do  sistema  de  eleições  presidenciais  indiretas  para  eleições  diretas.  Esta

simples  reivindicação  foi  facilmente  internalizada  pelas  massas  e  foi  o  principal

argumento  do  movimento.  Pela  influência  do  exagero  de  sentimentos,  pode-se

observar que esta reivindicação tornou-se absoluta, de forma que, para grande parte

da população, pareceria um absurdo não apoiar o movimento social.

A  intolerância  e  o  autoritarismo  também foram características  que  estas

massas não demonstraram,  ao  verificar-se  na  literatura  que  não  houve  grandes

episódios  de  confrontamento  com  outro  grupo  ou  expulsão  de  indivíduos  que

participavam das manifestações. O  conservadorismo  das  massas  pode  ser

observado na forma como as manifestações mantiveram-se fiéis a sua premissa

original.

A moralidade pode ser verificada nas multidões analisadas que, apesar de

não apresentarem nenhum ato heroico ou grande sacrifício, mostraram uma certa

abnegação ao participar das manifestações em diversos dias de descanso da classe

trabalhadora,  como domingos e feriados, ou até mesmo em dias com condições

desfavoráveis, como a chuva.
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As  ideias,  raciocínios  e  a  imaginação  das  massas  apresentam-se  da

seguinte forma:

Analisando a ideia central que mobilizou todo o movimento das Diretas Já e

levou milhões de brasileiros  a ocuparem as ruas das grandes cidades naqueles

anos, nota-se que ela é uma ideia relativamente simples, a mudança de um sistema

eleitoral  indireto  para  um  sistema  eleitoral  direto.  A  simplicidade  foi  uma

característica necessária  para que a ideia fosse efetivamente internalizada pelas

massas de uma forma clara e absoluta. Claramente, um complexo manifesto que

apresentasse todas as pautas que a oposição quisesse impor ao Governo Federal

não  teria  um  poder  tão  forte  em  conquistar  o  inconsciente  das  massas  de  tal

maneira.

Quanto ao raciocínio  das massas,  percebe-se que a grande maioria  das

pessoas que se reuniram nestas manifestações não tinham analisado de uma forma

mais crítica a razão de existência de todo aquele movimento e quais organizações

estavam mais interessadas em seu sucesso, viram o argumento das eleições diretas

como uma forma de demonstrar seus anseios com sua situação atual e depositaram

todas as suas esperanças em uma suposta solução rápida e eficaz.

Nota-se a imaginação característica dos movimentos de massa ao analisar-

se como a premissa inicial de que eleger o presidente da república através de um

processo  de  eleições  em  que  a  população  participasse  diretamente  iria

repentinamente  sanar  todas  as  mazelas  da  sociedade  brasileira,  em  uma

interpretação  completamente  distorcida  da  realidade,  como  se  algum  cargo  da

nação tivesse tal poder.

5.2 ANÁLISE SEGUNDO A TEORIA DE JUNG

Observando  as  críticas  que  Jung  faz  à  massificação  do  homem  na

sociedade  moderna  ocidental,  pode-se  notar  algumas  características  que

influenciaram psicologicamente a formação das massas durante a campanha das

Diretas Já.

A população brasileira foi fortemente influenciada pela situação econômica

que passava o país nas décadas de 1970 e 1980. O Brasil passou de um período de

acelerado crescimento quase que imediatamente para a recessão econômica, onde
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crises internacionais conseguiram provocar fortes influências negativas no cotidiano

de  toda  a  população  nacional.  Jung  afirma  que  justamente  em  momentos  de

dificuldades que as influências do inconsciente coletivo tendem a ser excitados, pois

o  indivíduo  se  encontra  mais  propenso  a  desistir  da  razão  para  encontrar  uma

solução para os problemas que não consegue lidar ou até mesmo entender.

A oposição ao governo conseguiu efetivamente identificar esta inclinação da

população  à  massificação  e  organizou-se  de  maneira  que  conseguiu  explorar  o

momento  para  formar  uma  das  maiores  mobilizações  históricas  da  sociedade

brasileira. Jung afirmou que é justamente isso que algumas minorias subversivas

aguardam  dentro  das  sociedades  modernas,  uma  situação  em  que  podem

aproveitar-se  do  inconsciente  coletivo  para  impor  suas  próprias  ideias  e  seus

próprios  valores  a  grandes  multidões,  que  são  incapazes  de  resistir  de  forma

racional e consciente.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  teve  como  objetivo  a  compreensão  das  características

presentes nas teorias sobre psicologia das massas presentes nas manifestações

sociais durante o processo de redemocratização do Brasil na década de 1980.

Pela análise das características gerais que apresentaram as multidões que

mobilizaram-se durante a campanha das Diretas Já em todo território brasileiro entre

os anos 1983 e 1984, nota-se que o movimento foi consideravelmente pacífico, por

uma  diversidade  de  fatores  que  contribuiu  para  mitigar  o  aparecimento  das

características inerentemente violentas e irresponsáveis das massas.

Este  controle  se  deu  através  da  criação  de  um  ambiente  festivo  e

descontraído  durante  as  manifestações,  possível  com  a  ampla  participação  de

artistas, cantores e figuras influentes da sociedade da época, que incitavam a massa

não com ideias radicais e revolucionárias, mas com refrões, brados e canções, muito

similares as populares marchinhas de carnaval.

O  próprio  governo  federal  teve  um  papel  crucial no  desenvolvimento  e

conservação desta característica pacífica que teve o movimento das Diretas Já, pois

não tomou medidas severas para conter as manifestações, evitando assim provocar

a ira das massas.

Esta característica se manteve até o final do movimento, quando as massas

não se revoltaram e não tiveram reações exacerbadas até mesmo diante da grande

frustração  que  foi  a  não  aprovação  de  seu  objetivo  principal,  a  Emenda

Constitucional que garantiria as eleições diretas.

Pela teoria de Jung, torna-se evidente a presença de influências psicológicas

que começaram a aflorar a inconsciência coletiva da população brasileira, além da

forma  como  os  organizadores  do  movimento  das  Diretas  Já  utilizaram-se  das

próprias características de uma massa para que o movimento tivesse uma aceitação

geral da população.

Esta pesquisa contribui para a compreensão deste conflituoso e relevante

período  da  história  brasileira,  além de  auxiliar  na  análise  da  formação  da  atual

sociedade brasileira, por este movimento social ainda ser um evento muito recente e

que exerce fortes influências na atual política e formação dos movimentos sociais

contemporâneos brasileiros. 
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Contudo, nota-se que as teorias clássicas de psicologia das massas, que

foram utilizadas para  a  confecção deste  trabalho,  já  não são  suficientes  para  a

compreensão total dos fenômenos sociais nas sociedades modernas, considerando

as  diversas  características  inerentes  às  multidões  que  não  foram  evidenciadas

durante as manifestações analisadas por esta pesquisa.

Assim, pode-se afirmar que o assunto ainda pode ser explorado sob a ótica

de  teorias  modernas  sobre  a  psicologia  das  massas,  com  ênfase  especial  nos

mecanismos e métodos utilizados tanto pelos organizadores do movimento quanto

pelo Governo Federal para mitigar os efeitos nocivos da irracionalidade nos atos das

grandes massas.
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	1 INTRODUÇÃO
	Durante a primeira metade da década de 1980 o Brasil viveu a época conhecida hoje como redemocratização, em que uma série de medidas foram tomadas pelo governo federal de forma a mediar, progressivamente, a transição das eleições presidenciais do sistema eleitoral indireto para o sistema eleitoral direto.
	Nesse contexto, uma parte da sociedade civil, conduzida pelos recentes partidos de oposição ao governo e fortemente influenciada pela mídia nacional, mobilizou-se em multidões a fim de pressionar e acelerar os processos que estavam sendo tomados pelos poderes centrais até então.
	Os movimentos sociais reivindicavam principalmente a adoção de um sistema de eleições diretas para a presidência da República, mostram sua adesão nacional ao mobilizar milhões de brasileiros em manifestações nas principais cidades brasileiras.
	Assim, analisando as manifestações desencadeadas neste período, chega-se ao seguinte problema: quais foram as características psicológicas que apresentaram estas massas que se mobilizaram pelo território brasileiro, segundo a psicologia de massas?
	Este trabalho está estruturado da seguinte forma:
	No primeiro capítulo, são apresentados trabalhos de diferentes autores renomados no estudo da psicologia de massas, com o intuito de prover o referencial teórico necessário para a análise proposta pela pesquisa.
	No segundo capítulo, apresenta-se como propriamente a pesquisa foi realizada, como foram buscados os dados históricos apresentados, o embasamento teórico e como foram analisados os dados recolhidos quanto a estes acontecimentos.
	No terceiro capítulo, é apresentado o contexto histórico em que está inserido o movimento analisado e os dados relevantes para a avaliação do comportamento das massas.
	No último capítulo, está presente a análise das manifestações, que são material de estudo deste trabalho e suas influências, seguindo os principais conceitos das teorias apresentadas.
	1.1 OBJETIVOS
	1.1.1 Objetivo geral
	Compreender a influência da psicologia de massas nos movimentos sociais que eclodiram pelo território brasileiro, reivindicando a possibilidade de eleições diretas entre os anos de 1983 e 1984.
	1.1.2 Objetivos específicos
	Compreender as principais teorias sobre psicologia de massas e as características mais frequentes presentes nas massas;
	Compreender as manifestações sociais da década de 1980 e seu dado contexto histórico; e
	Analisar as principais características psicológicas das massas de manifestantes que se formaram nas grandes cidades brasileiras.
	1.2 JUSTIFICATIVA
	Esta pesquisa justifica-se por buscar compreender um relevante período da história nacional. Cabe ressaltar que o estudo da história da nação, especialmente em seus períodos de transição politica, é essencial para que se possa entender a formação da atual sociedade brasileira e seus fenômenos sociais.
	2 REFERENCIAÇÃO TEÓRICA
	Neste trabalho, a fim de proporcionar o embasamento e a fundamentação teórica necessários para o desenvolvimento do mesmo, serão abordadas as teorias de dois autores distintos:
	Gustave Le Bon, polímata francês que viveu entre o final do século XIX e início do século XX. Dentre seus diversos trabalhos e áreas pesquisadas, destacam-se seus estudos e teorias que deram base à atual psicologia de massas; e
	Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço que escreveu diversas obras, abordando e desenvolvendo a psicologia na primeira metade do século XX, considerado hoje o fundador e principal pensador da psicologia analítica.
	2.1 A PSICOLOGIA DAS MASSAS SEGUNDO GUSTAVE LE BON
	Segundo Le Bon na sua obra Psicologia das Massas (1895):
	As massas organizadas sempre desempenharam um papel considerável na vida dos povos; mas este papel jamais foi tão importante quanto hoje em dia. A ação inconsciente das massas que substitui a atividade consciente dos indivíduos é uma das principais características da era atual. (LE BON, 1895, p. 3)
	Com esta afirmação, pode-se verificar a importância que Le Bon deu às massas, considerando os movimentos destas como característica com relevante importância para toda revolução ou drástica mudança social dentro das civilizações humanas de toda a história.
	Ainda observando esta afirmação, pode-se notar que o autor estava prevendo, ainda no século XIX, a iminente e ampla expansão dos regimes democráticos de direito no mundo todo durante os séculos seguintes, hoje predominantes na maior parte do globo.
	Em sua obra, Le Bon evidencia diversas características gerais das massas, e, apesar de admitir que as sociedades não passam por grandes revoluções sem que as massas contribuam para isto, mostra-se um crítico dos movimentos de massas durante a história e contrário às propostas de sociedades geridas por populares e com participação direta da população.
	As decisões de interesse geral, tomadas por uma assembleia de pessoas distintas, mas de especialidades diferentes, não são sensivelmente superiores às decisões que tomaria uma reunião de imbecis. Eles só podem colocar em comum as qualidades medíocres que todo mundo possui. Nas massas, é a imbecilidade e não a genialidade que se acumula. (LE BON, 1895, p. 14)
	2.1.1 As características gerais das massas
	Em um sentido comum, massa é uma reunião de indivíduos quaisquer, independente de suas crenças, cultura ou sexo. Uma massa psicológica, porém, é uma aglomeração com um objetivo em comum, um coletivo onde a personalidade consciente desaparece, e os sentimentos e ideias são todos orientados na mesma direção através de um inconsciente coletivo. (LE BON, 1895)
	Em sua obra, Le Bon elencou as três principais causas para a formação das distintas características de uma massa psicológica. São estas o anonimato, o contágio e a sugestionabilidade.
	2.1.1.1 Anonimato
	[…] o indivíduo em massa adquire, pelo único fato do número, um sentimento de poder invencível que lhe permite ceder a instintos que, sozinho, ele teria forçosamente refreado. Quanto mais a massa for anônima e, por consequência, irresponsável, menos o indivíduo será levado a refrear os instintos, já que o sentimento da responsabilidade, que sempre retêm os indivíduos, desaparece inteiramente. (LE BON, 1895, p. 14)
	Como afirma Le Bon (1895), o indivíduo em meio à massa adquire um sentimento de invencibilidade, resultado da sua crença no anonimato que a grande quantidade de pessoas lhe garante. Este sentimento provoca no indivíduo a perda do medo das consequências, a perda da sensação de responsabilidade moral pelos seus atos e a inabilidade de restringir alguns de seus instintos.
	2.1.1.2 Contágio
	Numa massa, todo sentimento, todo ato é contagioso e contagioso a ponto do indivíduo sacrificar muito facilmente seu interesse pessoal pelo interesse coletivo. Esta é uma aptidão muito contrária à sua natureza e que o ser humano só é capaz quando ele faz parte de uma massa. (LE BON, 1895, p. 14)
	Quando parte de uma massa, o indivíduo abandona seus interesses pessoais em virtude dos aparentes interesses coletivos. As ideias e os sentimentos tendem a se alastrar com facilidade entre os indivíduos que compõem uma massa, pois todo ato produzido dentro de uma massa é contagioso, mesmo que tal ato possa ser individualmente considerado irracional ou imoral pela maior parte dos integrantes da massa. (LE BON, 1895)
	2.1.1.3 Sugestionabilidade
	Também é quase este o estado do indivíduo que faz parte de uma massa psicológica. Ele não está mais consciente de seus atos. Nele, como no hipnotizado, ao mesmo tempo em que certas faculdades estão destruídas, outras podem ser levadas a um grau de exaltação extrema. Sob a influência de uma sugestão, ele se lançará com uma irresistível impetuosidade para o cometimento de certos atos. (LE BON, 1895, p. 14)
	Por fim, o que possibilita o contágio de ideias é a própria sugestionabilidade que os indivíduos adquirem quando participantes de uma massa. Este é um estado similar à hipnose onde a personalidade consciente perde predominância para a personalidade inconsciente, cujo qual assume o lugar de destaque nas ações e posicionamentos. Indivíduos neste estado tendem a transformar ideias em atos imediatamente, agindo então pelo instinto, espontaneamente e até violentamente. (LE BON, 1895)
	2.1.2 Sentimentos comuns nas massas
	Le Bon ainda discorre sobre alguns sentimentos e instintos que, apesar de não serem características essenciais de toda massa, são frequentemente observados nas atitudes dos indivíduos completamente integrados à massa. Estas características são a impulsividade, a credulidade, o simplismo de sentimentos, a intolerância e a moralidade.
	2.1.2.1 Impulsividade, mobilidade e irritabilidade
	A massa é o joguete de todas as excitações exteriores e reflete suas incessantes variações. Ela é, por isso, escrava dos impulsos que recebe. O indivíduo isolado pode ser submetido aos mesmos excitantes que o indivíduo em massa; mas, como seu cérebro lhe mostra os inconvenientes de ceder a eles, ele não cede. É o que se pode fisiologicamente exprimir dizendo que o indivíduo isolado possui a aptidão para dominar seus reflexos, enquanto que a massa não a possui. (LE BON, 1895, p. 17)
	Como consequência da predominância do inconsciente nas ações dos indivíduos dentro das multidões, as massas se apresentam como um elemento impulsivo e irritável, altamente suscetível as excitações exteriores que recebe, seja para excitações positivas, que geram respostas generosas, ou para excitações negativas, que geram respostas violentas e cruéis.
	Analisando esta facilidade que as massas têm de rapidamente partir de uma atitude extrema para outra atitude completamente contrária, conforme os estímulos que recebe, pode ser constatado sua alta sua mobilidade. (LE BON, 1895)
	2.1.2.2 Credulidade
	[…] transitando sempre nos limites da inconsciência, sofrendo facilmente todas as sugestões, possuindo toda violência de sentimentos própria aos seres que não podem apelar para as influências da razão, desprovida de todo espírito crítico, a massa só pode ser um ser de credulidade excessiva. (LE BON, 1895, p. 19)
	A credulidade excessiva das massas é sua capacidade de acreditar em ideias fantasiosas e ilógicas, que seriam facilmente descartadas através do pensamento crítico. A massa separa pouco o subjetivo do objetivo, assim, pode interpretar até mesmo acontecimentos simples e corriqueiros como atos conspiratórios, incríveis ou milagrosos. Esta característica é resultado da facilidade com que uma ideia se propaga pela massa através da contágio, e a alta sugestionabilidade faz com que essa ideia seja aceita pelos indivíduos sem maiores ponderações. (LE BON, 1895)
	2.1.2.3 Exagero e simplismo de sentimentos
	A simplicidade e o exagero dos sentimentos das massas fazem com que estas últimas não conheçam nem a dúvida nem a incerteza.[…] A suspeita enunciada se transforma logo em evidência indiscutível. Um começo de antipatia ou de desaprovação, que, num indivíduo isolado, não se acentuaria, se transforma num ódio feroz num indivíduo em massa. (LE BON, 1895, p. 24)
	Numa massa, os sentimentos, que são compartilhados pelos seus integrantes, tomam uma forma muito intensa, porém também simplista. Ou seja, as opiniões ou atitudes individuais apresentadas diante a massa são classificados por esta de uma forma categórica seja positiva ou negativamente, não havendo espaço para meio-termos ou interpretações diversas, e a resposta da massa a estes estímulos pode levar facilmente ao excesso e desproporcionalidade. (LE BON, 1895)
	2.1.2.4 Intolerância, autoritarismo e conservadorismo das massas
	Não tendo nenhuma dúvida sobre o que é verdade ou erro e tendo, por outro lado, a noção clara de sua força, a massa é tão autoritária quanto intolerante. O indivíduo pode suportar a contradição e a discussão, a massa não as suporta jamais. (LE BON, 1895, p. 26)
	Como a massa vê tudo de maneira absoluta, na forma de sentimentos extremos, esta é incapaz de suportar a crítica ou opiniões divergentes. Em uma multidão não há espaço para debates ou oradores que contrariem a opinião geral, e esta tende a responder as críticas de forma agressiva e autoritária. Assim, nota-se que as massas são conservadoras em sua natureza, pois não querem e não aceitam a mudança de seu próprio comportamento. (LE BON, 1895)
	2.1.2.5 Moralidade
	[…] se as massas se dedicam frequentemente aos baixos instintos, elas dão também, às vezes, exemplos de atos elevados de moralidade. Se o desinteresse, a resignação, a devoção absoluta a um ideal quimérico ou real são virtudes morais, pode-se dizer que as massas possuem frequentemente essas virtudes em um grau que os mais sábios dos filósofos raramente atingiram. (LE BON, 1895, p. 29)
	Apesar de agir instintivamente e serem capazes de atos criminosos e irresponsáveis, as massas também são capazes de realizar feitos que exigem um elevado senso de abnegação, devoção e desinteresse, de uma forma raramente vista em indivíduos isolados. Isto acontece pois o interesse pessoal não é um motivador muito importante dentro de uma multidão, enquanto costuma ser o maior motivador para um indivíduo.
	Esta moralidade elevada, apesar de inconsciente, faz com que as massas sejam protagonistas de inúmeros momentos heroicos na história das civilizações, em especial nos eventos em que foram exigidos grandes sacrifícios em virtude de algum ideal. (LE BON, 1895)
	2.1.3 As ideias, os raciocínios e a imaginação nas massas
	Le Bon discorreu também sobre o processo necessário para que as massas consigam internalizar uma ideia, como o raciocínio dos indivíduos em meio a uma multidão é alterado e como é influenciada até mesmo a imaginação das pessoas nestas situações.
	2.1.3.1 As ideias nas massas
	Quaisquer que sejam as ideias sugeridas às massas, elas só podem se tornar dominantes com a condição de assumirem uma forma bem absoluta e muito simples. Elas se apresentam então sob a forma de imagens e só são acessíveis às massas sob essa forma. (LE BON, 1895, p. 30)
	As massas só conseguem internalizar e, consequentemente, mobilizar-se por uma ideia quando esta assume uma forma bem simples, mesmo que originalmente, esta ideia ou pensamento tenha surgido a partir de um sofisticado ideal filosófico. Este fato se dá pela considerável perda da capacidade de pensamento lógico da massa e por seu consequente baixo nível intelectual possível. As ideias das massas são transmitidas de forma clara e absoluta, não admitindo interpretações contraditórias, apesar de que não necessariamente as ideias precisam ter uma ligação entre uma e outra. (LE BON, 1895)
	2.1.3.2 Os raciocínios nas massas
	Associação de coisas dessemelhantes, que só possuem entre si relações aparentes e generalização imediata de casos particulares, tais são as características dos raciocínios das massas. […] Uma cadeia de argumentos lógicos é totalmente incompreensível às massas e é por isso que é permitido dizer que elas não raciocinam ou raciocinam falsamente e não são influenciáveis por uma argumentação lógica. (LE BON, 1895, p. 33)
	Os raciocínios das massas são baseados em associações, dependendo da construção de analogias para atingirem a sua validação. A impotência da massa de agir racionalmente a impede de desenvolver seu senso crítico, ou seja, de julgar corretamente qualquer situação a que é apresentada. Por isso, de modo geral, as decisões das massas são impostas, e não discutidas antes, e a aceitação geral de uma ideia pelos seus integrantes é resultado da incapacidade que seus membros adquiriram de formar seu próprio raciocínio. (LE BON, 1895)
	2.1.3.3 A imaginação nas massas
	Tudo o que impressiona a imaginação das massas se apresenta sob a forma de uma imagem cativante e bem nítida, livre de qualquer interpretação acessória, ou que não possui nenhum outro acompanhamento além de alguns fatos maravilhosos ou misteriosos: uma grande vitória, um grande milagre, um grande crime, uma grande esperança. É preciso apresentar as coisas em bloco e jamais indicar sua gênese. (LE BON, 1895, p. 35)
	Diferentemente da argumentação lógica, que normalmente não provoca efeitos consideráveis no inconsciente das massas, a imaginação representativa é incrivelmente eficaz. A imaginação das massas é muito suscetível a ser impressionada, de forma que os acontecimentos reais não têm tanto valor quanto as imagens evocadas na mente destas. Os principais motivadores das ações das massas são as imagens que as seduzem ou as aterrorizam. (LE BON, 1895)
	2.1.4 A convicção religiosa das massas
	Não se é religioso apenas quando se adora uma divindade, mas quando se coloca todos os recursos da mente, todas as submissões da vontade, todos os ardores do fanatismo a serviço de uma causa ou de um ser que se torna o objetivo e o guia dos pensamentos e das ações. (LE BON, 1895, p. 36)
	Em sua teoria, Le Bon afirmou que as convicções nas massas assumiram uma forma especial, tendo em vista suas características únicas e rígidas, à qual dá o nome de sentimento religioso.
	Esse sentimento tem características muito simples: adoração a um ser supostamente superior, medo do poder mágico que este ser supostamente possui, submissão cega a seus mandamentos, impossibilidade de discutir seus dogmas, desejo de difundi-lo, tendência a considerar como inimigo todos aqueles que não o admitem. Quer um sentimento tal se aplique a uma divindade invisível, a um ídolo de pedra ou de madeira, a um herói ou a uma ideia política, no momento em que ele apresenta as características precedentes ele é sempre de uma essência religiosa. (LE BON, 1895, p. 36)
	Le Bon ainda afirmou que a intolerância e o fanatismo foram inevitáveis nos indivíduos em massa, pois estes realmente acreditam possuir uma resposta autêntica e correta para qualquer das questões que lhe são apresentadas, sentindo então a necessidade de impor estas ideias para aqueles que não concordam com sua visão.
	2.2 A PSICOLOGIA DAS MASSAS SEGUNDO CARL GUSTAV JUNG
	Em sua obra Presente e Futuro (1957), Jung dissertou sobre o futuro da sociedade moderna, até então dividida entre o ocidente capitalista e o oriente comunista.
	Dentre diversas argumentações, Jung destaca a importância do indivíduo moderno manter-se fiel a sua própria personalidade e religiosidade enquanto busca o autoconhecimento, da mesma forma que critica o considerável aumento do poder das massas sob todas as grandes instituições como a Igreja e, principalmente, sob os Estados Modernos.
	O movimento de massa resvala, como se pode esperar, do alto de um plano inclinado estabelecido pelos grandes números: a pessoa só está segura onde muitos estão; o que muitos acreditam deve ser verdadeiro; o que muitos almejam deve ser digno de luta, necessário e, portanto, bom; o poder se vê forçado a satisfazer o desejo de muitos. (JUNG, 1957, p. 14)
	Jung em sua obra observou que, ao ganhar destaque as massas e o coletivo de modo geral na sociedade, há uma consequente desvalorização do indivíduo, dificultando a busca do homem pelo autoconhecimento e desgastando as instituições religiosas mais tradicionais.
	Os grandes números (as massas e o poder esmagador) são diariamente impostos a nossos olhos pelos jornais o que, implicitamente, reafirma a falta de importância do indivíduo, a ponto de lhe retirar todas as esperanças de ser ouvido em algum tempo ou lugar. (JUNG, 1957, p. 14)
	Por fim, nota-se que o autor vê os movimentos de massas como extremamente nocivos à sociedade, pois desestrutura as bases em que foram fundadas a sociedade ocidental, propaga um falso sentimento de liberdade e democracia quando na verdade o indivíduo encontra-se preso ao pensamento da massa e completamente a mercê da vontade daqueles que obtiverem o poder de controle sob estas.
	2.2.1 Influências Psicológicas
	Historicamente, é sobretudo em épocas profundamente marcadas por dificuldades físicas, políticas, econômicas e espirituais que o ser humano volta seus olhos angustiados para o futuro e se multiplicam então as antecipações, utopias e visões apocalípticas. (JUNG, 1957, p. 1)
	Em sua obra, Jung afirmou que influências externas, como dificuldades econômicas e financeiras, são capazes de alterar o comportamento humano de forma inconsciente, tornando aceitável ao homem a tomada de atitudes que de outra forma pareceriam absurdas ou sem sentido.
	Na sociedade ocidental moderna, nota-se que há uma valorização da massificação do homem, em detrimento da sua imagem individual, como se os grandes números fossem capazes de validar qualquer tipo de ideal, por mais inconsistente ou surreal que este fosse. (JUNG, 1957)
	Uma argumentação racional é apenas possível e profícua quando as emoções provocadas por alguma situação não ultrapassam determinado ponto crítico. Pois quando a temperatura afetiva se eleva para além desse nível, a razão perde sua possibilidade efetiva, surgindo em seu lugar slogans e desejos quiméricos, isto é, uma espécie de possessão coletiva que, progressivamente, conduz a uma epidemia psíquica. (JUNG, 1957, p. 1)
	Não é possível uma discussão racional com a massa, tendo em vista que suas ações são regidas quase que inteiramente por sua força emocional, com consequente abandono da razão. A massa, por se considerar absoluta, sempre vai tentar se impor e descartar qualquer argumento que vá de encontro a seus ideais. (JUNG, 1957)
	Por toda parte do mundo ocidental, já existem minorias subversivas e incendiárias prontas para entrar em ação, que gozam da proteção de nossa humanidade e de nossa consciência jurídica. Face à disseminação de suas ideias, nada podemos contrapor a não ser a razão crítica de uma certa camada da população, espiritualmente estável e consciente. Todavia, não se deve superestimar a força desta camada. Ela varia imensamente de um país para outro, dependendo, em cada região, da educação e formação próprias de seu povo e também dos efeitos provocados pelos fatores de destruição de natureza política e econômica. (JUNG, 1957, p. 1)
	Jung discorre ainda sobre o fato de que na sociedade moderna existem grupos que, apesar de comporem minorias e não representarem as opiniões gerais dentro da população, podem se tornar tremendamente nocivos e influentes ao abusar do inconsciente coletivo de uma sociedade, através da manipulação de massas, forçando assim a aceitação de suas ideias. Estas minorias são protegidas e tem sua sobrevivência assegurada hoje pelos próprios valores cultivados pela civilização ocidental.
	A única forma das sociedades modernas protegerem-se deste estado de submissão é através do uso extensivo da razão e da reflexão crítica, que só pode ser obtido através do estímulo ao autoconhecimento e da valorização da individualidade, além da conservação dos valores morais que serviram como base para a construção das sociedades modernas até hoje. (JUNG, 1957)
	Cabe então ao Estado de direito conter e impedir estes estímulos ao inconsciente coletivo, pois o atiçamento das massas pode facilmente causar a destruição da compreensão e da reflexão, levando inevitavelmente a uma situação em que impera a tirania e a intolerância. (JUNG, 1957)
	3 METODOLOGIA
	3.1 TIPO DE PESQUISA
	Para a confecção deste trabalho, foi realizada uma revisão literária de teorias sobre a psicologia das massas, elencando as principais características das multidões e suas influências.
	Tendo em vista o caráter de análise de um período histórico deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental através da análise de livros especializados sobre a história brasileira e o desenvolvimento da sociedade brasileira, além de artigos e documentários sobre o período.
	A pesquisa teve como foco as principais características das grandes manifestações sociais durante o período da redemocratização brasileira na década de 1980, além das influências psicológicas que atuavam sob a população brasileira da época.
	3.2 MÉTODOS
	3.2.1 Análise pelo método dedutivo
	Para a análise do objeto de estudo proposto neste trabalho foi utilizado o método dedutivo.
	O método dedutivo, de acordo com o entendimento clássico, é o método que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. A partir de princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis, prediz a ocorrência de casos particulares com base na lógica. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 27)
	O método dedutivo é caracterizado por ter como princípio uma lei geral ou premissa básica já comprovada, e, através de uma cadeia de raciocínio decrescente, analisar as características de um fenômeno particular. (PRODANOV; FREITAS, 2013)
	Com base nos conhecimentos já estruturados na literatura internacional sobre as massas e suas características, foram analisadas as manifestações sociais desencadeadas no Brasil entre os anos de 1983 e 1984, buscando identificar e elencar estas características com o objetivo de encontrar os padrões de formação e condução destas massas.
	3.2.2 Revisão bibliográfica
	A fim de fornecer o embasamento teórico necessário para a análise correta dos fatores influenciadores do período referenciado, foram utilizadas as obras de dois distintos pesquisadores da psicologia e, em especial, do ramo da psicologia de massas, o francês Gustave Le Bon e o suíço Carl Gustav Jung.
	4 CONTEXTO HISTÓRICO
	No fim da década de 1970 e início da década de 1980, o Brasil viveu um momento de crescente tensão política em todo seu território, em uma sequência de eventos que culminou, em 15 de março de 1985, no fim do então vigente regime militar.
	4.1 REGIME MILITAR
	O regime militar foi um período da história brasileira que teve início com a deposição do então presidente da República João Goulart no dia 31 de março de 1964, encerrando-se após 21 anos de duração quando José Sarney assumiu o cargo mais alto do poder executivo federal. (FAUSTO, 1994)
	Durante o período do regime militar, o País adotou o sistema de eleições indiretas para a cadeira da presidência da República, ou seja, no período convencional das eleições o representante máximo do poder executivo era escolhido por um Colégio Eleitoral, composto pelos deputados federais. (FAUSTO, 1994)
	A partir do ano de 1974, durante o governo do presidente Geisel, o governo federal iniciou o processo da abertura política, que visava garantir a redemocratização da política brasileira, porém, de forma lenta, gradual e segura. (FAUSTO, 1994)
	O primeiro ato da abertura política foi a criação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para ambos os partidos políticos já nas eleições do ano de 1974. (FAUSTO, 1994)
	Seguiu-se com a sanção da lei nº 6.683, popularmente conhecida como a Lei da Anistia, em 28 de agosto de 1979, durante o governo do presidente Figueiredo, último presidente do regime militar. A Lei da Anistia apresentava em seu Art 1º:
	Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6683.html acesso em 25/05/2020).
	Assim, foram perdoados todos os crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979, garantindo a liberdade de diversos presos políticos e o retorno de exilados políticos para o país. (FAUSTO, 1994)
	Um ato de grande relevância para o processo da abertura política foi a reforma política aprovada em 22 de novembro de 1979 que reestabelecia o pluripartidarismo, permitindo assim a criação de novos partidos políticos para a participação nas eleições futuras, extinguindo os dois partidos políticos até então vigentes durante o regime militar, a ARENA, que reunia a ala pró-governo e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), representante da oposição. (FAUSTO, 1994)
	4.2 CRISE ECONÔMICA DURANTE O REGIME MILITAR
	Durante o final da década de 1970 e início da década de 1980, o mundo enfrentou uma pesada crise econômica, como consequência direta das duas crises petrolíferas internacionais de 1973 e 1979. (TEIXEIRA, 2000)
	A crise do petróleo de 1973 causou uma súbita elevação no preço do barril do petróleo. O consequente aumento dos preços e alta dos juros nos países industrializados gerou um impacto imenso sob a economia mundial e as operações financeiras internacionais, causando um efeito devastador nas economias de países em desenvolvimento, como o Brasil, que não tinha condições de pagar o aumento dos juros, gerando o aumento da dívida externa. (TEIXEIRA, 2000) Apesar desta situação, o governo federal brasileiro manteve os investimentos em programas de industrialização e modernização da economia nacional, conseguindo conservar, pelo restante da década de 1970, índices positivos de crescimento econômico. (TEIXEIRA, 2000)
	Até que em 1979, aconteceu um novo choque petrolífero, que dobrou o preço do barril de petróleo, gerando nova alta dos preços e dos juros cobrados por instituições de crédito internacional. (TEIXEIRA, 2000)
	No Brasil, com o aumento do preço das importações, cresceu o deficit da balança comercial, tornando-se insustentável o pagamento dos serviços e juros crescentes da dívida externa. (TEIXEIRA, 2000)
	Com esta situação, o governo federal é obrigado a diminuir os investimentos e cortar os programas de captação de capital estrangeiro. Reduz ao máximo a necessidade de importações e estimula as exportações com subsídios e desvalorização da moeda. (TEIXEIRA, 2000)
	Consequentemente, há uma desaceleração do crescimento econômico, resultando em inéditas retrações do PIB nos primeiros três anos da década de 1980. A indústria e o comércio, enfraquecidos, se veem obrigados a demitir milhares de trabalhadores. O desemprego, somado a um crescimento incontrolável da taxa de inflação anual, abala fortemente a opinião pública em relação aos governos militares. (TEIXEIRA, 2000)
	4.3 A CAMPANHA DAS DIRETAS JÁ
	Durante o ano de 1983, diversos partidos políticos brasileiros de oposição ao governo federal organizaram-se em conjunto com algumas entidades de movimentos sociais em uma frente única para iniciar uma campanha, reivindicando a realização de eleições diretas para a escolha da presidência da República. (FAUSTO, 1994)
	Essa reivindicação concretizava-se com a votação pelo Congresso da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 05/1983, popularmente conhecida como Emenda Dante de Oliveira, por ter sido apresentada pelo deputado federal Dante de Oliveira do PMDB-MT. Esta Proposta de Emenda Constitucional visava restaurar as eleições diretas para o cargo de Presidente da República do Brasil através da alteração de artigos da Constituição Federal de 1967. (FAUSTO, 1994)
	A primeira grande manifestação, ainda muito atrelada a alguns partidos políticos e movimentos sociais, deu-se no dia 27 de novembro de 1983, em frente do Estádio do Pacaembu na cidade de São Paulo. Apesar de pequena, foi a primeira manifestação coberta pela mídia, que começou a chamar este movimento popular de “Diretas Já”, em clara referência ao seu objetivo principal de instituir as eleições diretas. (BUENO, 2003)
	No primeiro mês do ano de 1984 este, movimento ganhou força através de uma sequência de comícios, shows e passeatas em diversas cidades do território brasileiro, como Olinda, Curitiba, Porto Alegre, Camboriú e Salvador. (BUENO, 2003)
	A maior parte do material utilizado nestas manifestações como panfletos, faixas, cartazes e até camisetas era fornecido pelos partidos políticos ou produzido dentro das sedes das entidades representantes de movimentos sociais. Estes eventos iniciais definiram algumas características que seriam marcantes durante as demais manifestações do movimento, como o uso da bandeira nacional e do verde e amarelo pelos seus manifestantes, o extenso uso de refrões e slogans, e a condução do evento por políticos e artistas regionais e/ou nacionais declaradamente contrários ao regime militar. (BUENO, 2003)
	No feriado de Aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro de 1984, houve na Praça da Sé, no centro da cidade, um dos mais importantes comícios para o movimento das Diretas Já. Cerca de duzentas mil pessoas se reuniram cantando em um clima festivo em um evento com ampla participação de políticos influentes e artistas de renome nacional, como Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Sônia Braga, Bruna Lombardi e Irene Ravache. (BUENO, 2003)
	A mídia nacional acompanhou o comício, explorando significativamente a participação de artistas, apresentando para a população brasileira como se fosse um grande show com diversas atrações artísticas. (FAUSTO, 1994)
	Após este evento na Praça da Sé, as manifestações começaram a receber massivo apoio popular e cresceram muito em números de participantes. Houveram manifestações de tamanho considerável nas cidades de Macapá, Rio de Janeiro, Belém, Recife, Belo Horizonte e diversas outras. (BUENO, 2003)
	Por fim, as duas maiores manifestações marcaram o fim da campanha das Diretas, o comício da Candelária, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 10 de abril de 1984, e o último comício em São Paulo, no Anhangabaú em 16 de abril do mesmo ano. Ambas as manifestações levaram cerca de um milhão de brasileiros às ruas e foram, por mais de trinta anos, consideradas as maiores manifestações populares da história do Brasil. (BUENO, 2003)
	De modo geral, nota-se que as manifestações durante a campanha das Diretas foram consideravelmente pacíficas de ambas as partes, sem maiores relatos de vandalismo por parte da população ou violência policial por parte do Estado. Pode-se afirmar que o clima das manifestações era como o de uma grande festa, com canções populares, uso extensivo de slogans e frases de efeitos e constante apelo para o imaginário popular. (BUENO, 2003)
	Vê-se também que, conforme aumenta a adesão das massas, a perspectiva popular logo vai muito além da reivindicação de uma representação autêntica na presidência. A esperança de que as eleições diretas resolveriam inúmeros problemas sociais que assolavam o país tomaram o movimento, aumentando consideravelmente sua força política e número de simpatizantes. (FAUSTO, 1994)
	A Emenda Dante de Oliveira foi para votação na Câmara dos Deputados no dia 24 de abril de 1984. Por se tratar de uma Proposta de Emenda Constitucional, a emenda teria que ser aprovada pela maioria absoluta em ambas as casas do Congresso Nacional. A maioria absoluta se configura pela necessidade de dois terços dos votos possíveis naquela casa a favor da proposta. Por fim, apresar da pressão popular e de todo o movimento das Diretas Já, a proposta não foi aprovada e não seguiu para o Senado Federal. (FAUSTO, 1994)
	Diante da grande frustração popular após a rejeição da Emenda Dante de Oliveira, os partidos de oposição ao governo começaram a se articular e estabelecer alianças para eleger o seu próprio representante através das eleições indiretas, ainda por meio do colégio eleitoral. (FAUSTO, 1994)
	4.4 AS ELEIÇÕES DE 1985
	Nas eleições presidenciais de 1985, concorreram a chapa de Paulo Maluf e Flávio Marcílio, representando o partido de apoio ao governo federal, e a chapa de Tancredo Neves e José Sarney, representantes de uma recente aliança feita entre os partidos de oposição. (COSTA; MELLO, 1999)
	As eleições de 1984 marcariam, inevitavelmente, o fim dos governos militares. A candidatura de Paulo Maluf, um empresário e ex-governador do Estado de São Paulo, era a última medida do governo militar na chamada reabertura política, pois seria o responsável por retornar o cargo mais alto do poder executivo federal para um civil, finalizando o período de 21 anos de história em que este cargo esteve ocupado por militares. (COSTA; MELLO, 1999)
	Porém, a pressão popular exercida pelo movimento das Diretas Já, junto as medidas anteriores da reabertura política, causaram uma cisão no partido de apoio ao governo, enquanto os partidos de oposição se reorganizavam e formavam uma sólida coligação nomeada de ‘’Aliança Democrática’’. (COSTA; MELLO, 1999)
	Assim, no dia 15 de janeiro de 1985 a chapa de Tancredo Neves e José Sarney venceu as eleições sediadas no colégio eleitoral contra a chapa de Paulo Maluf, com um total de 480 votos a 180, provando a força vultuosa que obtivera a coligação da Aliança Democrática. (COSTA; MELLO, 1999)
	Apesar da vitória no colégio eleitoral, não viria a ser Tancredo Neves que assumiria a Presidência da República. Entre o dia das eleições, 15 de janeiro de 1985, e o dia da posse do cargo, 15 de março, Tancredo viria a apresentar um grave problema de saúde com posterior internação, que inclusive impossibilitaria sua participação na cerimonia de posse, que foi protagonizada pelo seu vice, José Sarney. Tancredo então faleceu no dia 21 de abril do mesmo ano, como resultado de complicações cirúrgicas após a tentativa de retirada de um tumor, e Sarney tomaria posse interinamente como Presidente da República pelos anos seguintes. (FAUSTO, 1994)
	5 ANÁLISE PSICOLÓGICA DAS MASSAS
	5.1 ANÁLISE SEGUNDO A TEORIA DE LE BON
	Analisando as características gerais das massas que se formaram nas manifestações das Diretas Já pela abordagem de Le Bon, pode-se verificar os segundos aspectos:
	Apesar do sentimento de anonimato e consequentemente o a sensação de invencibilidade estivesse presente nas massas que se mobilizaram durante a campanha, aquelas multidões não apresentaram as características de agressividade e irresponsabilidade, tendo em vista que não há registros de atos violentos.
	Pode-se verificar como o contágio de ideias influenciou a população brasileira durante o movimento ao verificar-se como as manifestações cresceram ao decorrer dos dias e como a adesão da sociedade ao movimento crescia conforme esta era convencida da importância de eleições diretas. Assim, entende-se que a população, de maneira geral, tinha outras prioridades de reivindicações sociais ou até mesmo não dava considerável importância para a questão das eleições presidenciais no início do movimento, porém seus interesses mudaram em virtude das massas que começaram a mobilizar-se e seus ideais que começaram a propagar-se.
	A característica de sugestionabilidade pode ser identificada no movimento das Diretas Já ao observar-se o uso extensivo de refrões, brados, canções populares, paródias e até mesmo marchinhas de carnaval pelos organizadores dos comícios, como forma de tornar as manifestações mais adequadas ao grande público. Esta abordagem, aliada à presença de diversos artistas renomados e falas de carismáticos líderes políticos, funcionaria para dar a população a impressão de que as manifestações eram grandes festas populares.
	Nota-se que o movimento social das Diretas Já apresentou as características gerais esperadas por um movimento de massas conforme a teoria da psicologia das multidões de Le Bon.
	Analisando o sentimento das massas segundo a teoria de Le Bon chega-se a seguinte conclusão:
	As multidões que se formaram durante as manifestações das Diretas Já não apresentaram os sentimentos de impulsividade e irritabilidade, evidentemente porque não houve grupos ou indivíduos atuantes de oposição ao movimento em meio as massas, ao mesmo tempo em que o próprio governo evitou tomar medidas agressivas para conter as manifestações. Os próprios organizadores do movimento não influenciaram comportamentos agressivos, esta estabilidade que teve o movimento também evitou a constatação da mobilidade.
	A credulidade e sugestionabilidade das massas pode ser verificada na maneira com que as multidões tomaram para si a causa das eleições diretas, e como esta causa rapidamente evoluiu para a esperança de que a eleição do presidente da república pelo povo traria o fim de todos os problemas sociais e econômicos que assolavam o país a muitas décadas.
	O simplismo pode ser verificado já na ideia-força que os organizadores decidiram dar ao movimento. Obviamente, o objetivo da oposição ao governo era reformar as regras do jogo político de forma que facilitasse sua subida ao poder, porém, tais ideias seriam complexas demais para serem absorvidas e aceitas pelas massas. Assim, foi encontrada uma ideia simples, de fácil aceitação, que seria a troca do sistema de eleições presidenciais indiretas para eleições diretas. Esta simples reivindicação foi facilmente internalizada pelas massas e foi o principal argumento do movimento. Pela influência do exagero de sentimentos, pode-se observar que esta reivindicação tornou-se absoluta, de forma que, para grande parte da população, pareceria um absurdo não apoiar o movimento social.
	A intolerância e o autoritarismo também foram características que estas massas não demonstraram, ao verificar-se na literatura que não houve grandes episódios de confrontamento com outro grupo ou expulsão de indivíduos que participavam das manifestações. O conservadorismo das massas pode ser observado na forma como as manifestações mantiveram-se fiéis a sua premissa original.
	A moralidade pode ser verificada nas multidões analisadas que, apesar de não apresentarem nenhum ato heroico ou grande sacrifício, mostraram uma certa abnegação ao participar das manifestações em diversos dias de descanso da classe trabalhadora, como domingos e feriados, ou até mesmo em dias com condições desfavoráveis, como a chuva.
	As ideias, raciocínios e a imaginação das massas apresentam-se da seguinte forma:
	Analisando a ideia central que mobilizou todo o movimento das Diretas Já e levou milhões de brasileiros a ocuparem as ruas das grandes cidades naqueles anos, nota-se que ela é uma ideia relativamente simples, a mudança de um sistema eleitoral indireto para um sistema eleitoral direto. A simplicidade foi uma característica necessária para que a ideia fosse efetivamente internalizada pelas massas de uma forma clara e absoluta. Claramente, um complexo manifesto que apresentasse todas as pautas que a oposição quisesse impor ao Governo Federal não teria um poder tão forte em conquistar o inconsciente das massas de tal maneira.
	Quanto ao raciocínio das massas, percebe-se que a grande maioria das pessoas que se reuniram nestas manifestações não tinham analisado de uma forma mais crítica a razão de existência de todo aquele movimento e quais organizações estavam mais interessadas em seu sucesso, viram o argumento das eleições diretas como uma forma de demonstrar seus anseios com sua situação atual e depositaram todas as suas esperanças em uma suposta solução rápida e eficaz.
	Nota-se a imaginação característica dos movimentos de massa ao analisar-se como a premissa inicial de que eleger o presidente da república através de um processo de eleições em que a população participasse diretamente iria repentinamente sanar todas as mazelas da sociedade brasileira, em uma interpretação completamente distorcida da realidade, como se algum cargo da nação tivesse tal poder.
	5.2 ANÁLISE SEGUNDO A TEORIA DE JUNG
	Observando as críticas que Jung faz à massificação do homem na sociedade moderna ocidental, pode-se notar algumas características que influenciaram psicologicamente a formação das massas durante a campanha das Diretas Já.
	A população brasileira foi fortemente influenciada pela situação econômica que passava o país nas décadas de 1970 e 1980. O Brasil passou de um período de acelerado crescimento quase que imediatamente para a recessão econômica, onde crises internacionais conseguiram provocar fortes influências negativas no cotidiano de toda a população nacional. Jung afirma que justamente em momentos de dificuldades que as influências do inconsciente coletivo tendem a ser excitados, pois o indivíduo se encontra mais propenso a desistir da razão para encontrar uma solução para os problemas que não consegue lidar ou até mesmo entender.
	A oposição ao governo conseguiu efetivamente identificar esta inclinação da população à massificação e organizou-se de maneira que conseguiu explorar o momento para formar uma das maiores mobilizações históricas da sociedade brasileira. Jung afirmou que é justamente isso que algumas minorias subversivas aguardam dentro das sociedades modernas, uma situação em que podem aproveitar-se do inconsciente coletivo para impor suas próprias ideias e seus próprios valores a grandes multidões, que são incapazes de resistir de forma racional e consciente.
	
	6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Este trabalho teve como objetivo a compreensão das características presentes nas teorias sobre psicologia das massas presentes nas manifestações sociais durante o processo de redemocratização do Brasil na década de 1980.
	Pela análise das características gerais que apresentaram as multidões que mobilizaram-se durante a campanha das Diretas Já em todo território brasileiro entre os anos 1983 e 1984, nota-se que o movimento foi consideravelmente pacífico, por uma diversidade de fatores que contribuiu para mitigar o aparecimento das características inerentemente violentas e irresponsáveis das massas.
	Este controle se deu através da criação de um ambiente festivo e descontraído durante as manifestações, possível com a ampla participação de artistas, cantores e figuras influentes da sociedade da época, que incitavam a massa não com ideias radicais e revolucionárias, mas com refrões, brados e canções, muito similares as populares marchinhas de carnaval.
	O próprio governo federal teve um papel crucial no desenvolvimento e conservação desta característica pacífica que teve o movimento das Diretas Já, pois não tomou medidas severas para conter as manifestações, evitando assim provocar a ira das massas.
	Esta característica se manteve até o final do movimento, quando as massas não se revoltaram e não tiveram reações exacerbadas até mesmo diante da grande frustração que foi a não aprovação de seu objetivo principal, a Emenda Constitucional que garantiria as eleições diretas.
	Pela teoria de Jung, torna-se evidente a presença de influências psicológicas que começaram a aflorar a inconsciência coletiva da população brasileira, além da forma como os organizadores do movimento das Diretas Já utilizaram-se das próprias características de uma massa para que o movimento tivesse uma aceitação geral da população.
	Esta pesquisa contribui para a compreensão deste conflituoso e relevante período da história brasileira, além de auxiliar na análise da formação da atual sociedade brasileira, por este movimento social ainda ser um evento muito recente e que exerce fortes influências na atual política e formação dos movimentos sociais contemporâneos brasileiros.
	Contudo, nota-se que as teorias clássicas de psicologia das massas, que foram utilizadas para a confecção deste trabalho, já não são suficientes para a compreensão total dos fenômenos sociais nas sociedades modernas, considerando as diversas características inerentes às multidões que não foram evidenciadas durante as manifestações analisadas por esta pesquisa.
	Assim, pode-se afirmar que o assunto ainda pode ser explorado sob a ótica de teorias modernas sobre a psicologia das massas, com ênfase especial nos mecanismos e métodos utilizados tanto pelos organizadores do movimento quanto pelo Governo Federal para mitigar os efeitos nocivos da irracionalidade nos atos das grandes massas.
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