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Summary 

In this article, we present some theoretical syntheses pertaining to the psychology of collective 

protests, concerning particular factors that determine adherence to and resignation from protest actions, 

the role of emotions and rituals in the collective protests and new forms of mobilization through online 

networks. Studies show that mobilization is significantly correlated with the degree of identification 

with the in-group, identity threat and perception of success, while resignation may be caused by 

uncertainty about the use of protest or by repressive measures imposed by security forces. One aspect 

scarcely clarified is what was called the paradox of participation – the persistence of protest despite 

failures, causing individuals to join again protest actions. Regarding the role of emotions, researchers 

found that negative emotions against the out-group have an essential role in maintaining the protest 

action on a longer period. Currently, researchers are particularly interested in the implications of online 

communication networks (forums, Twitter, Facebook) in the organization and unfolding of protest 

events. 

Key words: collective emotions, collective protests, rituals 

Rezumat 

În acest articol, prezentăm câteva sinteze teoretice cu referire la psihologia protestelor colective, 

în particular factorii care determină aderența și renunțarea la acțiuni de protest, rolul emoțiilor și 

ritualurilor în cadrul protestelor colective și noile forme de mobilizare prin rețele online. Studiile atestă 

că mobilizarea pentru participare la acțiunile de protest e determinată în special de gradul de 

identificare cu ingroup‐ul, sentimentul de amenințare a identității și percepția succesului, pe când 

renunţarea poate fi provocată de experienţa insuccesului, incertitudinea privind utilitatea protestului 

sau ca urmare a represiunilor aplicate de forțele de ordine. Un aspect insuficient clarificat este ceea ce 

a fost numit paradoxul participării – persistența potențialului de protest în pofida unor insuccese, 

determinând indivizii să se adere din nou la acțiuni de protest. În ceea ce privește rolul emoțiilor, 

cercetătorii constată că tocmai emoțiile negative îndreptate împotriva outgroup-ului au un rol esențial 

în menținerea acțiunii de protest pe o perioadă mai îndelungată de timp. În prezent, cercetătorii sunt 

interesaţi de implicaţiile reţelelor de comunicare online (forumuri, Twitter, Facebook) în organizarea și 

producerea evenimentelor de protest.  

Cuvinte cheie: emoții colective, protest colectiv, ritualuri 

 

ACȚIUNILE COLECTIVE DE PROTEST. GENERALITĂȚI. 

În sens general, acțiunile colective definesc orice acțiuni întreprinse de membrii unui grup în 

vederea îmbunătățirii situației ingroup-ului [38]. În ceea ce privește protestul colectiv, calificat drept 

un tip de acțiune colectivă, Tajfel [33] evidențiază trei aspecte definitorii: (1) protestul include o serie 

de acţiuni, întreprinse de un grup de indivizi în vederea soluţionării unei probleme comune, (2) 

participanţii la protest se identifică pe ei înşişi ca membri ai unui grup, fiind recunoscuţi şi de alţii ca 

atare şi (3) acţiunile de protest vizează relația cu alte grupuri sociale. În aceeași ordine de idei, Wright 

[37] definește protestul colectiv ca un tip de comportament intergrupuri, care desemnează eforturile 
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colective ale membrilor unui grup în vederea îmbunătățirii situației ingroup-ului, comparativ cu 

eforturile individuale, axate doar pe ameliorarea propriei situației. Autorul precizează că, în acest caz, 

identitatea de grup devine salientă și pot fi calificate acțiuni colective doar acele acțiuni care vizează 

interesele de grup, nu și cele individuale. Intențiile grupului de protestatari și acținile colective propriu 

zise sunt propagate prin diverse mesaje adresate adversarilor politici, simpatizanţilor, factorilor de 

decizie şi altor categorii de public [23].  

Acţiunile de protest pot lua diverse forme: individuale şi colective, de scurtă durată sau de lungă 

durată, organizate sau spontane, normative sau contranormative, pașnice sau violente, acțiuni care 

implică eforturi minime sau maxime (de ex., semnarea unei petiții online vs participarea într-o acțiune 

propriu-zisă). Atât acţiunile individuale de protest, cât şi cele colective, pot fi instrumentale sau 

expresive.  

În studiul acțiunilor de protest se iau în considerare diverse nivele de analiză [cf 1]: individual, în 

termeni de caracteristici ale participanților sau percepţii privind costurile şi beneficiile participării, 

social, în termeni de resurse disponibile şi specificul contextului intergrupuri şi politic, în termeni de 

posibilităţi şi oportunităţi pentru schimbare. 

 

FACTORI PSIHOSOCIALI CARE DETERMINĂ ADERENŢA LA ACŢIUNI COLECTIVE DE PROTEST 

Identificarea cu grupul 

Identificarea puternică cu grupul de protestatari, scriu De Weerd şi Klandermans [9], reprezintă 

una din cele mai importante condiții pentru mobilizare. Participarea oferă oportunitatea de a acţiona în 

numele unui grup, fiind cu atât mai atractivă, cu cât gradul de identificare cu grupul este mai mare. 

Mai mult, gradul înalt de identificare determină percepția unui angajament, a unei obligații de a acționa 

ca un membru „eficient‖ al grupului [Sturmer et al., 2003 apud 31].  

Cercetările care au studiat acest aspect [cf 22] evidenţiază că participarea într-o acţiune colectivă 

este determinată în mod special de anumite elemente ale identificării, cum ar fi cauza mişcării, 

organizarea mişcării, participanţii, liderul (sau liderii). Nu toate aceste surse sunt la fel de atractive. 

Liderul poate fi mai mult sau mai puţin carismatic, persoanele sau grupurile care participă – mai mult 

sau mai puţin atractive, mai mult chiar, mişcarea de protest și modul de organizare a acesteia pot fi 

uneori controversate.  

Identificarea cu grupul este determinată şi de tipul de relaţii cu alte grupuri. Teoria celor cinci 

stadii descrie modul în care relaţiile intergrupuri influenţează aderenţa indivizilor la acțiuni de protest 

[34]. Conform acestei teorii, relaţiile intergupuri traversează cinci stadii de evoluţie. Primul stadiu se 

caracterizează prin relaţii intergrupuri rigide, iar membrii grupului defavorizat, care ar avea motive 
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pentru revendicări, au tendinţa de a-şi atribui vina pentru dezavantajul lor social. Pe parcursul celui de-

al doilea stadiu sunt favorizate strategiile de tip individualist (unii membri ai grupului prin capacităţile 

şi eforturile individuale reușesc să-și îmbunătățeasă condiţia socială). Al treilea stadiu se caracterizează 

printr-o strategie de mobilitate socială ascendentă, adoptată de către cei mai înzestraţi membri ai 

grupului, în scopul dobândirii unei identităţi sociale satisfăcătoare. În cadrul celui de-al patrulea stadiu, 

membrii grupului defavorizat adoptă strategii de creativitate socială. Al cincilea stadiu presupune o 

competiţie intergrupuri şi indivizii preferă mai degrabă acţiunile colective de contestare. 

Ameninţarea identităţii 

Indivizii sunt determinaţi să se implice în acţiuni de protest atunci când îşi percep ameninţată 

identitatea grupului. În acest sens, relevant este studiul realizat de Grant şi Brown [14] care analizează 

relaţia dintre privarea relativă colectivă şi percepţia ameninţării identităţii de grup. Prin „ameninţarea 

identităţii de grup‖, autorii subînţeleg anumite acţiuni sau informaţii care afectează direct sau indirect 

calitatea de membru al grupului. Autorii susţin că îmbinarea acestor doi factori – privarea relativă 

colectivă şi percepţia ameninţării identităţii – sporesc intenţia indivizilor de a se angaja în acţiuni 

colective şi amplifică sentimentele de etnocentrism. Examinând influenţa acestor factori în cadrul unui 

experiment de tip 2x2 – privarea relativă colectivă (condiţia de privare sau condiţia de non-privare) şi 

ameninţarea identităţii sociale (puternică versus slabă) – autorii concluzionează: (1) în condiţia de 

privare, grupurile manifestă tendinţe mult mai puternice către etnocentrism; (2) privarea relativă 

colectivă şi percepţia ameninţării corelează între ele – grupurile în condiţia de privare au tendinţa de a-

şi percepe identitatea de grup ca fiind ameninţată şi (3) în condiţia de privare, subiecţii au tendinţa de a 

adopta un tip de strategie orientată pe relaţiile intergrupuri: prin comparaţii şi diferenţiere la nivel 

intergrupuri. 

Eficacitatea colectivă 

Stekelenburg și Klandermans [31] au analizat implicațiile eficacității colective (Bandura, 1997) – 

convingerea că problemelor grupului pot fi soluționate prin conjugarea eforturilor comune ale 

membrilor grupului și cele ale eficacității politice (Campbell et al., 1954) – convingerea că acțiunile 

colective ar putea avea un impact asupra proceselor politice, în producerea acțiunilor de protest. 

Respectiv, atunci când indivizii cred că prin eforturi colective pot influența deciziile politice, 

probabilitatea de a se angaja în acțiuni de protest crește. Tausch et al. (2008) constată că indivizii cu un 

nivel înalt de eficacitate vor alege acțiuni normative de protest și, invers, cei cu un nivel scăzut de 

eficacitate mai probabil vor recurge la acțiuni contranormative, violente, pentru a-și exprima 

nemulțumirea [apud 31].  



Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work (PSPSW) 
e-ISSN: 1857-4432, p-ISSN: 1857-0224, Volume 45, Issue 4, 2016,  

(http://psihologie.upsc.md) 
Psychology and Special Education Faculty 

“Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

6 

 

Există și o serie de studii care dovedesc că uneori oamenii ar putea să se angajeze în acțiuni de 

protest, chiar dacă le percep drept nesemnificative și, dimpotrivă, percepția eficienței colective nu este 

întotdeauna un predictor al angajării [v. de ex., 19]. Hornsey et al. precizează că percepția eficienței 

colective trebuie analizată într-un cadru mai larg, și anume capacitatea grupului de a influența alte 

grupuri sociale sau părți terțe, de a crea și dezvolta o mișcare de opoziție și de a-și exprima valorile 

[19]. 

Legitimitatea acţiunilor 

În unul din studiile sale, Staerkle [30] a examinat specificul relațiilor intergrupuri în cadrul 

conflictului dintre grupurile democratice și nondemocratice, i.e., conflictul între grupurile care se 

conformează valorilor considerate democratice și cele care nu se conformează acestor valori. În acest 

sens, autorul a analizat reprezentarea socială a valorilor democratice și percepția legitimității 

conflictului dintre țările democratice și cele nondemocratice, precum și procesele reprezentaționale 

care derivă în consecință. În asemenea situații, scrie Starkle, în contextul relațiilor intergrupuri 

antagoniste, acțiunile ostile ale unui grup, perceput drept democratic și, prin urmare, normativ, ar putea 

fi considerate legitime, comparativ cu cele întreprinse de un grup perceput drept non-democratic și 

contranormativ. Un exemplu elocvent este redat de acțiunile statelor occidentale implicate în conflicte 

militare cu statele non-occidentale (războiul din Golful Persic din 1991 sau războiul din Irak din 2003). 

Pe scurt, autorul conchide că opinia publică din țările democratice justifică acțiunile agresive împotriva 

țărilor considerate non-democratice, legitimând astfel agresiunea militară și alte acțiuni represive. 

Astfel, când țările democratice atacă țări considerate non-democratice, oamenii găsesc cu ușurință 

argumente ce ar justifica aceste ostilități, ceea ce nu fac în situația când o țară democratică atacă altă 

țară democratică sau când conflictul este inițiat de o țară percepută drept non-democratică. În acest 

sens, autorul evidențiază potențialul justificativ al reprezentării sociale a democrației, care constituie 

un repertoriu de legitimare foarte puternic [30]. Cu alte cuvinte, oamenii vor protesta atunci când 

acțiunile unui grup vor fi considerate nelegitime și nedemocratice. 

Percepţia costurilor şi a beneficiilor 

Beneficiile participării includ atât beneficii materiale, cât şi beneficii simbolice, cum ar fi 

satisfacţia că prin participarea sa individul contribuie la binele comun. Participarea este mai probabilă 

atunci când costurile participării sunt mai mici decât beneficiile obținute ca urmare a implicării în 

acțiuni de protest [18].  

Analizând acțiunile de protest din fosta URSS de la începutul anilor ’90, Gibson [12] scrie că de 

schimbările din societatea sovietică din acea perioadă au beneficiat în special intelectualii şi clasa 

profesională de mijloc, deoarece, mai mult decât alte segmente ale societăţii, aceştia au suferit de pe 
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urma regimului comunist. Astfel, odată cu perestroika, intelectualii au fost cei care au putut sesiza 

avantajele libertăţii şi democratizării. Un beneficiu al participării a fost asociat cu satisfacţia generată 

de îndeplinirea unei datorii, a unei obligaţii de a participa. Totodată costul participării era extrem de 

ridicat, reprezentând un pericol pentru integritatea fizică, întrucât participanţii la proteste se expuneau 

riscului de a fi supuși violenței. Riscurile fiind cu atât mai mari, cu cât era vorba de o societate 

represivă, cum era cea sovietică. Autorul constată că decizia de a participa în acțiunile de protest 

împotriva puciului militar din august 1991 a fost determinată mai degrabă de dorinţa indivizilor de a 

face ceva pentru a se opune puciului, chiar dacă își percepeau acţiunile lor ca fiind nesemnificative. 

Studiul mai relevă că protestele sunt cumulative: dacă cetăţenii recurg la asemenea acţiuni, este foarte 

probabil ca acestea să se repete din nou. Acţiunea colectivă este colectivă, scrie Gibson şi, astfel, 

situaţia de protest precum şi protestul în sine sporeşte percepţia reuşitei şi a succesului, indivizii se 

simt capabili de a produce schimbarea. Şi dacă cetăţenii sovietici au deja în repertoriul lor acţional 

experienţa comportamentului de protest, concluziona la acea dată J. Gibson, probabilitatea instaurării 

unui nou regim autoritar este mică. În aceeaşi ordine de idei, alte studii constată că cei care au 

participat în trecut la acţiuni de protest sunt mult mai predispuşi să se angajeze din nou în alte acţiuni 

colective [32; 4].  

Motivaţia protestului 

Klandermans [22] identifică trei motive principale care determină atractivitatea acțiunii de 

protest: indivizii doresc schimbarea (aspectul instrumental), ei acţionează în numele ingroup-ului 

(aspectul identitar) şi participarea devine un mijloc de a produce semnificaţii pentru universul lor 

valoric, un mod de exprimare a opiniilor, sentimentelor şi atitudinilor (aspectul ideologic). Aceste trei 

tipuri de motivaţii, după Klandermans (motivaţia colectivă, motivaţia normativă şi motivaţia de 

recompensare) au la bază analiza cost-beneficiu. Motivaţia colectivă se referă la valorile promovate de 

organizatorii protestelor (egalitate în drepturi, legi anti-discriminatorii ș.a.), precum şi expectaţiile 

privind posibilitatea realizării scopurilor propuse prin intermediul acţiunii colective. Cea normativă se 

referă la aşteptările legate de reacţiile pozitive sau negative ale unor outgroup-uri semnificative, 

valorizarea sau devalorizarea acţiunii de protest de către aceştia, iar motivaţia de recompensare este 

determinată de costuri (timp, bani) şi beneficii (avantaje personale și/sau beneficii simbolice). 

Olişanski [25] analizează relaţia dintre scopul şi motivul participări, precizând că, deşi scopul 

protestului este similar, unic pentru toţi participanţii, motivele aderării sunt diferite. Autorul identifică 

patru tipuri de motivaţii care ar determina mobilizarea pentru participare: (1) motivaţia afectiv 

emoţională, ce are la bază emoţiile şi stările de spirit ale indivizilor – pentru ei scopul acțiunii este 

simplu, înţeles şi evident, participanţii sunt atraşi de slogane populiste, lideri carismatici, de numărul 
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mare de participanţi sau de amploarea manifestaţiei de masă, indivizii nu cunosc întotdeauna 

programul protestului, dar sunt gata să lupte pentru cauza acestuia; (2) motivaţia raţional valorică 

include nu doar dimensiunea emoţională, dar şi cea evaluativă – implicarea indivizilor este determinată 

de valorile şi idealurile pe care le promovează organizatorii protestului, sunt familiarizaţi cu 

programul, revendicările şi scopurile acţiunii, participarea este percepută ca fiind justă şi 

indispensabilă; (3) tradiţiile – aderarea la proteste se datorează tradiţiilor comunităţii sau familiei 

individului care în mod tradiţional sprijină asemenea acțiuni şi (4) motivaţia raţional intenţionată 

(oportunistă) este caracteristică indivizilor care se implică din dorinţa de a obţine anumite avantaje 

personale. 

 

ROLUL EMOŢIILOR ÎN CADRUL ACȚIUNILOR COLECTIVE DE PROTEST 

Preocupările cercetătorilor pentru studiul emoțiilor în cadrul acțiunilor de protest este de dată 

relativ recentă, studiile anterioare considerând că implicarea în acțiuni de protest este determinată mai 

degrabă de motive raționale [16; 31; 39 ș.a.]. Cercetările recente arată că analiza emoțiilor colective ne 

oferă explicații pertinente privind modul în care simplii simpatizanţi devin participanți activi ai 

acţiunilor colective. 

În ceea ce priveşte rolul emoţiilor în acțiunile de protest se atestă două tradiţii teoretice [13]. 

Conform primei tradiţii, emoţiile derivă din participarea în cadrul mulţimii, având puţine în comun cu 

viaţa personală a indivizilor sau scopurile acestora. Ele apar şi dispar ca urmare a ceea ce se întâmplă 

în cadrul acţiunii colective. Cea de-a doua, analizează emoţiile ca fiind mai curând niște emanaţii ale 

conflictelor individuale, decât răspunsuri la context. Jasper [17] subliniază că emoţiile sunt parte 

inextricabilă a dinamicii protestelor colective, acestea fiind influenţate de emoţii tranzitorii, 

contextuale – reacţii emoţionale la evenimente şi informaţii noi (cum ar fi furia, indignarea sau frica) 

şi, de asemenea, de legături emoţionale stabile şi loialităţi (faţă de grupuri, persoane, locuri, simboluri 

sau principii morale). Anumite emoţii sunt construite într-un context social specific, determinând 

asocierea indivizilor în cadrul unei acţiuni de protest, altele sunt declanşate şi coagulate ca urmare a 

participării în cadrul unei acţiuni colective. Astfel, Ellemers și Bareto [11] constată că doar 

conștientizarea situației dezavantajate în care se află grupul determină apariția potențialului de protest, 

provocând reacții negative (furie, agresivitate, violență) în raport cu alte grupuri percepute drept 

avantajate. La fel, Freudenburg [1993 apud 17] constată că frustrarea, furia sau alienarea nu sunt doar 

nişte caracteristici incidentale, ci şi stimuli declanşatori ai comportamentului de protest. Iar încrederea 

şi respectul au un impact enorm asupra acţiunii colective, întrucât tendinţa de a avea încredere în 

anumite persoane, instituţii şi nu în altele influenţează alegerile şi deciziile. Indivizii manifestă 
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tendinţa de a avea încredere în cei cu care sunt de acord şi sunt de acord cu cei în care au încredere 

[17].  

Jasper identifică un şir de emoţii care pot fi asociate cu anumite reacţii de protest (v. tab. 1). 

Tabelul 1. Emoţii şi reacţii de  protest 

              Afecte primare 

Ura, ostilitatea, dispreţul Generează ofensa şi fixarea asupra vinei, pedepsirea oponenţilor 

Admiraţia  Întăreşte ataşamentul şi respect faţă de grupul de protestatari 

Solidaritatea, loialitatea Sunt emoţii pozitive faţă de ceilalţi din grup, determină implicarea în realizarea  

unor activităţi pentru cauza grupului 

Suspiciunea, tendinţele paranoice Cauzează apariţia indignării şi articularea vinei  

Încrederea, respectul Emoţii pozitive de bază care influenţează alte răspunsuri emoţionale sau cognitive, 

contribuie la formarea alianţelor şi întărirea credibilităţii 

   Emoţii primare reactive 

Mânia Poate avea mai multe surse şi poate fi orientată în mai multe direcţii, incluzând 

deopotrivă şi furia şi învinuirea 

Mâhnirea, durerea, pierderea, 

întristarea 

Generează revizuirea sistemului de valori, a sensului vieţii 

Ofensă, indignarea Se află la originea altor emoţii 

Ruşinea  Provoacă mânie şi reacţii agresive 

               Dispoziţii, stări sufleteşti 

Compasiunea, simpatia, mila Dorinţa de a-i ajuta pe cei care au o situaţie mai precară 

Cinismul, depresia Se reflectă printr-o atitudine pesimistă faţă de succesul acţiunii de protest şi  

posibilitatea de a produce schimbarea prin intermediul ei 

Sfidarea Încurajează atitudinea de rezistenţă 

Entuziasmul, mândria Emoţii pozitive animate de către liderii protestatari; entuziasm pentru acţiunea  

de protest şi cauza ei, mândria asociată identităţii colective   

Invidia, resentimentul Primii cercetători ai comportamentului colectiv au exagerat rolul acestor emoții;  

se pot manifesta uneori printre protestatari în cadrul acțiunii propriu zise 

Frica, teama Apar datorită sentimentului de ameninţare perceput în faţa schimbărilor survenite 

 în activitatea zilnică, obişnuită a indivizilor sau în sistemul de credinţe şi valori 

Speranţa, bucuria Anticiparea unor rezultate pozitive, a succesului 

Resemnarea  Ca şi cinismul, blochează percepţia posibilităţii schimbării  

 

Traducere şi adaptare după J. Jasper „The Emotions of Protest: Afective and Reactive Emotions in and around Social 

Movements. Sociological Forum, 13 (3), 1998, p.406. 

 

În acelaşi timp, loialitatea faţă de un grup (identitatea colectivă) determină indivizii să adere la 

acțiuni de protest, chiar şi în situaţia când raportul cost-beneficiu nu este în favoarea lor [13]. Într-un 

şir de studii, Kane (1996, 1997) demonstrează modul în care solidarizarea şi alianţele politice dintre 

diverse grupuri în cadrul unei acțiuni colective se formează prin construirea unui cadru simbolic, 

ideologic şi identitar [apud 20]. Cercetătoarea îşi fundamentează analiza în baza teoriei durkheimiene 

referitoare la ritualuri şi solidaritate socială, focusându-se pe rolul emoţiilor în medierea acestor 

procese [20]. În studiul cu privire la mişcarea irlandeză din 1879-1882, Kane [20] subliniază că 

dimensiunea emoţională a acțiunii de protest este organizată şi structurată în naraţiunile subiecţilor 

prin metaforele pe care aceştia le folosesc în descrierea acţiunilor. Astfel, observă autoarea, 

conceptualizarea şi structurarea metaforică este semnificativă pentru înţelegerea componentei 

emoţionale a protestelor. Emoţiile sunt articulate prin metafore şi fixate în „scenarii prototipice‖ ceea 
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ce permite identificarea acestora, metaforele fiind modalitatea prin care putem accede la cunoaşterea 

emoţiilor, concluzionează autoarea. 

Yang [16] analizează dinamica emoțiilor în cadrul mișcării studențești din 1989, evidențiind cum 

emoțiile negative sunt transformate, ca urmare a participării, în experiențe emoționale pozitive. Furia și 

nemulțumirea care au generat acțiunile de protest sunt înlocuite treptat, pe măsură ce mișcarea ia 

proporții, cu sentimentele de mândrie și compasiune, iar spre finalul protestelor, un mixaj emoțional de 

frică și speranțe, bucurie și furie caracterizează starea de spirit a participanților. Beneficiile participării, 

emoţiile pozitive trăite ca urmare a solidarităţii şi coeziunii colective şi eficacitatea colectivă au fost 

frecvent invocate și în cadrul unui studiu având la bază istorii orale [7]. În narațiunile lor, participanții 

relatau despre starea lor de spirit, descriind atmosfera generală a manifestaţiilor de protest, imaginea 

monumentală a mulţimii revoltate, despre acţiunile pe care le-au săvârşit împreună, despre rolul şi 

poziţia lor, oamenii care i-au cunoscut şi i-au ajutat.  

Wohl et al. [36] consideră anxietatea colectivă drept una dintre emoțiile având un impact 

puternic în generarea acțiunilor de protest. Autorii definesc anxietatea colectivă drept o reacţie afectivă 

provocată de neliniştile în legătură cu viitorul grupului, când evenimentele care se produc sunt 

percepute drept ameninţătoare pentru identitatea ingroup-ului. Prezenţa sentimentului de anxietate 

colectivă, subliniază Wohl et al. [36], determină membrii unui grup să se angajeze în acţiuni colective 

de protest. Respectiv, posibilitatea ca sentimentul anxietăţii colective să fie prezent e mai mare la cei 

care manifestă un puternic ataşament faţă de grup, cu o probabilitate mărită ca aceştia să se implice în 

acţiuni colective pentru păstrarea identităţii de grup [36].  

Shepherd et al. [29] relevă că membrii unui grup se vor implica în acțiuni colective de protest 

atunci când anticipează trăirea unor sentimente de rușine și aversiune ca urmare a unor acțiuni ale 

ingroup-ului considerate ilegitime. În acest caz, protestul apare și ca o reacție defensivă de salvgardare 

a unei identități ingroup pozitive. Ei aduc drept exemplu protestele britanicilor și americanilor ca 

urmare a invaziei în Irak din 2004.  

În modelul pe care îl propun, Zomeren et al. [39] integrează două dimensiuni în analiza 

motivelor participării în acțiuni de protest. Prima se referă la experiența emoțională, rezultată din 

insatisfacția trăită de membrii unui grup în raport cu situația grupului și urmare a atribuirilor externe a 

vinei pentru această situație. Cea de-a doua include credințele referitoare la eficacitatea grupului ca 

prin eforturi susținute să producă schimbarea dorită. Tot în acest context, Javeline [18] analizează rolul 

atribuirii cauzale a vinei în producerea protestului, identificând două tipuri de atribuiri: specifice și 

difuze. Autoarea concluzionează că, în situații de injustiție, membrii cei mai activi în acțiunile de 

protest sunt cei care atribuie vina pentru situația care a declanșat protestul unor instanțe sau persoane 
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concrete și, dimpotrivă, cei care nu se referă la un referențial concret în învinuirile pe care le fac mai 

degrabă nu se vor implica în acțiuni de protest. 

Becker et al. [4] au studiat consecinţele emoţionale ca urmare a participării în acţiuni colective. 

Autorii se întreabă ce emoții trăiesc participanții ca urmare a protestelor? Sunt ei satisfăcuți de 

participare sau, dimpotrivă, furia și nemulțumirea se amplifică? Becker et al. [4] menţionează că 

participanţii la proteste pot trăi, simultan, atât emoţii pozitive, cât şi negative. Totuși, subliniază autorii 

studiului, trebuie să distingem între emoţiile negative, îndreptate împotriva outgroup-ului şi cele 

pozitive, având rolul de consolidare a coeziunii ingroup. Cercetătorii constată că tocmai furia şi 

dispreţul, emoții direcționate împotriva outgroup-ului, au un rol esențial în menținerea acțiunii de 

protest pe o perioadă mai îndelungată de timp. Tot în acest context, Becker și Tausch [5] menționează 

că emoțiile pozitive trăite de membrii ingoup-ului ca urmare a participării, mai exact anticiparea 

retrăirii acestora, sunt factori care determină indivizii să se angajeze în noi acțiuni de protest. 

 

NOI FORME DE MOBILIZARE ŞI PROTEST: ROLUL REŢELELOR DE COMUNICARE  

Mediile internautice de comunicare şi socializare au devenit spații predilecte de promovare a 

evenimentelor de protest şi mobilizare în vederea participării. Într-un timp relativ scurt, ideile sunt 

răspândite la un număr cât mai mare de indivizi, conectând persoane izolate și creând platforme de 

comunicare, împărtășire a opiniilor și insatisfacțiilor [35]. Klandermens et al. (2008) susțin că 

împărtășirea socială – discuțiile despre diverse probleme politice în cadrul rețelelor sociale de 

comunicare – transformă frustrările individuale în frustrări colective, ceea ce amplifică probabilitatea 

apariției unor acțiuni de protest [apud 22].  

Supranumite revoluţiile Twitter, acțiunile de protest din 2009
1
 au readus în discuţie rolul pe care 

îl reţelele online în stimularea participării politice [28; 35]. Anduiza et al. [2] au examinat o serie de 

studii care au vizat implicaţiile pe care le are Internetul asupra mobilizării și participării la diverse 

acţiuni de protest. Autorii s-au întreabat ce efecte are extinderea participării în registrul online în raport 

cu formele tradiţionale de participare. Concluziile autorilor se referă la următoarele: mediile online 

cresc accesul şi expunerea la informaţii politice; mobilizarea online nu are un impact semnificativ 

asupra persoanelor în general inactive politic, însă oferă mai multe resurse celor care sunt de obicei 

activi de a interacţiona şi a se organiza mult mai rapid, decât prin intermediul formelor convenţionale 

de mobilizare; evenimentele de protest pot fi promovate cu costuri relativ mai mici. Tremayne [35] 

                                                           
1
 Revoluţiile Twitter definesc diverse acţiuni revoluţionare de protest care au avut loc în Republica Moldova (aprilie 

2009), Iran (2009-2010), Tunisia (2010-2011), Egipt (2011) sau Ucraina (începând cu noiembrie 2013). 
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constată că informațiile, în special poze sau materiale video, care ilustrează confruntări dintre polițiști 

și protestari au cel mai mare efect asupra mobilizării. 

 

       FACTORI PSIHOSOCIALI CARE DETERMINĂ RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE DE PROTEST 

Protestele colective pot dura o perioadă scurtă – câteva ore sau mai îndelungată de timp – câteva 

zile, săptămâni sau luni. Indivizii pot renunţa la proteste pentru o anumită perioadă de timp, protestul 

producându-se cu anumite intermitenţe, sau pentru totdeauna. Comparativ cu studiile care s-au referit 

la factorii care determină aderenţa indivizilor la acţiuni de protest, studiile privind factorii care 

determină indivizii să renunţe la acţiunile de protest sunt relativ puţine [22]. Insuccesul, incertitudinea 

privind utilitatea protestului sau represiunile sunt condiții care pot determina renunţarea la acțiunile de 

protest. Klandermans [22] consideră că dinamica renunţării este determinată gratificarea insuficientă, 

declinul angajamentului şi diverse evenimente precipitante. Autorul constată că gratificarea 

insuficientă (sau reducerea treptată a acesteia), precum şi declinul angajamentului contribuie la apariţia 

intenţiei de a renunţa, iar anumite evenimente contribuie la renunţarea efectivă la proteste. 

Deseori declinul unui protest poate fi determinat de declinul şanselor de succes, care face 

participarea să devină mai puţin atractivă La fel, s-a observat că represiunile pot suprima protestul, 

determinând indivizii să renunţe la acţiuni, însă în unele cazuri, dimpotrivă, pot genera acţiuni de 

protest mai ample. Oliver şi Myers [26] consideră că efectul represiunii asupra protestului se produce 

în felul următor: represiunile moderate generează proteste, în timp ce represiunile severe înăbuşă 

acţiunile de protest, iar lipsa represiunii nu are nici o importanţă. Studiul lui Karlkins şi Petersen [23] 

demonstrează că represiunile poliţiştilor împotriva demonstranţilor paşnici cu revendicări legitime au 

făcut să crească şi mai mult protestul.  

Aşa cum emoţiile, în conjuncţie cu alţi factori, explică traiectoria pe care o pot lua protestele 

sociale, continuitatea acestuia, aspectul emoţional se dovedeşte a fi important şi pentru studiul 

renunţării la acțiunile de protest. Timpul îndelungat, implicarea de durată, oboseala sau așteptările 

nerealiste acutizează sentimentele de frustrare care fie determină schimbarea tacticilor de acţiune, fie 

chiar destrămarea mulţimii [17]. Intenția de a renunța apare atunci când participanții au recurs la 

anumite sacrificii (timp, bani etc.), însă eforturile lor nu au fost susținute de autorități [19]. 

 

DIMENSIUNI SIMBOLICE ŞI RITUALICE ALE ACŢIUNILOR COLECTIVE DE PROTEST 

Deseori acţiunile de protest sunt însoţite de anumite ritualuri. Protestele, chiar dacă sunt la 

început instrumentale, sunt transformate pe parcurs în proteste expresive. Mai mult, în regimurile 

autoritare, spre deosebire de cele democratice, protestele ritualice şi simbolice sunt unica formă de 
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exprimare a opoziţiei faţă de regim [27]. Într-un studiu comparativ (China, Cehoslovacia şi Germania 

de Est), Pfaff şi Yang [27] analizează felul în care diverse reuniuni, spontane, mai mult culturale şi 

simbolice, de până la 1989, ale unor grupuri mici de persoane din fostele ţări comuniste, au pregătit 

terenul pentru explozia maselor din 1989. Aceste reuniuni, asociate de obicei cu diverse aniversări 

istorice şi comemorări politice, pe lângă rolul lor de liant al memoriei colective, erau folosite de către 

actanţi pentru exprimarea unor revendicări politice. Diverse ritualuri de opoziţie faţă de regim au avut 

ulterior o rezonanţă puternică pentru mobilizarea unor mase largi de oameni. 

La debutul protestelor, reuniunile iau forma unor ritualuri ceremonioase, încărcate afectiv şi 

simbolic, în cadrul cărora participanţii dezvoltă ritualuri care dau semnificaţie acţiunii lor, creează 

solidarităţi ce sudează coeziunea colectivă. Schimbarea revendicată se produce mai întâi la nivel 

simbolic şi ritual. Pe lângă practicile profane specifice scenariului de protest, participanţii oficiază şi 

ritualuri cu semnificaţie religioasă (de ex., rugăciuni colective). Ideea în sine de nemulţumire şi protest 

este îmbinată şi înlocuită treptat cu bucuria întrunirii şi a comuniunii sufleteşti între indivizi care 

împărtăşesc aceleaşi idei şi valori. Deseori participanţii „uită‖ nemulțumirea care a generat sentimentul 

de revoltă, acest fundament emoţional negativ fiind atenuat de această recompensă simbolică. În cele 

ce urmează vom prezenta o serie de ritualuri prezente în cadrul a diverse acțiuni de protest. 

Ritualul rugăciunii 

Un ritual frecvent în cadrul mișcărilor sociale de la sfârșitul anilor ’80 din fosta RSSM era cel al 

rugăciunii colective. Spaţiul unde se desfăşurau acţiunile de protest este un spaţiu cu rezonanţă istorică 

pentru începuturile mişcării de renaştere naţională din 1989. Aici s-au produs primele acţiuni de 

opoziţie faţă de regimul comunist din 1987. Semnificaţia profund simbolică a acestui topos al 

memoriei este redată de acţiunea concomitentă a celor trei planuri: dimensiunea religioasă, marcată de 

Clopotniţă şi Catedrala Adormirea Maicii Domnului la o extremitate, dimensiunea politică – de 

clădirea Guvernului la cealaltă şi dimensiunea istorică – de statuia lui Ştefan cel Mare. Cele două 

repere fizice – Catedrala şi Guvernul – se confruntă, fiind dispuse în opoziţie una faţă de cealaltă. 

Puterea politică este instanţa oficială, obiectul mişcărilor de protest, ea este instanţa îndreptăţită să 

satisfacă revendicările mulţimii, să asigure echilibru şi ordinea civilă. Producerea unor mişcări de 

protest este o dovadă a unor carenţe de dialog între partea oficială şi cea civilă. Biserica este un 

intermediar, reprezintă puterea divină, instanţa sacră, fiind de partea celui slab şi nedreptăţit. 

Joncţiunea religiosului cu naţionalul şi suprapunerea de sacru peste evenimente şi acţiuni este 

preponderentă. Protestatarii fac apel în repetate rânduri la instanţa divină ca la un posibil Renovator 

Mundi, în stare să restaureze echilibrul în ordinea existentă. Liderii acţiunilor de protest apelează la 

disponibilitatea religioasă a populaţiei. Discursurile acestora se finalizează de obicei cu „aşa să ne 
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ajute Dumnezeu”. La aceste adunări se aprind lumânări, ca la o rugăciune colectivă. Lumânarea 

aprinsă este asociată cu durerea, suferinţa, neputinţa, este invocarea divinului într-o ordine nepotrivită, 

anormală. Ea conferă atmosferei generale o tentă mistică, aurorală, este legământul fiecăruia, ruga şi 

speranţa în bine.   

Ritualul procesiunii funerare 

Prezent în timpul protestelor din 2002 din Republica Moldova
2
, prin acest ritual protestatarii 

reprezentau ruinarea „dictaturii comuniste” prin simularea unei procesiuni funerare prin care 

manifestanţii ar „pune cruce” sistemului. O Troiţă era purtată cu sobrietate în manieră golgotiană şi 

instalată chiar în faţă clădirii Parlamentului. A doua zi, imaginea florilor risipite, împrăştiate pe jos, 

martore ale rebeliunii de peste noapte, când Troiţa a fost „răpită‖, se prezintă dezolant ca o profanare 

nepermisă, o intruziune violentă în sacru. Protestatarii se înverşunează, îşi sporesc furia împotriva 

„trădătorilor de neam” şi recurg la instalarea unei alte Troiţe. La nivel perceptiv, guvernarea 

comunistă este considerată „răul nucleic al societăţii”, un „partid de ocupaţie”, care promovează 

„interesele imperiale ale Rusiei”, de aceea protestatarii cereau „demisia în bloc a intruşilor”.  

Ritualul distrugerii simbolice 

Distrugerea simbolică este o trasătură distinctivă a maselor, fenomen descris de către Canetti [6] 

astfel: „...masa distruge de obicei obiecte şi case. Deoarece adesea este vorba de lucruri fragile – cum 

ar fi ferestre, oglinzi, vase, tablouri, farfurii – există tendinţa de a se crede că tocmai fragilitatea acestor 

obiecte incită masa la actul de distrugere (…), zgomotele distrugerii, ale spargerii vaselor, ferestrelor, 

contribuie considerabil la plăcerea de a o face, sunt nişte puternice sonorităţi ale vieţii‖ (p. 9). Acest 

ritual al distrugerii este deseori întâlnit în timpul acțiunilor de protest. De exemplu, în timpul 

protestelor din 2003 împotriva federalizării (Planul Kozak propus de Moscova pentru soluţionarea 

conflictului transnistrean
3
), arderea portretelor lui V. Putin şi I. Smirnov („Jos cu ocupanţii”, „Jos cu 

federalizarea”, „monştrii”, „uzurpatorii”), a steagurilor Rusiei şi a fostei RSSM (simboluri ale 

perioadei sovietice) – se prezintă ca o formă de violenţă sublimată ca rezultat a dezaprobării 

tentativelor repetate de federalizare. Aceste acţiuni reprezintă un gen de catharsis emoţional, un fel de 

                                                           
2
 Dispoziţia privind studierea obligatorie a limbii ruse în toate şcolile din Republica Moldova, a fost emisă de către 

Ministrul Învăţământului, I. Vancea, la sfârşitul lunii august 2001. Această decizie a fost anulată ulterior, pe motiv că 

a provocat nemulţumiri din partea părinţilor şi profesorilor. Totodată această iniţiativă nu a fost susţinută nici de 

observatorii străini. În pofida acestor fapte, la 17 decembrie 2001, conform unei decizii definitive, aprobată de către 

responsabilii din cadrul Ministerului Învăţământului s-a decis studierea obligatorie a limbii ruse începând cu 1 

ianuarie 2002. Această decizie a declanşat un nou val de proteste, care au durat din ianuarie şi până în luna aprilie a 

aceluiaşi an. 
3
 15 noiembrie 2003 – Federaţia Rusă impune planul Kozak de federalizare, astfel eliminând Ucraina şi OSCE din 

procesul de soluţionare a conflictului transnistrean. Acest plan a declanșat ample acțiuni de protest împotriva 

proiectului de federalizare în luna noiembrie a aceluiași an. La 25 noiembrie 2003, președintele V. Voronin respinge 

planul rus de federalizare a RM. 
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victorie simbolică ce pare să întărească şi mai mult sentimentul de solidaritate împotriva „pericolului 

extern”. Ritualul de rebeliune creează o supapă pentru tensiunile societăţii în situaţia când schimbarea 

nu este percepută ca fiind posibilă. 

Ritualuri de consolidare a identităţii colective 

Construcţia unei identităţi colective este o componentă esenţială a acţiunilor de protest. Acţiunea 

nu se poate produce în absenţa unui „noi‖ caracterizat prin trăsături comune, solidaritate şi a unui „ei‖ 

cărora le este atribuită responsabilitatea privind situaţia percepută ca fiind injustă şi împotriva căreia se 

protestează [8]. Acţiunea propriu-zisă oferă posibilitatea de a te bucura şi a celebra identitatea 

colectivă prin marşuri, ritualuri, cântece, simboluri şi coduri comune [22]. În timpul acțiunilor de 

protest, identitatea personală a participanților se estompează, conturându-se o identitate colectivă 

unificatoare. Însăşi faptul că se află în acelaşi loc, pentru aceeaşi cauză, este un motiv de afiliere 

instantanee faţă de cel care se află alături. Scopul comun coalizează forţele şi determină apropierea de 

Celălalt. Relaţiile în interiorul acestui „noi‖ sunt armonioase, se face referinţă la practici entuziaste, 

ajutorarea reciprocă, fuziuni – toate împreună coalizând eforturile individuale în vederea realizării 

scopului comun. Cei care acţionează în vederea contracarării acţiunilor de protest, care stau de partea 

cealaltă a baricadei (autorităţi, poliţişti sau opozanți), sunt înstrăinaţi, iar identitatea lor este 

devalorizată.  

 

Concluzii şi direcţii ulterioare 

În studiile din ultimele decenii, mai mulți autori au remarcat importanţa factorilor psihosociali 

pentru înţelegerea şi explicarea protestelor sociale. În aces sens, în mod frecvent sunt invocate studiile 

ce vizează teoria privării relative. Totuși, deşi foarte influente în studiul mişcărilor şi al contestărilor 

politice, explicaţiile oferite de teoria privării relative sunt insuficiente [cf 15], lăsând fără răspuns 

următoarele aspecte: ce factori determină ca indivizii să reacţioneze la situaţia de privare în numele 

ingroup-ului sau de ce o situaţie de privare relativă nu determină întotdeauna şi apariţia protestului [1]. 

Cercetările ulterioare ar trebui să se oprească asupra cauzelor care fac ca în anumite situaţii emoţiile să 

fie un puternic vector pentru mobilizare, iar în altele nu. În ceea ce priveşte rolul emoţiilor ca urmare a 

participării, Becker et al. [4] constată că acestea sunt puţin studiate, valabil mai ales pentru cercetările 

experimentale. Un alt aspect ce necesită clarificări empirice este ceea ce van Stekelenburg și 

Klandermans [31], numesc paradoxul participării – cum se explică persistența potențialului de protest 

care, în pofida unor insuccese, se menține în continuare, determinând indivizii să adere din nou la 

acțiuni de protest.  



Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work (PSPSW) 
e-ISSN: 1857-4432, p-ISSN: 1857-0224, Volume 45, Issue 4, 2016,  

(http://psihologie.upsc.md) 
Psychology and Special Education Faculty 

“Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

16 

 

În prezent, cercetătorii din domeniu sunt interesaţi de implicaţiile reţelelor de comunicare online 

(forumuri, Twitter, Facebook) în producerea evenimentelor de protest. Rămâne deschisă problematica 

privind rolul pe care îl au aceste reţele în organizarea acţiunilor de protest. În acest context, Segerberg 

şi Bennett [28] subliniază că studiile ce vizează acest aspect trebuie să ia în considerare şi contextul 

sociopolitic în care aceste reţele funţionează. 

Un alt aspect mai puțin studiat de psihologia protestelor colective, constată Louis [24], este 

modul în care acțiunile de protest pot fi utilizate în producerea schimbărilor sociale și politice (i.e., 

rezultatele acțiunii). Autorul menționează că puține cercetări au fost dedicate analizei eficacității 

acțiunii colective și factorilor care influențează acest proces.
4
 

Într-un articol recent, Batel și Castro [3] au examinat contribuția teoriei reprezentărilor sociale 

pentru analiza protestelor colective. În acest sens, scriu autorii, așa cum reprezentările sociale sunt 

construcții dialogice, este important să discernem cum reprezentările sunt asociate cu identitățile 

grupurilor implicate în protest, sunt negociate și/sau contestate între grupurile sociale vizate în aceste 

acțiuni. Felul în care actorii sociali percep ideile și acțiunile celorlalți influențează felul în care ei simt 

și acționează. Din aceste considerenre, în vederea aplicării teoriei reprezentărilor sociale pentru studiul 

acțiunilor colective, este necesar să fie examinate practicile comunicative și cele sociale utilizate de 

actorii sociali.  
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