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SONHO DE JUNHO 

A minha geração não cai calada pela sua persuasão 

Percebe que é alvo das mentiras da televisão 

A minha geração, 

A minha geração.  

É contra a militarização,  

O genocídio a remoção,  

A reintegração, 

E a privatização,  

A minha geração. 

A minha geração não quer ser empregada na corporação 

Não botou a sua alma a leilão 

Nós somos a multidão... 

Nós somos a multidão.... 

A minha geração  

Sonha com revolução!  

(Poema de Júnior, artista de rua e um dos entrevistados nesta dissertação)



RESUMO 

As manifestações de Junho de 2013, que contou, de princípio, apenas com pequenos 

grupos e movimentos sociais de esquerda, tinha como objetivo reverter o aumento das 

passagens de ônibus e metrô nos grandes centros. O que era um evento comum nas 

grandes cidades, de repente se tornou uma das maiores manifestações do país e com um 

grande leque de reivindicações diante dos mais variados setores sociais. Na cidade de 

São Paulo, o grande organizador das manifestações foi o Movimento Passe Livre, um 

movimento que tem como característica ser horizontal, sem liderança e considerado não 

tradicional, o que, por um lado, permitiu a ampliação tanto de manifestantes quanto de 

pautas, mas, por outro, acabou sendo criticado por outros movimentos sociais justamente 

por este aspecto espontaneísta. Outra característica de Junho de 2013 foi o papel da 

imprensa, portando-se, num primeiro momento, em oposição às manifestações, e ao 

longo dos acontecimentos, contudo, acabou apoiando as manifestações, fazendo com que 

certa parte dos setores de movimentos sociais questionasse o real sentido das 

manifestações e de tal apoio. Não obstante, as redes sociais mantiveram papel de 

destaque por rivalizar com a imprensa sobre as formas de contar o que estava ocorrendo 

nas manifestações. Some-se a isso tudo o fator eleitoral em que o Brasil se encontrava, a 

saber, às vésperas de uma disputa presidencial, sendo que na cidade de São Paulo 

tínhamos Fernando Haddad recém-eleito, além de estar às vésperas de receber dois 

eventos importantes: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Todos esses 

fatores se encontram nas ruas de São Paulo durante as manifestações e este trabalho 

pretende analisar o resultado deste encontro tão heterodoxo. 

Palavras-chave: Junho de 2013; Movimentos Sociais; MPL-SP; Imprensa; Internet 



Abstract 

The uprising of June 2013, which had, at first moment, just small groups and social 

movements of the left, aimed to reverse the increase of bus and subway passes in major 

centers. What was a common event in big cities has suddenly become one of the biggest 

manifestations of the country and with a wide range of demands before the most varied 

social sectors. In São Paulo city, the great organizer of the uprising was the Free Pass 

Movement [Movimento Passe Livre], a movement that has the characteristic of being 

horizontal, without leadership and considered non-traditional, which, on the one hand, 

allowed for the expansion of both uprising and patterns, But on the other hand, it was 

criticized by other social movements for this spontaneous aspect. Another feature of June 

of 2013 was the role  

of the press, initially acting in opposition to the uprising, and throughout the events, 

however, ended up supporting the uprising, causing a certain part of the sectors of social 

movements to question the Real sense of manifestations and of such support. 

Nevertheless, the social networks maintained a prominent role by rivaling the press on the 

ways of telling what was happening in the uprising. Add to that all the electoral factor in 

which Brazil was, that is, on the eve of a presidential race, and in the city of São Paulo we 

had Fernando Haddad recently elected, besides being on the eve of receiving two 

important events: the 2014 Soccer World Cup and the 2016 Olympic Games. All these 

factors are on the streets of São Paulo during the uprising and this work intends to analyze 

the outcome of this unorthodox meeting. 

Keywords: Uprising June 2013; Social Movements; MPL-SP; Press, Internet 



Lista de siglas 

Sigla Significado 

ALERJ Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro 

FIESP Federação das Industrias do Estado de São Paulo 

GCM Guarda Civil Metropolitana 

JPSDB Paulistana Juventude do PSDB município de São Paulo 

MPL Movimento Passe Livre 

MPL- SP Movimento Passe Livre São Paulo 

Mídia Ninja Mídia Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação 

ONU Organização das Nações Unidas 

PCdoB Partido Comunista do Brasil 

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 

PSOL Partido Socialismo e Liberdade 

PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados 

PT Partido dos Trabalhadores 

TICS Tecnologia de Informação e Comunicação 

UJS-SP União da Juventude Socialista - São Paulo 

UPES União Paulista dos Estudantes Secundaristas 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ................................................................................................11 

CAPÍTULO 1: SOBRE MANIFESTAÇÃO E CIDADE .............................16 

1.1 As tensões sociais na cidade e o impacto na política ........................................................16 

1.2 Lulismo, manifestação e jornalismo .................................................................................37 

CAPÍTULO 2: A VISÃO PELA IMPRENSA ..............................................55 
2.1 Os antecedentes de Junho de 2013: eleição na cidade de São Paulo e eventos esportivos 

no país .....................................................................................................................................55 

2.2 O dia 20 de Junho de 2013: no Jornal Nacional e no Jornal da Cultura............................77 

CAPÍTULO 3: O OLHAR DO MANIFESTANTE ....................................101 

3.1 O discurso da presidente e a dinâmica das ruas ..............................................................101 

3.2 Sobre seus desdobramentos iniciais e a visão do MPL-SP..............................................120 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................138 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................143 

Referencial de fontes .............................................................................. .........153



 

INTRODUÇÃO 

O intuito deste trabalho é analisar as manifestações de Junho de 2013, com um foco 

nos acontecimentos da cidade de São Paulo, principalmente nos eventos do dia 20 deste 

mês. A escolha desta data para análise advém do fato de que neste dia a população sai às 

ruas para comemorar o não aumento da passagem no transporte na cidade, fazendo com 

que grande parte dos meios de comunicação questionasse os próximos passos do 

Movimento Passe Livre São Paulo e dos manifestantes. Apesar da vitória na cidade de 

São Paulo e de seu tom festivo da manifestação, outras cidades como Rio de Janeiro e 

Brasília apresentavam um processo de luta intenso.  

    Para apresentar os acontecimentos da manifestação teremos como fonte a imprensa e 

a história oral, pois compreendemos que essas fontes se complementam, enquanto a 

memória de um entrevistado pode se confundir em relações a datas, a imprensa nos 

garante essa precisão na datação do evento; em contrapartida, o relato dos manifestantes 

garante uma visão com maior riqueza de detalhes dos acontecimentos, além de apresentar 

a motivação que não é apresentada na imprensa, permitindo assim uma quantidade maior 

de dados para uma analise dos fatos.  

    Na imprensa trabalharemos com as seguintes fontes: Folha de S. Paulo; Estado de S. 

Paulo; o site de notícias G1; UOL; SUL21; além dos comentários de Arnaldo Jabor e de 

José Luiz Datena, realizados em seus programas; serão utilizadas também peças 

publicitárias da campanha para prefeito de Fernando Haddad e sites oficiais, tanto do 

governo federal quanto da prefeitura da cidade de São Paulo. Ao se referir 

especificamente ao dia 20, faremos uma comparação entre dois telejornais, sendo o 

Jornal Nacional da Rede Globo e o Jornal da Cultura da TV Cultura. Suas escolhas são 

baseadas na audiência do primeiro jornal e na forma de apresentar as notícias do segundo, 

que tem como característica o debate entre convidados após a apresentação da notícia. 

    A coleta dos relatos dos manifestantes pode ser compreendida da seguinte forma: 

movimentos sociais organizados, de sorte que selecionamos o JUNTOS!, que se trata de 

uma entidade de jovens com relações com o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade); a 

UJS (União da Juventude Socialista), organização também de juventude ligada ao PCdoB 

(Partido Comunista do Brasil); a entidade representativa de estudantes UPES (União 

Paulista de Estudantes Secundaristas); e, para completar, selecionamos o grupo Mídia 

Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) que ficou conhecido como o canal 

oficial das manifestações.    
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    Além dos movimentos organizados, buscamos relatos de manifestantes que 

continham relação com essa dinâmica, e aqui nos cabe uma divisão entre manifestantes 

que faziam parte de movimentos sociais e por algum motivo abandonou o grupo, de um 

lado; e manifestantes que não tinham nenhum contato com grupos sociais, sendo que os 

acontecimentos de junho se tornaram seu primeiro contato com uma manifestação. Ao 

todo foram realizadas doze entrevistas. 

    As manifestações tinham no MPL (Movimento Passe Livre) o seu principal 

organizador, que se articula unicamente com o intuito de requerer a gratuidade do 

transporte público. Sua organização é horizontal, ou seja, sem líderes, o que levou a 

dispensa de um instrumento tradicional de manifestação de rua: o carro de som para 

apresentar as diretrizes da manifestação. 

Como veremos a seguir, a manifestação foi formada em grande parte por jovens, 

fazendo com que houvesse uma mudança na forma tradicional de colher noticias e 

informações. Como resultado, canais tradicionais de informação como jornais e redes de 

televisão perdem espaço para o ambiente virtual, principalmente para as rede sociais 

como Facebook e Twitter. Com isso temos uma quebra do discurso da mídia tradicional 

levando, em mais de um momento, a apresentadores de programas serem obrigados a 

rever suas posturas sobre as manifestações devido à crítica sofrida no ambiente virtual. 

Estes novos manifestantes que vão às ruas apresentam demandas que extrapolam a 

redução do preço das passagens do transporte público, fazendo com que movimentos 

tidos como tradicionais façam uma serie de criticas a este novo grupo e à maneira que o 

MPL-SP conduz as manifestações. 

Se os movimentos sociais apresentavam críticas à forma de condução do MPL ao 

novo conjunto de manifestantes, estes, por sua vez, apresentam suas críticas à 

participação de partidos políticos e movimentos sociais durante as manifestações, 

chegando ao ponto de proibir o ato de se levantar bandeiras durante os eventos. Um 

ponto que une tanto os movimentos sociais e seus partidos políticos como estes novos 

manifestantes é a critica à saída do MPL-SP das ruas após a queda do valor da passagem. 

De acordo com a maior parte dos movimentos sociais, a crítica advém do fato de que este 

movimento gerou uma série de instabilidade política; para os novos manifestantes, a 

crítica perpassa a existência de uma série de demandas que estavam nas ruas e que não 

foram atendidas. Tentando sistematizar todas essas questões, o trabalho será dividido em 
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três capítulos. 

    O primeiro capítulo, intitulado “Sobre manifestação e cidade”, tem como fontes os 

jornais com notícias sobre as manifestações e também contém o levantamento 

bibliográfico sobre movimentos sociais, principalmente no Brasil, além de apontamentos 

da política econômica do governo do Partido dos Trabalhadores. O objetivo desta parte é 

apresentar os antecedentes das manifestações de Junho de 2013, e demonstrar como as 

manifestações foram sendo construídas no horizonte político brasileiro.  

    A primeira parte, intitulada “As tensões sociais na cidade e o impacto na política”, 

apresenta os grupos sociais que se fazem presente durante as manifestações de Junho de 

2013 na cidade de São Paulo, tais como o Black Bloc. Grupo este que apresentamos seu 

surgimento e bem como o seu objetivo, além de fazer o paralelo com movimentos que 

antecederam as manifestações brasileiras. Outro ponto que esta parte do trabalho 

apresenta são os primeiros relatos da imprensa sobre as manifestações na cidade de São 

Paulo e a postura do MPL-SP durante os primeiros momentos da manifestação. 

    A segunda parte deste capítulo, intitulada “Lulismo, manifestação e jornalismo”, 

apresenta as contradições do governo do PT e a falta de perspectiva de um setor social 

que estava se aproximando do seu teto de crescimento. Com isso, temos o inicio das 

primeiras manifestações que antecederam Junho de 2013, que retornam durante as 

manifestações. Outro ponto que esta parte do trabalho explora é a tentativa de 

criminalização das manifestações por parte da impressa em seu momento inicial. Para 

isso utilizaremos o programa da TV Bandeirantes Brasil Urgente, onde seu apresentador 

José Luiz Datena tenta manipular uma votação ao vivo no seu programa para creditar a 

sua visão contrária ao que estava ocorrendo nas manifestações. 

    O segundo capitulo, intitulado “A visão pela imprensa”, tem como objeto apresentar 

as mudanças do discurso da mídia em relação às manifestações, passando de uma crítica 

aos atos para um apoio ao movimento, causando uma estranheza entre os movimentos 

tidos como tradicionais, especialmente porque estes observavam nesta mudança de 

postura como uma intenção de dirigir as manifestações, além de aumentar o número de 

manifestantes e, assim, pressionar o governo federal.  

    Para a realização deste capítulo, que assim como o anterior é dividido em duas 

partes, teremos a utilização de jornais, tanto os virtuais como blogs e páginas de redes 

sociais, como também os já mencionados telejornais Jornal Nacional, da Rede Globo, e o 

Jornal da Cultura, da TV Cultura, no dia 20. Outra fonte que será utilizada neste capítulo 
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vem a ser as peças publicitárias para a eleição do então candidato a prefeito de São Paulo 

Fernando Haddad, que se encontram disponíveis na internet. 

    A primeira parte deste capítulo, intitulado “Os antecedentes de Junho de 2013: 

Eleição na cidade de São Paulo e eventos esportivos no país”, relata como a organização 

dos eventos esportivos contribuíram para aumentar o número de manifestantes e de 

pautas. Outro ponto apresentado durante este capitulo é a consolidação da mudança do 

discurso da imprensa e de partidos políticos sobre as manifestações. Também serão 

abordadas as promessas de campanha de Fernando Haddad para a prefeitura de São 

Paulo, a partir de fragmentos de campanha disponíveis na internet. Nestes fragmentos 

temos um panorama de como seria tratada a questão do transporte público na cidade e 

suas primeiras ações como prefeito nesta área, como, por exemplo, o Bilhete Único 

Mensal. 

    A continuação deste capítulo segue em “ O dia 20 de Junho de 2013: No Jornal 

Nacional e no Jornal da Cultura”, tem como objetivo analisar os dois telejornais a partir 

de como foram relatadas as manifestações durante este dia. Enquanto o Jornal Nacional 

apresenta um jogral de imagens com links ao vivo tentando mostrar uma dinâmica na 

cobertura dos acontecimentos sem se aprofundar em nenhuma cidade e tendo um maior 

foco na violência de grupos de manifestantes; temos uma cobertura oposta se nos 

depararmos com o Jornal da Cultura, que apresentou reportagens sobre as manifestações 

– característica de conteúdo pouco utilizada pelo Jornal Nacional – e um debate entre

seus comentaristas, que tinham visões antípodas sobre os acontecimentos, o que 

transforma a cobertura deste telejornal em uma prévia das visões que rondam as 

manifestações. 

    O terceiro capítulo, que assim como os demais, é dividido em duas partes, recebe o 

nome de “O olhar do manifestante”. Nele se pretende analisar os relatos dos 

manifestantes da cidade de São Paulo. A primeira parte tem como nome “O discurso da 

presidente e a dinâmica das ruas”, na qual é apresentado o discurso de Dilma Rousseff 

feito em cadeia nacional no dia 21 de Junho onde ela anuncia a visão institucional das 

ruas. Ao longo do seu discurso, a presidente apresenta a importância das manifestações 

para o país e defende a realização dos jogos enquanto os manifestantes questionavam o 

método de atuação policial e o abandono do MPL-SP, e também a própria postura da 

presidente.  

A segunda parte, que recebe o nome de “Sobre Junho e seus desdobramentos 

14



iniciais”, serão apresentados os primeiros impactos das manifestações de Junho de 2013 

na sociedade e como os manifestantes observaram sua participação nas manifestações.   

Ao final destes três capítulos será possível compreender uma parte das manifestações 

no Brasil em Junho de 2013, principalmente na cidade de São Paulo, com todos as suas 

nuanças em relação aos manifestantes, tanto os ativistas de movimentos sociais quanto os 

que estavam nas ruas pela primeira vez, e também compreender a atuação dos meios de 

comunicação diante das manifestações, bem como analisar o impacto inicial deste 

movimento para os partidos políticos. 
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CAPÍTULO 1 

SOBRE CIDADE E MANIFESTAÇÕES 

1.1  As tensões sociais na cidade e o impacto na política 

À partir da leitura do livro O Novo Tempo do Mundo, do professor Paulo Arantes, no 

qual, em seu primeiro capítulo, que recebe o nome do livro, é apresentado um balanço 

atentando-se para o fato de que desde meados do século 15 e seguido pelo 16, a sociedade 

tem a percepção de estar vivendo em uma aceleração constante do tempo. Nós séculos 15 e 

16 essa percepção ocorreu devido às grandes navegações e a chegada em novos territórios. 

Já nos séculos 17 e 18 tem-se um período de transição para a Idade Moderna. Eric 

Hobsbawn, em seu texto intitulado “Guerra, paz e hegemonia no inicio do século XXI”, 

apresenta quatro pilares surgidos no século 19, que permanecem até hoje em nossa 

sociedade:    

Refiro-me ao forte declínio do campesinato, que até o século XIX formava a 
grande base da raça humana e o alicerce da economia; à correspondente 
ascensão de uma sociedade predominantemente urbana e, sobretudo ao 
aparecimento das hipercidades, cuja população se mede em oito cifras; à 
substituição de um mundo de comunicação oral por um mundo baseado na 
leitura e na escrita universais, à mão ou à máquina; e, finalmente, à 
transformação da situação das mulheres. (HOBSBAWM, 2007, p. 37) 

Três dos pilares apresentados por Eric Hobsbawm podem ser compreendidos entre 

um paralelo sobre as mudanças econômicas da sociedade e a luta dos movimentos sociais 

representado na mudança da situação das mulheres. O quarto pilar desta transformação é 

crucial para a função do historiador, afinal, a escrita e as análises de permanências ou 

transformações é o que define sua função. Partindo desta premissa, este trabalho pretende 

analisar as manifestações que ocorreram no Brasil em 2013 recebendo o nome Jornadas de 

Junho. 

Raquel Rolnik, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, em seu artigo “As vozes das ruas: as revoltas de junho e suas 

interpretações” disponíveis no livro Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que 

tomaram as ruas do Brasil apresenta da seguinte maneira o que ocorreu em 2013: 
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Podemos pensar essas manifestações como um terremoto - uma metáfora 
mais adequada do que o trovão mencionado no editorial do semanário francês 
-, que perturbou a ordem de um país que parecia viver uma espécie de 
vertigem benfazeja de prosperidade e paz, e fez emergir não uma, mas uma 
infinidade de agendas mal resolvidas, contradições e paradoxos. Mas, 
sobretudo - e isso é importante -, fez renascer entre nós a utopia... No campo 
imediato da política, o sismo introduziu fissuras na perversa aliança entre o 
que há de mais atrasado/excludente/prepotente no Brasil e os impulsos de 
mudança que conduziram país na luta contra a ditadura e o processo de 
redemocratização; uma aliança que tem bloqueado o desenvolvimento de um 
país não apenas próspero, mas cidadão. (ROLNIK, 2013 p. 7)   

 As manifestações de 2013 foram formadas com essas tensões sociais apresentadas 

por Raquel Rolnik, o que levou a uma série de grandes manifestações por todo o território 

nacional. Partindo das contradições nas cidades e uma nova geração de militantes de causas 

sociais, este capítulo pretende analisar os impactos de dois movimentos em suas cidades 

relacionando-os com os acontecimentos de 2013 no Brasil. O primeiro movimento recebe o 

nome da cidade ao qual ocorreu e ficou conhecida como Batalha de Seattle, uma das 

últimas grandes manifestações do século 20, e tinha dentre suas características a não 

centralização do movimento. 

O segundo movimento ocorre em Nova Iorque, nomeado de Occupy Wall Street. A 

importância de compreender a versão norte americana do movimento se faz presente, pois 

ela é uma das primeiras do século 21, e assim como a Batalha de Seattle, esta não contém 

uma liderança definida e tem como característica a utilização da internet como meio de 

comunicação entre os manifestantes.    

Retornemos ao texto de Eric Hobsbawm, citado acima, após apresentar mudanças 

sociais que vem a ser a base de novas sociedades, o autor nos apresenta as mudanças que 

estão começando em nossa época. Ele afirma que basta “pensar na velocidade da revolução 

das comunicações, que virtualmente aboliu o tempo e a distância. Em 2004, a internet mal 

completou dez anos (...).” (HOBSBAWM, 2007, p. 37). A internet, que em 2013 possuía 

cerca de 19 anos, tem transformado o perfil dos manifestantes. Vemos tal ideia em 

Leonardo Sakamoto ao relatar os envolvidos nas ações da cidade de São Paulo, em seu 

texto intitulado “Em São Paulo, o Facebook e o Twitter foram às ruas”. Senão, vejamos:  
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Uma manifestação de rua, dois dias antes reunindo mais de 200 mil pessoas, 
acabou por mudar o perfil dos que estavam protestando em favor da redução 
da tarifa. O chamado, feito via redes sociais, trouxe as próprias redes sociais 
para a rua. Quem andou pela Avenida Paulista percebeu que boa parte dos 
cartazes era comentários tirado do Facebook e do Twitter. (SAKAMOTO, 
2013 p. 97) 

 Como Leonardo Sakamoto apresenta, a internet saiu às ruas e com isso ocorre um 

grande embate do legado das manifestações de 2013. Neste ambiente existem grupos tanto 

de direita quanto de esquerda se organizando, e foi este encontro que as manifestações 

proporcionaram, causando uma dúvida: qual foi o verdadeiro legado destas manifestações 

para o movimento político e social? Atualmente existe um debate sobre a contribuição das 

manifestações de 2013 para movimentos contrários a ex-presidente Dilma Rousseff se 

fortalecerem e saírem às ruas do país. 

    Um ponto pacífico sobre a manifestação é que com ela notamos o fortalecimento de 

canais alternativos de comunicação tendo como expoente máximo o grupo Mídia Ninja. 

Seu nome, que na verdade é um acrônimo definido da seguinte maneira por um dos 

integrantes em entrevista concedida ao pesquisador: “Ela quer dizer Narrativas 

Independentes, Jornalismo e Ação, que é justamente essa conexão do ativismo com o 

jornalismo, que é um Lifestyle, é um modo de entendimento do veículo, enfim1”. (sic) 

(Entrevista concedida ao autor). 

O grupo Mídia Ninja é um grupo que surgiu a partir de um coletivo de cultura 

conhecido como Casa Fora do Eixo, com o intuito de fazer coberturas de eventos culturais 

que não tinham divulgação nos meios de comunicação considerados tradicionais, no qual 

cabe ressaltar o momento da virada de um canal de divulgação de eventos para um veículo 

de transmissão de noticias.  

Essa coisa é interessante. Isso vem, cara, de dois aspectos principais, eu acho, 
que um deles é esse fluxo dos festivais, não é? E os projetos culturais em 
geral que a gente tem e sempre fez ou que foram muito fortes entre 2008 e 
2011. É e eles eram muito estimulados, ou seja, a gente se provocava a estar 
produzindo uma noite, pelo menos, uma noite de música de bandas de outras 
cidades por mês nas cidades. Então, enfim, eram estimulados a estar 
movimentando seus cenários locais, e desde sempre a gente nunca teve muita 

1 Entrevista concedida por membro do coletivo Mídia Ninja, na sua casa sede na cidade de São Paulo no dia 14 de Outubro de 
2015. 
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aceitação da grande mídia... as pautas geralmente não entravam, só quando 
tinham uma programação muito top, muito com nomes famosos isso 
conseguia entrar nos veículos então desde cedo a gente foi acostumado a 
fazer a nossa própria mídia. Dialogar e criar ferramentas que conseguissem 
comunicar diretamente com nosso público, pensar estratégias eficientes de 
comunicação justamente porque como a gente não tem, não tinha esse apoio, 
enfim, esse respaldo da grande mídia, a gente teve que criar nossa própria 
alternativa de comunicar. E isso se tornou uma característica muito forte do 
Fora do Eixo, justamente por essa escassez a gente conseguiu transformar 
isso em oportunidade. Então tem esse acúmulo que vem dos festivais, da 
necessidade de comunicar isso de uma experiência de cobertura colaborativa 
também, que ajuntar um monte de comunicador, ou gente que está interessada 
em cobrir os festivais ou a cena. E que não tem espaço para produzir isso que, 
por exemplo, o cara da universidade de jornalismo, ele não tem uma 
disciplina que vai estimular ele a produzir um conteúdo diferenciado, a 
produzir um conteúdo mais livre, ou conteúdo direcionado exclusivamente 
para cultura alternativa. Isso não existe. A não ser que o cara busque isso, a 
Faculdade não tende a proporcionar. Então tendo esse acúmulo, é um dos 
pontos de virada de entendimento da Mídia Ninja que é: acúmulo de 
comunicação, e velocidade de publicação de conteúdo nas redes sociais então 
é uma característica. A outra característica é quando a gente estava em São 
Paulo e a gente percebeu que a rua estava quente e que se a gente fosse lá pra 
fotografar e divulgar isso, a gente teria uma grande aceitação do grupo. Uma 
das primeiras experiências que aconteceu foi quando morreu um ciclista 
atropelado na Avenida Paulista, isto teve uma comoção e uns cicloativistas 
organizaram uma bicicletada pelada que teve uma repercussão muito forte 
aqui na cidade. Isto deu uma “memetizada” (sic). E a gente foi lá cobrir e 
quando a gente foi lá cobrir, a gente subiu essa foto, dessa pedalada de cima 
da galera fechando a Avenida Paulista, muito agilmente e a gente postou nas 
nossas redes, e isso deu uma bombada, deu um boom de compartilhamento, a 
gente falou “caralho, tem um trem acontecendo ai”. (Entrevista concedida ao 
autor). 

A partir da internet e com a utilização de suas redes sociais, o coletivo tem uma 

mudança na forma de se organizar e buscar apoio, o que acabou resultando o surgimento da 

Mídia Ninja. Desde o início, o grupo não escondeu sua posição política: “E acho que isso foi um 

diferencial também da Mídia Ninja, não? Até porque no Brasil existe esse mito da neutralidade, 

sabe? Que é uma coisa que a gente não acredita e que por isso a gente tem uma posição bem 

clara, quando a gente está na rua fazendo cobertura”. (Entrevista concedida ao autor) Em outras 

palavras, uma reportagem com o viés à esquerda, por isso durante as manifestações de Junho de 

2013, a organização foi favorável às passeatas desde o início. A internet contribuiu para o 

acúmulo de apoio, como observamos de maneira clara em dois movimentos. O primeiro, o 

movimento Occupy Wall Street, com o qual a rede foi utilizada para a obtenção de apoios ao 
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redor do mundo, tanto em questões financeiras para manutenção do local e alimentação quanto 

para divulgação de suas propostas e articulação com outros locais distantes2. 

O segundo evento é o próprio Junho de 2013 no Brasil. Por mais que se atribua ao 

Movimento Passe Livre (MPL) a responsabilidade dos acontecimentos deste período, não 

se pode negar ou se esquecer da importância das chamadas e das pulverizações realizadas 

em redes sociais como Facebook, de convites de atos ou informações sobre as 

manifestações. Esta dimensão da internet tornou tão importante durante o processo que um 

estudante teve uma reunião com a presidente Dilma após convocar uma manifestação pelas 

redes sociais.  

Um estudante de 17 anos de idade, chamado Jimmy Carreiro Lima, convidou 
1.400 pessoas de uma rede social para participar de um protesto contra a 
corrupção do sistema publico. Em três dias, o convite eletrônico havia 
alcançado 200 mil pessoas. Em 17 de junho de 2013, 15 mil pessoas se se 
reuniram em Brasília; o dia marcou a ocupação da Esplanada dos Ministérios 
e manifestantes subiram a rampa do congresso nacional. (FERNANDES, 
ROSENO, 2013, p. 28) 

Esta não foi a primeira vez que novos métodos de convocação se tornou usual, em 

2011 na Inglaterra temos a Revolução do BlackBerry, onde grupos de estudantes fazendo 

uso do aparelho de celular que dá nome à manifestação organizam via mensagens os atos. 

A troca de mensagens de texto por aparelhos desta marca é gratuita e as mensagens que 

saiam deste aparelho eram mais seguras, pois estavam criptografadas, só sendo 

descriptografadas ao chegar a seu destino. 

Se compararmos com a década de 1990, temos mudanças significativas nas formas 

de organização e comunicação entre os movimentos, manifestantes e atuação. Grandes 

forças sociais que durante este último período do século 20 eram responsáveis por enormes 

manifestações no Brasil, como UNE, CUT e MST, começam a perder espaço para essa 

nova forma de organização, com lutas de curto prazo. 

2 Estes dois eventos relacionados do Occupy Wall Street estão disponíveis nas notícias: 
<http://economia.ig.com.br/criseeconomica/movimento-ocupe-wall-street-sobrevive-com-apoio-e-doacoes/n159
7292051697.html> e 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/protestos-de-wall-street-tomam-o-mundo-1.html>. Último acesso 
realizado no dia 11 Out 2016.    
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Durante a década de 1990, o protagonismo dos grupos apontados acima se fez 

presente principalmente por sua capacidade de organização, seja ela de ordem sindical, seja 

de ordem estudantil. Essa penetração nas fábricas e nas universidades tinha como pauta 

uma crítica à política econômica e social de cunho neoliberal, que assolava o país durante o 

governo do presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Emir Sader em seu livro 

A nova Toupeira nos apresenta como era a relação de disputa durante a década de 1990 no 

continente Sul-Americano: 

Na década de 1990, o campo político foi marcado sobretudo pela ofensiva 
das políticas neoliberais e a resistência dos movimentos sociais. O 
neoliberalismo conseguiu criar um consenso em torno de suas políticas, 
contando com uma forte propaganda internacional, mas jogando também com 
o fantasma da inflação, o ponto de apoio fundamental da América Latina para
a criminalização do Estado e a introdução de duras políticas de ajuste fiscal. 
Os efeitos imediatos da estabilização monetária - e a ilusão de que essa 
medida, por si só, elevaria substancialmente a capacidade de consumo da 
população e promoveria a retomada do desenvolvimento econômico - 
permitiram a reeleição dos principais presidentes promotores do 
neoliberalismo: Menem, Fernando Henrique Cardoso e Fujimori – fenômenos 
que preencheram politicamente a década de 1990. A polarização dos 
enfrentamentos encontrou um centro de resistência nos movimentos sociais, e 
sobretudo em sua coesão interna. Eles funcionavam como catalisadores do 
crescente descontentamento popular. A dificuldade vinha de sua incapacidade 
de construir uma força política que propusesse modelos alternativos e um 
bloco político que pudesse triunfar eleitoralmente e pôr esses modelos em 
prática. (SADER, 2009, p. 45-6) 

Devido ao seu histórico de lutas, a junção destes movimentos sindical, estudantil e 

campesino durante a década considerada neoliberal foi responsável por eleger como 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua sucessora Dilma Rousseff. Partindo das 

realizações que esta estrutura de movimento conseguiu no país, temos uma questão para 

pensar a manifestação de 2013: a pergunta é sobre a centralidade das ações. Em outras 

palavras, existe um efeito prático uma manifestação sem um líder que defina as pautas? 

As manifestações de 2013 se intitulavam sem liderança e dispensava a utilização de 

carros de som durante o percurso da manifestação. Seu trajeto era definido de maneira 

horizontal, ou seja, todos tinham direito a voz para a escolha do trajeto. Esta forma de 

organização permitiu que grupos até então considerados minorias em manifestações se 

fizessem presentes e reconhecidos, como, por exemplo, anarquistas e o grupo que vem a se 

tornar um divisor de água durante as manifestações, devido a utilização de violência, 

conhecidos como Black Blocs, estes que enfrentavam a polícia e quebravam as vidraças de 

bancos e outros símbolos do capitalismo.  
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O surgimento deste grupo nas manifestações de 2013 gerou um racha entre setores 

da esquerda, como foi o caso do PSTU3, que em seu site apresenta um texto intitulado 

“Uma vez mais, sobre a polêmica com o Black Bloc”4, no qual aprofunda a crítica feita em 

seu jornal “Opinião Socialista” sobre a utilização desta tática. A participação do grupo 

Black Bloc acabou levantando dúvidas sobre a real intenção dos atos e principalmente a 

quem interessava este tipo de ação naquele período.  

Tanto a violência como uma ação política quanto sua negação não surgiram nas 

manifestações de 2013 no Brasil, assim como os Black Blocs, que se tornaram um dos 

grandes personagens das manifestações mesmo sem um rosto e sem líder. Jornais tentavam 

apresentar à população um perfil destes grupos onde cabe ressaltar a matéria da Folha de S. 

Paulo5 intitulada “Entenda o que é o ativismo ‘Black Bloc’ presente nas manifestações” . 

(FOLHA, 11 jun.2013). Esta matéria entrou em seu site no dia 11 de junho de 2013, onde, 

de maneira simples e rápida, tenta apresentar uma introdução do movimento, que segundo 

o jornal tem início “na Alemanha, na década de 1970 e seguidores em diversos países”

(idem). Ao longo desta reportagem são apresentados quais são seus interesses e seus 

objetivos com suas ações violentas: 

A ideologia Black Bloc se baseia no questionamento da "ordem vigente". 
Eles se manifestam contra o capitalismo e a globalização. Suas ações 
promovem o dano material a fachadas de empresas multinacionais e vidraças 
de bancos, por exemplo. (FOLHA, 11 jun., 2013) 

O jornal continua a apresentação do movimento e agora faz um alerta aos que 

desejam se aproximar deste grupo: “Acabam, na maioria das vezes, entrando em confronto 

com a polícia.” (idem). Cabe ressaltar que esta matéria sobre os Black Blocs foi lançada 

enquanto as manifestações ainda ocorriam, e se olharmos o seu contexto podemos perceber 

que seu objeto é criminalizar o movimento Black Bloc, usando a linha de argumentação de 

que este grupo não era prepositivo e não condizente com o que estava ocorrendo nas 

manifestações, que têm como característica serem pacíficas e ordeiras.  

3 Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. 

4 Noticia disponível :< http://www.pstu.org.br/uma-vez-mais-sobre-a-polemica-com-o-black-bloc/> Último acesso 
realizado no dia 17 Mai 2017 

5 Noticia disponível : 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1309858-entenda-o-que-e-o-ativismo-black-bloc-presente-nas
-manifestacoes.shtml> Último acesso realizado no dia 11 Out 2016. 

22



Um ponto que não se pode esquecer nesta matéria é a tentativa do jornal de 

deslegitimar as ações do movimento não só por serem consideradas violentas, mas também 

por seus alvos principais: bancos e multinacionais. O jornal se apresenta fazendo uma 

defesa dessas instituições e conglomerados e para isso se utiliza do termo “ordem vigente”. 

(FOLHA, 11 jun.2013), e que o grupo se coloca contrário a este contexto social existente. 

Mas se deve ter a atenção ao ler este argumento, afinal ele não esta se referindo a 

democracia, mas sim a essas instituições, como se sua existência fosse tão ou de maior 

importância que as demandas dos manifestantes ou a própria democracia. 

Apesar desta tentativa do jornal em apresentar o Black Blocs como um movimento 

violento e vazio que traz insegurança aos manifestantes, a pesquisa produzida por Pablo 

Ortellado no posfácio do livro “Mascarados: A verdadeira história dos adeptos da tática 

Black Bloc”, de Esther Solano, Bruno Paes Manso e Willian Novaes, apresenta o 

movimento de outra maneira e, principalmente, com outros objetivos em sua origem, 

diferenciando também em relação à sua função durante uma manifestação. Senão vejamos 

esta posição absolutamente contrária ao jornal: 

Os primeiros Black Blocs eram grupos informais de autodefesa dos 
movimentos autônomos da Alemanha ocidental nos anos de 1980, os 
Autonomen. As táticas do grupo consistiam na constituição de linhas de 
frente para enfrentar a repressão policial e na organização de cordões de 
isolamento para impedir a infiltração de agitadores nas passeatas. O nome 
Black Bloc, (“der schwazer Block”) era originalmente uma brincadeira que 
aludia ao fato de as manifestações de rua na Alemanha se organizarem por 
meios de “blocos” como o verde (formado pelos ambientalistas) e o 
vermelho (por socialistas ligados aos sindicatos). (ORTELLADO, 2014, p. 
281) 

Se a função do Black Blocs, em seu início, é justamente de defesa e tentar barrar o 

confronto, como nos apresenta Ortellado, o que leva a Folha de S. Paulo a nos apresentar 

um Black Bloc completamente diferente? Para responder a esta questão recomendo a 

leitura do artigo de Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto intitulado 

“Na oficina do historiador: Conversa sobre História e Imprensa”. A partir deste texto 

podemos compreender o motivo que levou a esta diferença entre a pesquisa e a matéria:  

De há muito, acertamos que o passado não nos lega testemunhos neutros e 
objetivos e que todo documento é suporte de prática social, e por isso, fala 
de um lugar social e de um determinado tempo, sendo articulado pela/na 
intencionalidade histórica que o constitui. (CRUZ; PEIXOTO, 2007, p. 258)  
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Levando em conta que as manifestações na cidade de São Paulo tiveram início no 

dia 6 de junho, e o dia de circulação desta matéria sobre os Black Blocs ocorre no dia 11 

do mesmo mês, é possível deduzir disto que seu objetivo é deslegitimar o movimento e 

suas ações. Tentando assim afastar futuros apoiares das manifestações contra o aumento da 

passagem, se utilizando do medo de sofrer alguma agressão por parte de policiais e 

impedindo, assim, futuros adeptos da tática Black Blocs a partir do medo e da 

deslegitimação de suas ações.  

Com isso percebemos uma característica dos meios de comunicação neste primeiro 

momento da manifestação: um teor crítico e contrário às manifestações e uma tentativa de 

criminalização dos atos do MPL. Outro ponto é que neste mesmo dia temos três fatores 

importantes para compreender as manifestações e sua representação. Ambos os fatos se 

encontram presentes no livro 20 centavos: A luta contra o aumento, de autoria de Elena 

Judensnaider, Luciana Lima, Marcelo Pomar e Pablo Ortellato. Notemos, de tal sorte, um 

primeiro fator como um impacto das manifestações para os políticos. 

A situação da prefeitura, em particular, não era cômoda. A folha de S. Paulo 
trazia pesquisa do datafolha mostrando o crescimento da rejeição ao prefeito 
Fernando Haddad de 14% para 21%. O prefeito reconhece perante à Folha 
que o aumento da tarifa é um tema sensível à população e, portanto, aparece 
como fator de grande influência na sua mudança do índice. 
(JUDENSNAIDER et al, 2013, p. 56)  

 O segundo fator é uma postura do MPL-SP, que até então era acusado pela 

imprensa e órgãos do governo tanto da esfera municipal quanto estadual de não estar 

disposto ao dialogo. Neste dia é protocolado em ambas as esferas um pedido de audiência 

para abrir um dialogo sobre o aumento. 

Movimento Passe Livre - São Paulo 
Por uma vida sem catracas 

A/C Exmo. Prefeito (a) em exercício [Governador em exercício] 

A/C Prefeitura do município de São Paulo [Governo do Estado de São Paulo] 
Ref. 
Revogação do aumento da passagem de ônibus municipal [de metrô]  
Requeremos reunião de pauta única: 

REVOGAÇÃO DO AUMENTO DA PASSAGEM DE ÔNIBUS 
MUNICIPAL [ DO METRÔ] 

Atenciosamente. (JUDENSNAIDER et al, 2013, p. 55-6) 
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O terceiro fator é que no mesmo dia se tem início o terceiro ato das manifestações, 

deixando claro que apesar de estar disposto a conversar com o Estado, o movimento não 

pretende deixar às ruas e com isso temos o aumento da violência na cidade tanto por parte 

dos manifestantes quanto da polícia: 

No final da tarde, logo após o encerramento da sessão da Câmara, tem início 
o terceiro grande ato contra o aumento da tarifa. A manifestação se concentra
na Avenida Paulista e, mesmo sobre forte chuva e enfrentando diversos 
bloqueios policiais que impedem o trajeto, 15 mil pessoas seguem até o 
Terminal Parque Dom Pedro, principal terminal de ônibus do centro da 
cidade, onde sofrem dura repressão policial. Lá, os manifestantes se 
dispersam em grupos, mas continuam a seguir por rotas distintas para retornar 
à Avenida Paulista. 
Ao chegarem à avenida, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo 
(MASP), são novamente atacados pela polícia militar. Ao longo das seis 
horas de protesto, 20 pessoas são presas - dentre elas, um repórter do Portal 
Aprendiz (ONG educacional de São Paulo) - e outras duas são atropeladas 
por um automóvel - cujo motorista foge sem prestar socorro - no meio da 
manifestação. (JUDENSNAIDER et al, 2013, p. 62)    

 Com estes acontecimentos a população, ao invés de se afastar do movimento, começa 

a apoiar as manifestações, característica que fica clara ao nos depararmos com os dados 

apresentados por Manuel Castells em seu livro, Redes de indignação e esperança: “No Brasil, 

mais de 75% dos cidadãos apoiavam o movimento duas semanas depois de seu inicio na 

Avenida Paulista”. (CASTELLS, 2013, p. 184). 

Apesar de um apoio considerável da população, os meios de comunicação ainda se 

utilizavam da narrativa da criminalização do movimento, uma estratégia que deu certo em 

momentos anteriores com o movimento MST e o sindical, por exemplo. Um exemplo claro 

desta tentativa de criminalização ocorre no dia 13 de junho de 2013, com o editorial do 

jornal Folha de S. Paulo intitulado Retomar a Paulista6, (FOLHA, 13 jun.2013. Editorial). 

Ao longo do texto observamos uma escrita com um tom quase de guerra e cobrando ações 

do Estado para que se coloque fim nas manifestações. Com palavras como “cabe ao poder 

público impor regras e limites ao exercício de direitos por grupos e pessoas quando há 

conflito entre prerrogativas” (idem). 

 Este editorial, que sai no mesmo dia que esta programado o quarto ato contra o 

aumento das passagens, acabou criando um clima de guerra entra manifestantes e policiais, 

6 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/1294185-editorial-retomar-a-paulista.shtml>. Último 
acesso realizado no dia 11 Out 2016.
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o que gerou uma série de confrontos e um aumento na escalada de violência policial para

conter a manifestação. Esta violência policial já estava programada, como se vê  na 

declaração do Tenente-Coronel da região central de São Paulo, Marcelo Pignatari: 

Não vamos deixá-los à vontade pela cidade e vamos agir para evitar qualquer 
tipo de ação que quebre a ordem, que rompa os limites legais. Vamos tentar 
evitar ao máximo chegar a esse ponto, mas tudo depende do comportamento 
dos manifestantes. (apud JUDENSNAIDER, et al, 2013, p. 90)    

 Esta ação da polícia em insistir na repressão total das manifestações foi uma opção 

de encerrar as manifestações naquele momento, sem necessidade de um recuo no aumento 

da passagem. Esta tentativa acabou não surtindo o efeito esperado e aproximou a 

população ainda mais dos manifestantes, como podemos observar na entrevista concedida 

por Bruno7, então morador da Augusta em Junho de 2013: “Mas o que realmente 

movimentou meu interesse foi ver a polícia agindo com um... bastante agressividade pra 

cima dos manifestantes que estavam lá só brigando por seus direitos.” (Entrevista 

concedida ao autor). 

Como resultado desta ação, além de colocar a opinião ao lado dos manifestantes, a 

ofensiva gerou 241 manifestantes detidos e aproximadamente 100 feridos, do qual cabe 

ressaltar a repórter da Folha Giuliana Vellone e o fotografo Sérgio Silva, que acabou 

perdendo a visão devido ao disparo de uma bala de borracha. O livro “Mascarados: A 

verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc”, contém em suas páginas finais 

uma entrevista com o Coronel Reynaldo Simões Rossi, onde ele comenta o caso de 

Sérgio Silva. 

O caso em questão é objeto de apuração por inquérito Policial Militar, e 
atribuir que tenha sido uma bala de borracha o gerador da lesão seria 
antecipar as conclusões. 
Movimentos havidos no ano de 2013, antes da inserção dos Black Blocs, 
sempre se pautaram em ações de gestão da multidão em virtude do equilíbrio 
garantindo nas ações preparatórias de cada movimento, implicando em 
efetivos policiais mais bem dimensionados, baixo número de feridos e danos 
ao patrimônio em geral. (SOLANO, PAES MANSO, NOVAES, 2014, p. 
272) 

A entrevista do Coronel Reynaldo Simões Rossi, assim como o jornal Folha de S. 

Paulo, tenta atribuir toda a violência de 2013 ao movimento Black Blocs, quase como um 

7 Bruno, sem vinculação com movimentos sociais ou partidos políticos, 37 anos. Entrevista realizada no dia 27 de Abril de 
2016 em sua residência em Bragança Paulista. 
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exército ou movimento paramilitar com o objetivo de destruir o que o jornal define como 

“ordem vigente” (FOLHA, 11 jun. 2013). Fica o questionamento: de onde surgiu esta 

visão? 

Para responder a este questionamento temos que retornar ao ano de 1999, com a 

proximidade da mudança de século e com a considerada derrota do socialismo realmente 

existente. O sistema econômico sente a necessidade de se realinhar para a nova realidade 

que se apresenta levando a organização da Terceira Conferência Ministerial, encontro esse 

da OMC (Organização Mundial do Comércio), realizado entre os dias 29 de novembro e 3 

de dezembro nos Estados Unidos, na cidade de Seattle. Este encontro repercutiu na 

imprensa brasileira, como vemos no artigo de Benjamin Steinbruch, publicado no caderno 

de Mercado intitulado “A Batalha de Seattle”8 (STEINBRUCH, 1999). O autor relata que 

o principal objetivo do encontro é “preparar o mercado mundial para a chamada Rodada do

Milênio e suas promessas de estímulo às trocas internacionais e de limitações às barreiras 

que atravessam o comércio exterior.” (idem), cabe ressaltar que esta reportagem circulou 

antes do evento ter seu inicio, sendo publicada no dia 16 de novembro.   

Este encontro tinha como objetivo criar uma agenda econômica para um comércio 

com menores amarras e protecionismo dos países, assegurando, desta forma, uma 

circulação de produtos a fim de garantir uma nova economia, com uma concorrência ampla 

entre os países considerados “desenvolvidos” e países “em desenvolvimento”. O evento em 

Seattle, estava no momento final desta negociação que teve seu início em Genebra, e que já 

demonstrava a dificuldade de se chegar a um consenso sobre como a economia deveria 

funcionar levando para Seattle uma incerteza sobre o futuro das negociações, como 

demonstra o artigo Benjamin Steinbruch: 

A verdade é que Mike Moore, diretor-geral da OMC, se disse preocupado 
com o possível fracasso "por falta de flexibilidade nas negociações 
preliminares". Na prévia de Genebra, na semana passada, representantes da 
União Européia e delegados de mais uma dúzia de países de outros 
continentes terminaram suas discussões em um impasse. Foi simples: os 
japoneses se negaram a incluir nos debates de Seattle a abertura de seu 
mercado de produtos agrícolas. Os europeus, na mesma linha, pleitearam 
inclusive discutir medidas destinadas a ampliar, ao invés de reduzir, suas 
barreiras e exigências. (STEINBRUCH, 1999).    

8 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1611199905.htm>  Último acesso realizado no dia 11 Out 
2016.
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Enquanto lideres mundiais se reuniam para dar uma nova dinâmica ao capitalismo e 

tentar resolver as diferenças para um melhor funcionamento do mercado, uma série de 

grupos se reuniam para fazer ações com o intuito de questionar as pautas do encontro da 

OMC. Como apresenta Julia Ruiz Di Giovanni em sua dissertação intitulada: “Seattle, 

Praga, Gênova: política anti-globalização pela experiência da ação de rua.” (DI 

GIOVANNI, 2007). Nela podemos ter a noção dos movimentos envolvidos: “A presença 

simultânea nas ruas de sindicatos, ambientalistas, feministas, organizações estudantis e 

grupos anarquistas, além de uma grande variedade de grupos de jovens,.” (DI GIOVANNI, 

2007, p. 40). 

Com um grupo tão grande e diferenciado, seria quase impossível uma organização 

de evento centralizada e rígida, levando os participantes de Seattle, a utilizar uma 

característica como meio de ação a não centralidade de comando. Esta visão seria 

reutilizada nas manifestações do movimento MPL no Brasil: 

Diversos, mas unidos. A noção de “dia de ação global” adquire esse mesmo 
sentido. Como veremos nos exemplos a seguir, os protestos contra os 
grandes eventos oficiais globais foram organizados na forma de uma 
coordenação mais ou menos frouxa de ações de protesto cuja forma e 
orientação não eram definidas de maneira centralizada. Essa forma diversa é 
rica em contrastes, nuances e me parece importante para entender os 
processos de construção de sentido envolvidos nos protestos. Como afirma 
Sidney Tarrow, na segunda metade dos anos 90, via-se a formação do que 
ele chama de “coalizões de evento” (Event coalitions) em torno das cúpulas 
do G8, do FMI, do Banco Mundial etc., que se desdobram como uma forma 
de coordenação à distância de eventos sequenciais ou simultâneos contra o 
mesmo alvo. A tipologia das coalizões de Tarrow combina duas variáveis: a 
duração e a intensidade do envolvimento das pessoas (TARROW, 2005, p. 
167). As “coalizões de evento”, diz ele, são coalizões de curto prazo, 
baseadas num grau elevado de envolvimento, cujo o modelo é desenhado a 
partir da coalizão que bloqueou a reunião ministerial da OMC em 1999. (DI 
GIOVANNI, 2007, p. 39) 

As manifestações nas cidades em Junho de 2013 continham essa característica da 

não verticalização, o que garantiu que diversos setores e movimentos sociais participassem 

da manifestação. Outro aspecto desta característica não centralizada de organização é a 

facilidade de se espalhar, como foi o caso brasileiro. Com isso existe uma possibilidade de 

aumento e insegurança. 

Como as manifestações já se encontravam em um estado de violência superior ao 

que a população estava acostumada a assistir, e a opinião dos grupos sociais estavam 

mudando em favor das manifestações, o jornal O Estado de S. Paulo, no dia 13 de Junho 
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tenta uma última cartada para criminalizar o movimento. Com a junção de movimento não 

centralizado e medo da violência cria a seguinte matéria “Movimento diz não ter controle 

sobre a massa, mas confirma o protesto para hoje”9 (ESTADO, 13 jun 2013). 

 Ao longo da matéria é relatada uma reunião entre manifestantes e o setor público 

para tentar chegar a um consenso sobre o local do ato e a reversão do aumento da passagem 

durante o período de 45 dias, para que o MPL analisasse a planilha de custos do transporte. 

O que gostaríamos de chamar a atenção não é para o texto em si, mas para seu título já 

mencionado acima e para o fragmento que se encontra abaixo dele:    

Líderes do Movimento Passe Livre (MPL) reconheceram ontem, em reunião 
de conciliação na sede do Ministério Público do Estado (MPE), que não têm 
mais controle sobre a massa que participa dos protestos contra redução das 
tarifas de ônibus, trem e metrô. Mantiveram, porém, a decisão de fazer hoje, a 
partir das 17h, outro ato na cidade de São Paulo. A concentração será na 
frente do Teatro Municipal, no centro. (ESTADO, 13 jun 2013). 

Este reconhecimento contém duas interpretações: a primeira, para os membros do 

MPL e manifestantes, para que compreendessem essa frase como uma demonstração de 

vida autônoma do movimento, isto é, ninguém pode se definir como dono do movimento e 

se deve continuar nas ruas, pois o movimento é de todos que estão nele; a segunda 

interpretação foi a que o jornal apresenta, segundo a qual esta falta de controle vem a ser 

algo perigoso e, mesmo assim, com todo o risco que se corre, o grupo está disposto a ir às 

ruas colocar a segurança dos envolvidos em perigo. 

 Apesar da tentativa da imprensa, os manifestantes saem às ruas da cidade de São 

Paulo neste dia e, como indicou a reportagem, não existiu mais o controle sobre as 

manifestações, afinal esta se fortalece por todo o Brasil, como se apresenta no texto “Nós 

somos os 20 centavos10 (15/06)”, que se encontra no livro A multidão foi ao deserto: As 

manifestações no Brasil em 2013 [JUN-OUT]. O autor relata sua experiência na 

manifestação na cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de junho: 

9 Disponível em: 
<http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,movimento-diz-nao-ter-controle-sobre-a-massa-mas-confirma-protesto-para-h
oje-imp-,1041793>. Último acesso realizado no dia 12 Out 2016 

10  Rodapé do livro: Publicado originalmente, em 
<http://www.quadradodosloucos.com.br/3803/nos-somos-os-20-e-centavos/> 
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Quando voltamos ao Presidente Vargas, logo depois do carnaval na ALERJ, 
devíamos ser umas mil e quinhentas, talvez duas mil pessoas. Circulava a 
ideia de que aquele lindo protesto deveria se encerrar na Central, o coração 
do sistema de transportes da cidade. O fato é que tudo poderia acontecer. 
Desordenados, nessa hora já sem carros de som e com poucas bandeiras, 
éramos uma massa flutuante, um exército brancaleônico, mas partilhando 
uma grande sensação de poder. Derramava-se pelas ruas como uma mancha 
de óleo, sem lógica aparente. 
Eu não conhecia quase ninguém, um bom sinal. Estava contente em, depois 
de um tempo, sentir uma marcha com tantos rostos diferentes dequeles que 
você costuma topar no circuito de militante. Vi muitos jovens na faixa dos 20 
anos, e também secundaristas, adolescentes encapuzados de quinze, dezesseis 
anos. Um número grande de mulheres, possivelmente a maioria. 
A fantasia da situação só podia embriagar quem se habitiou a frequentar 
protestos com cem ou duzentas pessoas, as mesmas. (CAVA, 2013, p. 30) 

Após a noite de violência ocorrida no dia 13 de Junho na cidade de São Paulo, 

mesmo com a tentativa dos meios de comunicação de barrar o processo de fortalecimento 

das manifestações a partir da criminalização e do medo, a manifestação continua ganhando 

força, resultando em um contingente enorme, segundo matéria do site Uol:11 “Mais de 1 

milhão de pessoas participaram de protestos em várias cidades do Brasil nesta quinta-feira 

(20).” (UOL, 20 jun 2013), e prossegue informando que esse número também é expressivo 

na abrangência de capitais envolvidas nos atos “388 cidades tiveram manifestações, 

incluindo 22 capitais” (UOL, 20 jun 2013). 

Esta quantidade de manifestantes nas ruas e a retirada do MPL em algumas cidades 

como São Paulo após o dia 20 de junho resultaram em uma proliferação de pautas, podendo 

ser sintetizadas no slogan Não são Por R$ 0,20 Centavos. Esta proliferação de pautas ora 

difusa e até certo ponto excludente apresentava uma nova disputa que começava agora entre 

manifestantes de esquerda e de direita, sobre o olhar de pessoas que não compreendiam o 

que esta disputa representava, mas concordavam com o argumento que proibia o ato de 

levantar bandeira. Isso pode ser vislumbrado no texto “As jornadas de junho”, escrito por 

Lincoln Secco e disponível no livro Cidades Rebeldes: Passe Livre e as Manifestações que 

tomaram as ruas do Brasil. Vejamos: 

11 Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/em-dia-de-maior-mobilizacao-protestos-levam-centenas-de
-milhares-as-ruas-no-brasil.htm> Último acesso realizado no dia 12 Out 2016. 
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Na manifestação de 20 de junho, a direita mostrou uma face dupla: grupos 
neonazistas serviam para expulsar uma esquerda desprevenida, enquanto 
inocentes “cidadãos de bem” de verde-amarelo aplaudiam. O número de 
participantes no país foi o maior até então. Mas começou a cair logo em 
seguida. A mudança ideológica dos protestos coincidiu com uma queda 
abrupta do número de manifestantes. O movimento que começara apartidário 
se tornou antipartidário. (SECCO, 2013, p. 74) 

 Ao apoiar a proibição de se levantar bandeira, estes novos manifestantes não 

consideravam que ao tomar essa ação estavam se vinculando à extrema-direita. Seu 

objetivo naquele momento era garantir seu apartidarismo, pois não conseguiam observar 

uma relação direta entre os atos que estava ocorrendo com as lutas da esquerda. Além da 

proibição de se levantar bandeiras, este período trouxe preocupação para os movimentos 

tradicionais que ainda se encontravam nas ruas, e se deparam com uma frase tão aberta e 

sem definição e que contradiz o motivo das manifestações aparentemente, levantando a 

questão que a saída do MPL das ruas naquele período foi um erro que acabou fortalecendo 

grupos de direita. 

Esta tese de erro tático do MPL ganha força dentro do corpo dos movimentos 

sociais, principalmente devido aos acontecimentos posteriores na política nacional. Com o 

fim das manifestações de Junho de 2013, movimentos de direita começam a se articular e 

sair às ruas com o intuito de retirar a então presidente Dilma Rousseff. A crítica destes 

movimentos à presidente vai do puro machismo ao julgamento superficial da sua política 

econômica e uma acusação unilateral de corrupção. No período pós 2013, os movimentos 

de esquerda têm que disputar tanto as ruas quanto a internet com estes grupos de direita.  

Esta tese por mais tentadora e acertada que pareça, prende-se ao imediatismo do 

momento, pois ignora dois pontos importantes: o primeiro, é sobre a forma de organização 

destes grupos que saíram às ruas contra o governo da presidente Dilma Rousseff, que tem 

como característica não um movimento sem líderes, pelo contrário, estes movimentos são 

extremamente personalistas; ademais é a utilização de carros de som em manifestações, 

coisa que não existia nas manifestações do MPL; o segundo aspecto vem da repetição das 

críticas, nas quais, excetuando o machismo, as outras críticas já se faziam presentes quando 

Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência em 2003.    

Uma das primeiras manifestações organizadas contra o governo do PT ocorreu em 

2007 e recebeu o nome de CANSEI, embora seu nome real fosse Movimento Cívico pelo 
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Direito dos Brasileiros. Sua primeira aparição ocorre no dia 18 de agosto de 2007, na 

matéria do jornal Folha de S. Paulo12 produzida por Laura Capriglione, Paulo Sampaio e 

Leandro Beguoci. Nela vemos o relado da manifestação que desencadeou um “fora, Lula!” 

(FOLHA DE S. PAULO, 18 ago 2007). 

 Contando com a participação de empresários, entidades patronais, artistas e o então 

presidente da OAB-SP Luiz Flávio Borges D’Urso (idem) este movimento tinha como 

objetivo protestar contra as mortes no acidente do Airbus TAM em 17 de junho de 2007. 

Esta manifestação contou com “cerca de 2.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, e 5.000, 

segundo os organizadores” (idem). Apesar do objetivo desta manifestação de deixar viva a 

memória dos passageiros, o tom dos discursos dos líderes dos movimentos tem como foco o 

governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva:  

Houve vaias ao presidente misturadas ao "fora, Lula". D’Urso afirmou que 
elas não atrapalharão a relação do "Cansei" com o governo e diz que já pediu 
uma audiência com o presidente para levar a cabo uma segunda etapa. "O 
movimento não se resume ao minuto de silêncio. É o primeiro passo de 
diálogo permanente com o governo, com propostas para ajudar o Brasil." Não 
há previsão de novas manifestações. O "Cansei" surgiu após o acidente com o 
avião da TAM, adotou motes como "cansei do caos aéreo" e "cansei de CPIs 
que não dão em nada" e até ontem contava com o apoio de 63 entidades, 
como a Fiesp e a Associação Comercial de São Paulo, além de empresários 
como o presidente da Philips, Paulo Zottolo – que não foi à Praça da Sé 
ontem. Em entrevista ao jornal "Valor Econômico", Zottolo disse: "Não se 
pode pensar que o país é um Piauí, no sentido de que tanto faz quanto tanto 
fez. Se o Piauí deixar de existir, ninguém vai ficar chateado". Ele já se 
desculpou pela declaração. (idem) 

Apesar da manifestação ter surgido com o objetivo de cobrar explicações sobre o 

acidente da TAM, a prática do movimento foi outra, baseada em críticas ao governo do 

Partido dos Trabalhadores. Em defesa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o 

presidente do PT e deputado Ricardo Berzoini, concede uma entrevista ao site de notícias 

da Globo G113 e define esta manifestação da seguinte maneira: “Eu acredito que pela 

natureza desse movimento, fica claro que é um movimento daqueles que foram derrotados 

na eleição passada e que querem talvez retomar a esperança de manter o País (sic) em clima 

de eleição”. (G1, 30 jul 2007). 

12 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1808200706.htm> Último acesso realizado no dia 12 Out 2016 

13 Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,AA1598830-5601,00-BERZOINI+MOVIMENTO+CANSEI+TEM+INTERESSES
+POLITICOS.html> Último acesso realizado no dia 12 Out 2016 
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Com isso podemos observar dois pontos importantes: o primeiro, a relação de tensão 

entre o governo do PT e algumas camadas sociais desde os primeiros anos de governo; o 

segundo, que estas camadas sociais já se encontravam nas ruas e tentando acumular forças 

desde antes das manifestações de 2013. Em entrevista concedida para João Vitor Santos e 

publicada posteriormente no site Brasil de Fato14, o professor André Singer, faz uma análise 

de conjuntura do período apontando motivos pelos quais a direita brasileira se encontrava 

nas ruas fazendo manifestações e com grande acúmulo de força:   

Nesse sentido, é possível dizer que as manifestações que começaram em 
março de 2015 e prosseguem até agora, têm origem naquele momento, 
porque aquele foi um momento em que, pela primeira vez, o centro e a direita 
conseguiram ir para rua. Aliás, essa é uma novidade histórica no Brasil 
porque desde 1964, com as Marchas pela Família, nunca mais a direita e o 
centro foram para a rua. A rua ficou na mão da esquerda. Agora, a partir de 
junho de 2013, o centro e a direita entraram para valer nessa dinâmica de 
manifestações de massa e, é preciso dizer, produziram uma enorme 
demonstração no dia 13 de março de 2016, a qual foi tida pela Folha de S. 
Paulo como a maior manifestação política da história do Brasil, com 500 mil 
pessoas na Avenida Paulista. (BRASIL DE FATO, 07 abr, 2016)    

O fato da esquerda deter o monopólio das ruas desde o período ditatorial trouxe 

ganhos e perdas para todos os setores da esquerda. O ganho foi ter detido a hegemonia das 

ruas, conseguindo reverter processos que estavam ocorrendo no Brasil, como foi o caso da 

própria ditadura ou, com um exemplo mais recente, foi ter conseguido na década de 1990 

apoio popular para interromper o processo de privatizações que se encontrava a todo vapor 

naquele momento. Uma das perdas foi a capacidade de dialogar com grupos de pessoas 

além de seus pares e restringindo seu contato com a população em geral para períodos de 

eleição ou greve, em outras palavras quase não se faz uma relação com uma parcela 

significativa da sociedade fora dos períodos de luta. 

Esta falta de inserção da esquerda na sociedade para além de períodos de luta pode 

ser refletida no intuito de compreender o espanto que causaram as manifestações de 2013 e, 

principalmente, diante da sua impossibilidade de se contrapor a um fortalecimento da 

direita nas ruas após 2013. Esta dificuldade se torna evidente ao lermos o artigo de José 

Carlos Ruy, publicado em 14 de junho de 2014 no site Vermelho15, ou seja, um ano após as 

14 Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/node/34767/> Último acesso realizado no dia 12 Out 2016 

15 Um site com noticiais e conteúdos ligados a esquerda, com ligação com o PCdoB. O artigo em questão esta disponível em: 
<http://www.vermelho.org.br/noticia/244111-1>. Último acesso realizado no dia 12 Out 2016. 
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manifestações. Intitulado de “O gigante acordou em junho de 2013?” (RUY, 2014), o autor 

expõe uma visão das manifestações, dividindo os manifestantes em dois grupos: o primeiro 

com reivindicações difusa e irreal; o segundo, formado por pautas concretas e realistas:  

Houve um ponto nítido que diferenciava estes dois grandes segmentos: 
enquanto aqueles, mais conservadores (incluindo os black-blocs) atomizavam 
suas palavras de ordem em reivindicações dispersas (que, meses depois, 
confluíram na disposição anti-Copa do Mundo que se revelou extremamente 
minoritária) os demais, à esquerda, trouxeram reivindicações mais objetivas e 
claras, unificando sua ação. (RUY, 2014) 

Esta passagem apresenta sua visão sobre os grupos que se encontravam nas 

manifestações e suas respectivas reivindicações. Assim como no caso brasileiro, este 

questionamento também ocorre no movimento Occupy Wall Street, e será analisado com 

maior profundidade à frente no texto. Ao ser questionado sobre sua forma plural de pauta, 

este movimento acabou respondendo de uma maneira simples o que todas aquelas pautas 

representavam: 

Em 2011, a revista canadense Adbusters divulgou um cartaz no qual uma 
bailarina dançava sobre o touro que simboliza a bolsa de valores de Nova 
York, convocando ativistas a ocuparem Wall Street. No alto do cartaz, lia-se 
a instigante pergunta: “Qual é a nossa única demanda?” O objetivo da 
provocação era estimular os futuros ocupantes a mimetizar a mobilização 
egípcia que tinha tomado a Praça Tahir com uma demanda única e clara: a 
saída de Mubarak. Será que a objetividade de propósitos dos egípcios poderia 
inspirar os ativistas dos novos movimentos? As discussões iniciadas sobre 
qual seria a demanda única do Occupy Wall Street giraram em torno da taxa 
Tobin e da criação de uma comissão presencial para tratar da dominação do 
poder econômico sobre o sistema político. Mas nenhuma das sugestões 
parecia contentar as insatisfações. No quinto comunicado, o movimento 
anuncia sua única demanda: “Acabar com a pena de morte é nossa única 
demanda... Acabar com a desigualdade de renda é nossa única demanda... 
Acabar com a pobreza é nossa única demanda... Acabar com a guerra é nossa 
única demanda.” Os sonhos dos ocupantes não cabiam em uma demanda 
única. O movimento decidiu que não queria os seus 20 centavos. 
(JUDENSNAIDER, et al, 2013, p. 231-2) 

Assim como no movimento Occupy Wall Sreet, as demandas plurais das 

manifestações de 2013, por mais amplas que se encontrassem, ainda poderiam servir para 

um questionamento do funcionamento do capital. Outra questão é sua visão sobre o grupo 

Black Bloc, que em muito se assemelha à visão do PSTU. Ao apresentar o grupo Black 

Bloc como um movimento conservador, José Carlos Ruy remete em seu artigo sobre a 

posição de setores da esquerda que abandonam a violência como forma de luta e tenta 

atribuir esta prática ao campo oposto ao seu. 
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A manifestação de 2013, com a participação dos Black Blocs, traz novamente à tona 

este debate sobre o uso ou não da violência como ação política e com isso se tem a 

indecisão do que deve ser feito em uma manifestação que já tinha toda uma complexidade 

de pautas. Esta indecisão sobre o que fazer levou a uma série de confrontos entre grupos de 

esquerda durante o período das manifestações, como relata Marcos16 um dos participantes 

da manifestação na cidade de São Paulo: 

(Risos) Meu deus do céu!, mas foi tanta coisa que é assim... ah... mesmo a 
galera que era do Black Bloc, que era do quebra pau e tal, eu considero, sei 
lá, e acho que a esquerda também, eles brigavam entre si, brigavam com o 
PSTU, brigavam com o JUNTOS!17, brigavam com o PSOL, brigavam com a 
MÍDIA18, brigavam com o pessoal da quebrada. Aí o pessoal do JUNTOS! 
brigava com o PSTU porque era contra o pessoal do Black Bloc, mas o 
pessoal do Black Bloc era amigo do JUNTOS!. Mano, era uma bagunça. Era 
só treta, é o que falo: enfraqueceu o movimento, foi ao invés da esquerda 
combater o inimigo comum, a esquerda resolveu suas tretas na rua junto ali, 
não era essa a hora, não mesmo, vi treta pra caralho, nossa, cara, nossa, vi 
treta até de pancada, uma vez um cara... eu mesmo uma mina passando mal 
com crise de asma eu fui levá-la é... ela pro meio do povo pra fugir da 
pancadaria tava com a bandeira anarquista debaixo do braço carregando a 
mina o pessoal do JUNTOS! não me deixou entrar no role, falando que eu 
estava causando a baderna, falei “meu, só quero salvar a mina, ela está 
passando mal aqui”, e sei lá, cara, se eu não posso levar uma pessoa que está 
passando mal pro rolê, rolou o maior bafafá, barulheira e tal, maior briga por 
causa de uma besteirinha, sei lá, por uma briga ideológica, sei lá. Maquino 
contra Lenin, Trotski, sei lá, cara. Briga muito mais antiga que isso e eu só 
queria salvar a mina só, só isso (risos). (Entrevista concedida ao autor)   

Este choque de realidades, ou melhor, esse confronto físico entre tendências de 

esquerda, da qual Marcos apresenta levanta algumas questões interessantes em conjunto 

com a entrevista do professor André Singer, publicada no site Brasil de Fato sobre o 

domínio da esquerda nas ruas, leva-nos ao debate sobre o real motivo do controle da rua, 

que ocorre devido à sua capacidade de dialogo entre movimento e população, garantindo, 

assim, um vasto campo de apoio popular e uma densidade de adesão durante suas 

manifestações. A segunda possibilidade que garante este controle das ruas pode vir devido 

ao fato do movimento de esquerda contemporâneo se encontrar fragmentado de tal maneira 

que impossibilita a produção de uma manifestação concisa e unitária. Em seu artigo 

16 Entrevista concedida por Marcos realizada no dia 14 de outubro de 2015 no Memorial da América Latina em São Paulo. 

17 Juventude do PSOL. 

18 Mídia Ninja. 
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intitulado “A esquerda mundial após 2011”19, publicado no livro “Occupy: Movimentos de 

protesto que tomaram as ruas”, Immanuel Wallerstein apresenta uma argumentação muito 

parecida com a fala de Marcos.  

Portanto, para transformar o mundo, a esquerda mundial precisará de um grau 
de unidade política que ainda não alcançou. Há profundos desacordos tanto 
sobre objetivos de longo prazo quanto sobre táticas a curto prazo. Não é que 
esses problemas não estejam sendo debatidos. Ao contrário, são discutidos 
acaloradamente e nota-se pouco progresso na superação dessa cisões. 
Tais discordâncias são antigas e isso não as torna fáceis de resolver. 
(WALLERSTEIN, 2012, p. 74)   

Esta unidade não aconteceu durante as manifestações de 2013, e este momento 

mostrou que esta possibilidade ainda está longe de se concretizar, principalmente se 

voltarmos ao artigo José Carlos Ruy (2014). Em determinado momento de sua exposição é 

relatado os acontecimentos dia 11 de junho, onde os sindicatos saem às ruas com uma pauta 

fechada. Vejamos:    

A presença da esquerda ficou mais visível em 11 de julho, quando as centrais 
sindicais realizaram o "Dia Nacional de Luta", mobilizando sindicatos, 
movimentos sociais e partidos de esquerda, entre eles o PCdoB, que esteve à 
frente da organização e da mobilização daquele ato no qual não houve 
dispersão de reivindicações, sendo uma manifestação de unidade do povo 
organizado. (RUY, 2014). 

Esta visão da diferença entre uma esquerda estruturada com pautas únicas em 

contrapartida a eventos sem lideranças e com pautas amplas, e a importância do dia 11 de 

junho de 2013 a partir da paralisação de categorias se faz presente também no texto de 

Lincoln Secco, já mencionado anteriormente. Assim:  

Diante das ações de junho, as centrais sindicais convocaram uma greve geral 
para o dia 11 de junho, algo que não ocorria desde 199120. Cerca de 200 mil 
pessoas participaram das manifestações em pelo menos 157 cidades21. A 

19 Rodapé do livro: Traduzido por Daniela Frabasile, para o site Outras Palavras 
(http://www.outraspalavras.net/2012/01/03/a-esquerda-mundial-apos-2011/), a partir do original “The World Lesft After 
2011” (http://www.iwallerstein.com/word-left-2011), publicado em 1 jan 2012. (N.E.) 

20 Rodapé do livro: As centrais sindicais chamaram o 11 de junho de Dia Nacional de lutas e surgiram propostas de uma nova 
tentativa de greve geral para data posterior.   

21 Rodapé do livros: O número de cidades e manifestantes foram estimados pelo portal de noticias G1, complementado por 
informações obtidas no site da CUT em 11 de junho. Porém, como a maioria das cidades não informou o número de pessoas, 
trata-se de um total subestimado. 
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abrangência geográfica foi maior do que a dos processos de junho, embora o 
número de manifestantes fosse menor. Mas o impacto da greve foi maior 
devido à paralisação de transportes públicos em algumas capitais e por conta 
do bloqueio de rodovias na maioria dos estados da federação. (SECCO, 2013, 
p. 78)  

Cabe ressaltar que se trata do mesmo dia em que o MPL-SP entregou o pedido de 

audiência ao prefeito e ao governador para dar início no processo de negociação e possível 

redução da passagem, momento também em que ocorre a terceira manifestação na cidade. 

Com isso podemos perceber na prática a divisão e a disputa por protagonismo durante as 

manifestações e só podemos imaginar o poder da força que a manifestação de junho teria 

com a junção destes dois protagonistas. 

Lincoln Secco argumenta que o impacto da greve geral é maior devido a paralisação 

do setor do transporte público, mas esquece que as manifestações de 2013 também levaram 

à paralisação do transporte, afinal, com as ruas lotadas de pessoas é impossível a utilização 

de qualquer transporte. O que estou apresentando não é uma crítica ao movimento sindical 

ou então estou menosprezando a sua atuação. O que estou tentando apresentar é que a união 

deste setores nas ruas permitiria um ganho maior para a classe trabalhadora e até barraria a 

invasão de grupos de direita no período final das manifestações. 

1.2 Lulismo, Manifestação e jornalismo 

Para compreender este avanço de setores de direita no final das manifestações de 

2013, temos que retornar a entrevista do professor André Singer, publicada no site Brasil de 

Fato. Ao longo da entrevista, Singer apresenta que as manifestações de junho foram 

formadas por uma “Nova Classe trabalhadora” (SANTOS, 2016), que se tem início com o 

advento do “Lulismo” e vem a ser definido pelas seguintes características. 

Essa nova classe trabalhadora é formada, sobretudo, por jovens que têm uma 
característica interessante, pois estavam no mercado de trabalho formal, isto 
é, tinham carteira de trabalho assinada, mas com salários bastante baixos. No 
entanto, tinham acesso a patamares de ensino no mínimo médio e muitas 
vezes superior. (SANTOS, 2016) 

Esta característica de trabalhador e trabalho é melhor explicada no texto de Ruy 

Braga, intitulado “Sob a sombra do precariado” disponível no livro Cidades Rebeldes: 
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Passe Livre e as Manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Segundo seu raciocínio, 

grande parte deste novo grupo de trabalhadores é encontrado no setor de “telemarketing” 

(BRAGA, 2013 p. 80), com uma representatividade assim expressa: “ Em pouco mais de 

uma década e meia, o crescimento desse grupo transformou-o no segundo mais numeroso 

em termos ocupacionais, acantonando cerca de 1,5 milhões de trabalhadores no país.” 

(BRAGA, 2013 p. 80). 

Ao relatar uma nova classe trabalhadora advindo no(s) então governo(s) definido 

como Lulismo temos uma nova dinâmica na relação trabalhista, com as seguintes 

características: “a terceirização empresarial, a privatização neoliberal e a financeirização do 

trabalho” (BRAGA, 2013 p. 80). Esta nova classe trabalhadora que concilia seu trabalho 

com o estudo “Na indústria do call center, esses jovens percebem a oportunidade de 

alcançar direitos trabalhistas e terminar o ensino superior (em faculdade particular 

noturna)” (BRAGA, 2013 p. 80). 

 Com uma maior inserção no mercado de trabalho a partir do setor de call center, e 

um maior acesso a educação com “o auxílio do ProUni” (SANTOS, 2016) esta nova classe 

trabalhadora, que também se encontra no setor de construção civil, começa a observar que 

suas possibilidades se aproximam do seu limite e que “a satisfação trazida pela conquista do 

emprego formal e pelo incremento da escolarização choca-se com um mercado de trabalho 

em que 94% dos novos postos pagam até 1,5 salários-mínimo.” (BRAGA, 2013, p. 80). 

Ao se deparar com a possibilidade de estagnação salarial e um endividamento, 

trabalhadores começam a se organizar fazendo com que o ano de 2013 seja o ano da greve, 

como apresenta o próprio Ruy Braga em outro texto intitulado “Terra em transe: o fim do 

lulismo e o retorno da luta de classes” disponível no livro As contradições do Lulismo: A 

que ponto cheguemos? de André Singer e Isabel Loureiro.  

De fato, em 2013, de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Greves 
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico 
(SAG-Dieese), os trabalhadores brasileiros protagonizaram uma onda 
grevista inédita na história do país, somando 2.050 greves22. Isso significou 
um crescimento de 134% em relação ao ano anterior, quando foram 
registradas 877 greves. Esse número superou o ano de 1990, configurando 

22 Rodapé do livro: Dieese, Estudos e pesquisas. Balanço das greves em 2013, n.79, dez.2015. Os dados analisados foram 
extraídos do Sistema de Acompanhamento de Grave (SAG), desenvolvido e mantido pelo Dieese, que reúne informações das 
paralisações de trabalhadores realizadas no Brasil desde 1978 e conta, atualmente, com mais de 30 mil registros. 
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um novo recorde na série histórica do SAG-Dieese. Em termos de horas 
paradas, tivemos 111.342 em 2013, representando um crescimento de 28% 
em relação ao ano anterior. Trata-se do maior número desde 1990 quando 
foram registradas 117.027 horas paradas. (BRAGA, 2016, p. 70) 

Tentando dar um novo ânimo na economia brasileira, o governo se reúne com 

entidades patronais e sindicatos para firmar um acordo que André Singer chamou de 

“ensaio desenvolvimentista” (SANTOS, 2016). O encontro com estes setores acelerou o 

projeto do governo de mudar a matriz econômica do país e no período 2011-2013 teve 

como ações concretas 9 pontos. 

André Singer em seu texto “A (falta de) base política para o ensaio 

desenvolvimentista”23, disponível no livro citado acima, oferece-no a visão grandiosa deste 

projeto do governo ao qual faremos uma pequena síntese: 1. A redução de juros, 2. Uso 

intensivo do BNDES, 3. Aposta na reindustrialização. 4. desoneração, 5. Plano para 

infraestrutura, 6. Reforma do setor elétrico, 7. Desvalorização do real, 8. Controle de 

capitais e 9. Proteção ao produto nacional. (SINGER, 2016).    

Este projeto que visava agradar tanto o setor empresarial, a partir de empréstimos e 

proteção de mercado, quanto a classe trabalhadora, partindo de novas possibilidades de 

emprego e o acesso facilitado a bens de consumo, tentava resolver o problema de 

estagnação econômica que o governo estava prevendo à sua frente. Quando o projeto 

começou a ser colocado em marcha, o setor industrial - um dos apoiadores da proposta - 

começa a questioná-lo e progressivamente se torna contra a sua aplicação, como demonstra 

André Singer: 

Surpreendentemente, à medida que o governo foi atendendo às reivindicações 
dessa aliança, ela foi se desfazendo porque os industriais ficaram 
progressivamente contra o governo. A principal alegação que eles deram para 
ficar contra o governo é que se tratava de um governo intervencionista. É até 
irônico porque foi, sem dúvida, um governo intervencionista, mas 
intervencionista a favor deles. No entanto, os industriais foram passando 
progressivamente para o lado que chamo de coalizão rentista, que é formada 
pelo setor financeiro do capital mais a classe média tradicional, que já 
estavam enfurecidos, porque o governo afrontou a taxa de juros de uma 
maneira muito agressiva, pressionando os bancos para que eles reduzissem 
também os seus spreads. (SANTOS, 2016)  

23 A explicação de cada uma dessas ações encontrasse a partir da página 29 até 32 do livro em questão. 
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Sem o apoio do setor industrial, o projeto se torna impraticável e o governo se 

encontra sem uma saída para a crise que se desenha a frente, e agora com uma disputa às 

claras com o setor financeiro, pois: “ Dilma decide entrar em combate com frações de 

classe poderosas e resistentes. Ao reduzir os juros e forçar os spreads para baixo, Dilma 

tencionou o pacto estabelecido com o setor financeiro.” (SINGER, 2016, p. 33). Esta tensão 

entre governo e setor financeiro tem seus primeiros impasses quando: 

Em fevereiro de 2012, o boletim do Ministério da fazenda afirmava que o 
spread no Brasil era “elevado na comparação com outras economias”. 
Destacava que expectativa era que caísse “devido ao ciclo de queda de juros” 
iniciada em agosto do ano anterior24”. Duas semanas mais tarde, Tombini 
aumentaria a carga. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado, ele declara que a redução do spread era “prioridade do governo” e 
“determinação” da presidente da República25. Já não se tratava de expectativa 
genérica inserida em publicações ordinária de ministério. A diminuição dos 
ganhos por parte dos bancos tornava-se ordem emanada do topo do poder 
Executivo. Transmitido por funcionário de alta gradação, o recado não 
poderia ser mais claro: o Estado se arrogava o direito de intervir na 
quintessência do capitalismo, a saber, o lucro. (SINGER, 2016, p. 33-4)    

Com mercado financeiro e com o setor industrial se afastando de seu governo, a 

única força que ela poderia contar era aquela advinda dos movimentos sociais e dos 

sindicatos que ajudaram na sua eleição. Os sindicatos representavam uma força poderosa no 

país e poderiam jogar um peso nesta balança, forçando o setor industrial a rever sua 

posição, a dificuldade ocorre deste grupo se encontravam longe de suas bases desde o início 

do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pois se mantinha entrelaçada ao 

governo perdendo muita de sua força perante os trabalhadores. 

    Este alinhamento à política governamental era aparada no argumento “da 

oportunidade histórica de fazer parte de um projeto de governo claramente favorável à 

participação dos sindicatos” (BRAGA, 2016 p. 70). Este distanciamento da base, faz com 

que classes de trabalhadores façam greve sem o apoio do sindicato em uma ação 

24 Nota do rodapé do livro: Alexandre Martello, “Spread’ dos bancos é elevado frente a outras economias, diz fazenda”, G1, 
Economia, 13 fev.2012. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/02sread-dos-bancos-e-elevado-frente-outras-economias-diz-fazenda.html>. 
Último acesso em 11 jul. 2015. 

25 Nota do rodapé do livro: Idem, “Queda do ‘spread’ bancário é determinação de Dilma, diz Tombini”, G1, Economia, 28 
fev.2012.Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2012/02queda-do-spread-bancario-e-determinacao-de-dilma-diz-tombini
.html>. Último acesso em: 11 jul.2015. 
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independente como foi o caso que ocorreu no Rio de Janeiro, com a greve dos garis que 

teve início no dia 1° de março de 2014: 

Ainda em fevereiro, os garis, haviam procurado o sindicato da categoria, que 
se mostrou refratário às reivindicações da base. Diante desse cenário, os 
próprios garis convocaram a greve, reivindicando aumento salarial e 
melhores benefícios. Assim que o lixo começou a se acumular nas ruas da 
cidade, o movimento grevista sofreu uma série de ataques: a tropa de choque 
da PM reprimiu violentamente uma passeata, o tribunal do trabalho julgou a 
greve ilegal e grupos não uniformizados de garis começaram a recolher o lixo 
sob escolta de policiais armados. 
Na segunda-feira, dia 3 de março, a reunião de negociação entre a empresa 
Conlurb e o sindicato redundou, contra a vontade dos trabalhadores grevistas 
presentes, na assinatura de um acordo que previa um aumento cinco vezes 
inferior ao reivindicado pela categoria. O acordo também previa que aqueles 
que não retornassem de imediato ao trabalho seriam sumariamente demitidos. 
Apesar disso, o movimento não recuou, permanecendo mobilizado até a 
vitoria de suas reivindicações: após oito dias de greve, o governo municipal 
aceitou reajustar os salários para R$ 1.100 e o vale- alimentação para R$ 20. 
Foi uma vitória do movimento grevista do precariado urbano. (BRAGA, 
2016, p. 73-4) 

   A escolha da data pelos garis não foi aleatória: sua greve ocorreu no período em 

que a cidade mais recebe turistas - no carnaval - e isso pôde ser um “facilitador” para 

obtenção de suas pautas. A escolha da data também pode ajudar a compreender como um 

dos motivos por que o sindicatos se posicionaram contra a greve, e coloca um 

questionamento se valeu a pena o sindicatos se aproximarem do Estado em detrimento de 

sua base, com a promessa de um projeto. A data do inicio da greve apresenta três vantagens 

estratégicas: a primeira, é que não existe a possibilidade do governo municipal negar o que 

esta ocorrendo na cidade pois a cidade já se encontra repleta de holofotes devido ao 

carnaval; a segunda, com uma quantidade superior de acompanhamento midiático, a 

prefeitura tem uma maior dificuldade de usar a força de repressão para colocar fim as 

manifestações. Não estamos aqui argumentando que não teve um processo de violência do 

município para intimidar ou até colocar fim nas manifestações, não obstante a força 

repressora se tornou menor do que o habitual em uma situação de greve; a terceira, 

resultado da somatória das duas primeiras, a necessidade de se negociar com o movimento 

grevista, afinal o movimentos conseguiram impedir todas as possibilidades do governo com 

a simples escolha da data de paralisação. Durante as manifestações de Junho de 2013 na 

cidade de São Paulo, não se teve esta relação e apesar da imprensa acompanhando os 

acontecimentos, a força repressora do Estado não diminuiu a escalada da violência e em 
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certos momento contou com o auxilio da própria imprensa para justificar o uso de tal ação. 

    Mas o Estado acaba percebendo que não conseguirá colocar fim nas manifestações a 

partir da utilização da força, fazendo com que o prefeito da cidade, Fernando Haddad, reúna 

o Conselho da Cidade no dia 18 de junho. Formado por membros da sociedade civil “criado

no início de sua gestão, tem caráter consultivo e não deliberativo” (JUDENSNAIDER et al. 

2013, p. 181). Sua ação é apresentar aos membros do conselho que a reversão do aumento 

teria um grande impacto prejudicial nas contas públicas e ganhar um novo fôlego para 

manter o aumento. 

O prefeito esperava que o movimento ficasse isolado, mas tem uma grande 
surpresa. Todos os conselheiros que pedem a palavra demonstram apoio ao 
MPL e às manifestações. Muitos ainda pedem explicitamente a revogação do 
aumento: (JUDENSNAIDER et al. 2013, p. 183-4)    

Ao final da reunião, percebendo que a posição do conselho é favorável à revogação 

do aumento Fernando Haddad, faz a seguinte declaração: 

Esse cenário de congelamento da tarifa em R$ 3 não é um delírio, é um 
exercício de como o gestor púbico vai ter que se preparar pra enfrentar essa 
nova agenda que está na rua e que a gente respeita. Se a sociedade brasileira 
decidir que não vai mais pagar passagem, isso significa dizer que se 
meramente for congelado a passagem em três reais, em 2016, nos valores de 
hoje, nós vamos ter que arrumar R$ 2,7 bilhões para acomodar o sistema. (...) 
Se essa agenda for a agenda que nós decidimos fazer, não aumentar mais, eu 
não posso negar pra cidade: nós vamos ter que encontrar desse orçamento 
espaço pra R$ 2,7 bilhões de custo, não adianta eu fugir disso. 
(JUDENSNAIDER et al 2013, p. 185-6)  

No dia seguinte a esta reunião, a prefeitura de São Paulo reverte o aumento da 

passagem. Assim como o movimento grevista do Rio de Janeiro, as manifestações na 

cidade de São Paulo mostram uma necessidade em manter a luta independente das 

condições adversas. Os movimentos contaram com o auxilio de dois elementos: o primeiro 

é o elemento surpresa. No caso carioca foi a data, e, no caso paulistano, foi a mudança da 

população em relação ao apoio das manifestações, somado com o apoio do Conselho da 

Cidade para a redução da passagem; o segundo ponto foi a impossibilidade do Estado em 

usar a violência em determinado momento dos acontecimentos, obrigando a abertura de 

negociação. 

    A utilização da repressão é a ultima barreira do Estado para a manutenção do seu 

interesse ou interesse do capital. Nunca essa força estatal é utilizada em favor das classes 

populares ou trabalhadoras. A ordem é sempre de manutenção e funcionamento das 

cidades, mas com a defesa predominante do financeiro sobre a vida humana. 
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    Percebendo esta relação do controle do capital sobre as cidades e o cotidiano das 

pessoas, David Harvey, em seu texto publicado no livro “Occupy movimentos de protesto 

que tomaram as ruas” intitulado “Os rebeldes na rua: O partido de Wall Street encontra 

sua nêmesis*26” no qual analisa como a questão financeira se encontra sem controle, bem 

como, também analisa os movimentos que questionam esta situação. Para tanto, Harvey 

vale-se da manifestação que ocorreu em Nova Iorque e recebeu o nome de Occupy Wall 

Street. O movimento que acabou se espalhando por todo o mundo questionava a 

interferência do mercado financeiro na política e no cotidiano das pessoas, e deixava clara a 

sua crítica a partir do seu slogan: “We are the 99%” (“Nós somos os 99%”), uma referência 

ao fato de 1% da população deter a riqueza global.    

    A manifestação que contou com o apoio massivo vindo da internet teve seu início 

em 17 de setembro de 2011 com um grupo de manifestantes acampando Zuccotti Park, 

localizado há poucos quarteirões do centro de maior importância da economia especulativa 

mundial: o distrito de Manhattan. Os especuladores que funcionam nas bolsas de valores 

receberam o nome de “O Partido de Wall Street” (HARVEY, 2013, p. 57.) por David 

Harvey e se encontram com as seguintes características:   

O Partido de Wall Street tem um princípio universal de dominação: não pode 
haver nenhum adversário sério ao poder absoluto do dinheiro de dominar 
absolutamente. E esse poder tem de ser exercido com um único objetivo: seus 
detentores não devem apenas ter o privilégio de acumular riqueza sem fim e à 
vontade, mas também o direito de herdar o planeta, com domínio direto ou 
indireto da terra, de todos os seus recursos e das potencialidades produtivas 
que nela residem, bem como de assumir o controle absoluto, direta ou 
indiretamente, sobre o trabalho e as potencialidades criativas de todos os 
outros que sejam necessários. O resto da humanidade se tornará supérfluo. 
(HARVEY, 2013, p. 58)    

 A crítica de David Harvey não se encaixa nos três momentos apresentados até aqui? 

O projeto de reindustrialização do governo da presidente Dilma Rousseff não teve um fim 

precoce devido ao setor produtivo nacional optar por acompanhar o setor rentista e assim 

abandonando os planos do governo? Os movimentos do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

agora com a conivência do Estado eram os adversários a serem barrados, ou seja, aqueles 

que se encontravam atrapalhando o acúmulo de capital por parte do empresariado. Embora 

26 Grifo do livro: * Traduzido por João Alexandre Peschanski a partir de “Rebels on the Street: The Party of Wall Street Meets 
its Nemesis”, publicado originalmente no blog da Verso Books (http://www.versobooks.com/blogs/777), em 28 out. 2011. 
Disponível também em www.boitempoeditorial.wordpress.com/category/colaboracoes-especiais/david-harvey. (N.E.) 
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exista uma diferença entre o setor de especulação financeira, ao qual David Harvey nos 

apresenta, e o setor capitalista “produtivo”, a proximidade entre os dois grupos se tornou 

palpável após a sua ação de ruptura no projeto com a presidente. Retornemos ao dia 19 de 

junho de 2013 na cidade de São Paulo, após o encontro com o prefeito Fernando Haddad. 

Nesta ocasião, o MPL-SP, solta a seguinte nota sobre o encontro: 

Hoje, no Conselho da Cidade, o prefeito Fernando Haddad se comprometeu 
com o MPL a marcar ainda essa semana uma reunião cuja a pauta única é a 
revogação da tarifa. Não aceitaremos nada menos que a queda do 20 
centavos. Mesmo que o prefeito insiste em dizer que baixar a tarifa é tirar 
dinheiro da educação e saúde. Isso não é verdade. Basta diminuir o enorme 
lucro dos empresários. (...) Os atos convocados pelo Movimento Passe Livre 
de São Paulo continuarão a ter reivindicação central muito clara e concreta: a 
revogação imediata do aumento! (JUDENSNAIDER et al. 2013, p. 185-6) 

Esta nota do MPL após a reunião com o prefeito Fernando Haddad apresenta uma 

linha importante de raciocínio baseada na ocupação do espaço público, e para isso convoca 

os manifestantes a sair às ruas, pois é a partir da luta concreta que se obtém vitória, ou 

como apresenta David Harvey, “são os corpos nas ruas e praças, não o balbúcio de 

sentimentos no Twitter ou Facebook, que realmente importam.” (HARVEY, 2013, p. 61). 

A mensagem do MPL, seguida com a definição de David Harvey, se faz importante nos 

dias atuais para compreensão da luta social, esta pode e deve contar com o auxílio das redes 

sociais para comunicação, como foi o caso do Occupy Wall Street, mas não se pode ignorar 

a dimensão das ruas ocupadas na luta política.    

Com as ruas ocupadas a real força do Estado capitalista aparece em forma de 

violência. Como foi o que aconteceu no quarto ato do MPL, que já foi relatado algumas 

vezes neste texto, mas devido a sua violência e seu impacto psicológico na sociedade deve 

ser analisado com maior cuidado. O site de notícias UOL27, do dia 13 de junho, o dia do ato 

em questão, apresenta a seguinte reportagem às 22h39min com uma atualização no dia 14 

às 12h46min: “Em dia de maior repressão da PM, ato em SP termina com jornalistas 

feridos e mais de 240 detidos” (UOL, 2013), a reportagem relata os acontecimentos nas 

manifestações do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Maceió, Sorocaba e Santos. 

27Disponível em: 

<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/13/em-dia-de-maior-repressao-da-pm-ato-em-sp-termina-com-
jornalistas-feridos-e-mais-de-60-detidos.htm> Último acesso realizado no dia: 18 Out 2016 
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A reportagem transcreve com profundidade maior os acontecimentos na cidade de 

São Paulo, que teve como resultado final “241 pessoas detidas.” (UOL, 2013). A 

reportagem atribuiu ao governador do Estado a seguinte frase: “Geraldo Alckmin (PSDB) 

declarou que não iria tolerar atos de vandalismo.” (idem) o que levou a um agrupamento 

policial naquela noite: 

Na manifestação de hoje, a PM mobilizou grande aparato, com tanques 
blindados, helicópteros e até a cavalaria. Além da Tropa de Choque, 
policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e da Força Tática 
atuaram na repressão, totalizando efetivo de 900 homens. (idem) 

Com um aparato significativo para acompanhar esta de manifestação fica a dúvida se 

seu objetivo era o de acompanhar a manifestação ou mostrar a força do Estado e assustar os 

manifestantes e em último caso intervir para colocar fim nas reivindicações. Ainda assim, a 

manifestação saiu “por volta de 18h na Praça Ramos de Azevedo, no centro, onde os 

manifestantes se concentravam desde 17h.” (idem). 

 Segundo a reportagem, a manifestação seguiu pacifica até chegar na altura da praça 

Roosevelt, local onde a polícia não permitiu o acesso para a avenida Paulista, fato este que 

levou a uma série de negociações, para definir o que iria ocorrer a partir daquele momento. 

Por volta das “19h10, começou o confronto. ” (idem). O confronto é relatado da seguinte 

maneira na continuação da reportagem: 

Pouco depois, o major Lidio Costa Junior, do Policiamento de Trânsito da 
PM, disse que o protesto, que até então transcorria pacificamente, tinha 
"fugido do controle"."Não nos responsabilizamos mais pelo que vai 
acontecer", declarou. A PM usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de 
borracha contra os ativistas, que responderam atirando objetos. A partir de 
então, o protesto se dispersou. Grupos menores prosseguiram por ruas dos 
bairros de Cerqueira César e Consolação na tentativa de chegar até a Paulista. 
Atrás deles, a PM, com grande efetivo, disparou quantidade de balas de 
borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Transeuntes que não estavam 
participando do protesto foram atingidos, como uma idosa de 67 anos, 
baleada no rosto logo após sair de uma igreja.A avenida Paulista foi 
esvaziada e bloqueada pela PM com tanques blindados. Muitos manifestantes 
ainda tentavam chegar à avenida, mas eram impedidos pelos policiais. Por 
volta de 21h45, a Paulista foi liberada para os carros. (idem). 

Por essa reportagem, percebemos que não nos deparamos com um confronto entre 

iguais, mas sim com um massacre perpetrado por uma força treinada contra um grupo de 

pessoas sem treinamento militar e absolutamente desarmado. Stephen Graham, em seu livro 

Cidades Sitiadas: O novo urbanismo militar, define da melhor forma o que este encontro 
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representa: “Na ausência de um inimigo uniformizado, os próprios grupos urbanos se 

tornam o inimigo principal” (GRAHAM, 2016, p. 166). A visão dos grupos urbanos como 

inimigos ganha um peso maior ao nos depararmos com o relato produzido pelo colunista da 

Folha de S. Paulo, Elio Gaspar ao relatar os acontecimentos daquela manifestação: 

Quem acompanhou a manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus ao 
longo dos dois quilômetros que vão do Teatro Municipal à esquina da Rua da 
Consolação com a Maria Antônia pode assegurar: os distúrbios de ontem 
começaram às 19h10, pela ação da polícia, mais precisamente por um grupo 
de uns 20 homens da tropa de choque, com suas fardas cinzentas, que, a olho 
nu, chegaram com esse propósito. (...) Formaram um bloco no meio da pista. 
Ninguém parlamentou. Nenhum megafone mandando a passeata parar. 
Nenhuma advertência. (...) Em menos de um minuto esse núcleo começou a 
atirar rojões e bombas de gás lacrimogêneo. (JUDENSNAIDER et al, p. 
185-6)  

As manifestações naquele momento tinham se tornado um problema de política 

nacional, tanto por questionar esse funcionamento do ganho das empresas de ônibus em 

várias cidades do país, quanto pela quantidade de pessoas que estavam nas ruas. Isto remete 

a uma máxima do Estado brasileiro, que vem a ser a utilização da violência no primeiro 

momento para resolução de conflitos e, não funcionando esta solução, faz-se o diálogo, 

caso ele se torne conhecido por grande maioria da população e tome partido favorável a 

causa. A psicanalista Maria Rita Khel, no seu texto “ Tortura e sintoma social”, capítulo 

integrante do livro O que resta da ditadura, de Edson Teles e Vladimir Safatle, 

demonstra-nos o quanto a visão militarista da polícia vem se aperfeiçoando desde o período 

da ditadura: 

Soube, pelo professor Paulo Arantes, que a polícia brasileira é a única na 
América Latina que comete mais assassinatos e crimes de tortura na 
atualidade do que no período da ditadura militar. A impunidade não produz 
apenas a repetição da barbárie: tende a provocar uma sinistra escalada de 
práticas abusivas por parte dos poderes públicos, que deveriam proteger os 
cidadãos e garantir a paz. (KEHL, 2010, p. 124) 

Com o fragmento do texto de Maria Rita Khel, percebemos que a lógica da polícia 

brasileira tem se aperfeiçoado na função da repressão e violência. Se durante a ditadura 

temos a argumentação que os atos de violência eram para defender o país de uma ameaça 

comunista, qual vem a ser a desculpa dos dias atuais? Esta resposta podemos encontrar no 

prefácio do livro Democracia e Segredo de Norberto Bobbio, produzido por Marco Revelli. 

O prefácio apresenta os principais conceitos da teoria do autor, e cita como um entre tantos 
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exemplos a relação política nos Estados Unidos no período da Guerra Fria, ao qual se 

apresenta atual na realidade brasileira:  

Há dois governos nos Estados Unidos dos dias atuais. Um visível. O outro é 
invisível. O primeiro é o governo sobre o qual os cidadãos leem nos jornais e 
que as crianças estudam nos textos escolares. O segundo é a sincronizada e 
oculta máquina que vem administrando a política dos Estados Unidos na 
Guerra Fria.28   
Bobbio observará: 
A diferença entre o duplo Estado de um governo autocrático e o duplo Estado 
de um governo democrático está no fato de que no primeiro o poder político 
puro [o “Estado discricionário”] é não somente manifesto mas também 
exaltado, ao passo que o segundo, quando existe (mas sempre existe), vive 
sob a forma de poder oculto.29 (REVELLI, 2015, p. 10-11)    

O Estado brasileiro não apresenta esta característica dupla? Só que sua diferença 

entre o duplo Estado norte-americano, e o brasileiro é que no nosso caso é amplamente 

visível à população. Enquanto no primeiro, o Estado governo é funcional e contém 

segurança e educação, e uma preocupação com condições de existência de seus moradores, 

o segundo, o Estado brasileiro, não contém condições nenhumas destas características e é

negligente, falta acessos e oportunidades, e tem como característica a violência sistêmica, 

que em muitos casos se torna a única forma de reconhecimento e presença do Estado. Esta 

visão do funcionamento de país permeou o discurso do movimento Black Bloc, e a maneira 

como eles observam a realidade brasileira como apresenta o livro já citado Mascarados: A 

verdadeira História dos adeptos da tática Black Bloc: 

Cresci vendo como os políticos utilizam a violência para o que eles querem, 
como querem, como a polícia é utilizada politicamente. Aprendi isso, por que 
não posso fazê-lo ? Só o estado tem o monopólio dessa violência política? 
Não, para mim não, eles não têm esse monopólio. Eu reajo à violência 
política eles como a minha. (SOLANO, PAES MANSO, NOVAES, 2014, p. 
106) 

    O que permite a existência destes dois Estados? O poder econômico, é ele quem define 

em qual parte do Estado você se encontra, embora não seja uma separação fixa e teoricamente 

não tenha uma área delimitada geograficamente senão a ordem financeira que garanta a sua 

relação. A partir do reconhecimento desta divisão no funcionamento do Estado brasileiro 

28 Rodapé do livro: Alan Wolfe, The Limits of Legitimacy. Political Contradictions of Contemporay Capitalism ( new York - 
London: Free Press/MacMillan,1977). Trad. It.: I confini della legittimazione. Le contraddizioni politiche del capitalismo 
contemporaneo (Bari: De Donato,1981). 

29  Rodapé do livro: Norberto Bobbio, Introdução a Ernst Fraenkel, op. cit., p. XXIII (itálicos meus). 
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podemos compreender melhor o já citado editorial da Folha de S. Paulo intitulado “Retomar a 

Paulista”, do dia 13 de junho de 2013. Como linha de argumento, o proferido texto tenta 

desqualificar o movimento a partir dos danos causados à região, a incapacidade de se mover 

durante os protestos e a falta de conhecimento econômico para fazer tal reivindicação. 

Noutras palavras, o Estado funcional não funciona devido ao segundo Estado que se encontra 

em um local que não lhe diz respeito: 

Oito policiais militares e um número desconhecido de manifestantes feridos, 
87 ônibus danificados, R$ 100 mil de prejuízos em estações de metrô e 
milhões de paulistanos reféns do trânsito. Eis o saldo do terceiro protesto do 
Movimento Passe Livre (MPL), que se vangloria de parar São Paulo - e chega 
perto demais de consegui-lo. 
Sua reivindicação de reverter o aumento da tarifa de ônibus e metrô de R$ 3 
para R$ 3,20 - abaixo da inflação, é útil assinalar - não passa de pretexto, e 
dos mais vis. (FOLHA, 2013).  

Em seu quinto parágrafo, o editorial relata a inconveniência que esta manifestação 

representa para a cidade de São Paulo, impedindo o livre acesso entre os moradores: “O 

direito de manifestação é sagrado, mas não está acima da liberdade de ir e vir – menos 

ainda quando o primeiro é reclamado por poucos milhares de manifestantes e a segunda é 

negada a milhões.” (idem). 

    Esta estratégia da Folha de S. Paulo foi construída a partir da sua visão que as 

pessoas que fazem parte deste Estado funcional compreendam seu argumento e concordem 

com ele. Sua tentativa é afastar qualquer sentimento de simpatia ao movimento que estava 

ocorrendo, uma estratégia que já deu certo em outros momentos. O editorial não tem a 

intenção de argumentar com o leitor sobre o que ocorreu nas manifestações ou o motivo 

que o fez acontecer, seu propósito é o de convencer do quão prejudicial esta manifestação 

foi para o seu cotidiano.  

O jornal tentava articular um coro contra as manifestações tentando apresentar sua 

visão como a verdadeira e que representa os acontecimentos e que não existe a necessidade 

de se buscar outras fontes sobre os acontecimentos. A intenção do jornal ao fazer isso tem 

como objetivo colocar fim em um possível debate e assim garantir o afastamento de uma 

causa que não lhe convém apoiar. Noam Chomsky, em seu livro Mídia Propaganda 

política e manipulação apresenta o quanto esse discurso na imprensa é usual e para isso ele 

se utiliza de um paralelo entre a rejeição das políticas de Ronald Reagan e a sua vitória:    

Mas, uma vez que as pessoas se encontravam marginalizadas e confusas e 
não conseguem organizar ou articular seus sentimentos - ou mesmo saber o 
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que outras pessoas partilham desse sentimento -, aqueles que diziam preferir 
gasto social em lugar de gasto militar, que respondiam às pesquisas como a 
esmagadora maioria fez, supunham que elas eram as únicas que tinham 
aquela ideia maluca na cabeça. Elas nunca ouviram isso de nenhuma fonte. 
Ninguém deve pensar isso. Portanto, se é isso que você acha e dá essa 
resposta numa pesquisa, você simplesmente imagina que deve ser um tipo 
meio esquisito. Como não há uma maneira de se juntar a outras pessoas que 
partilham ou reforçam aquele ponto de vista e ajudam-no a articulá-lo, você 
se sente uma pessoa esquisita, uma excentricidade. Assim, você se retrai e 
não presta a menor atenção ao que esta acontecendo. Olha para outra coisa, 
vai assistir ao futebol americano. (CHOMSKY, 2013, p. 32-3)    

Noam Chomsky, ao relatar a dinâmica das pesquisas, apresenta o que o editorial da 

Folha tentou orquestrar: deslegitimar as ações dos manifestantes, mas acima de tudo 

apresentar uma homogeneidade de que o certo seria ser contrário às manifestações, afinal, 

ela estava impedindo o trânsito, destruindo propriedades privadas, e, principalmente, 

ferindo o ambiente democrático e colocando em risco o lucro das instituições. Para a 

disseminação de suas ideias, o jornal contava com a sua tiragem além de sua página na 

internet onde o texto se encontra. Não obstante, a Folha não levou em conta um argumento 

que Noam Chomsky cita acima: a dificuldade de achar alguém com ideias iguais as suas. 

Com o texto na internet a probabilidade de encontrar e reunir pessoas a esta visão contrária 

se torna mais propenso a ocorrer e assim gerar uma onda diferente da esperada.  

    As manifestações de junho criaram um caso concreto de uma onda contrária a 

esperada, porém, em vez de ser na internet, foi na televisão. A partir da utilização da 

interatividade nos meios de comunicações, é usual utilizá-la para dar poder de voto em 

enquetes e comentar alguma notícia em portais ou em programas de televisão. Um dos 

programas que tem o costume de usar este recurso é o Brasil Urgente, apresentado por José 

Luiz Datena, um programa com uma visão sensacionalista da realidade e sempre com uma 

postura contrária às manifestações ligadas a movimentos sociais. 

    O programa do dia 13 de junho abre uma enquete ao vivo para validar sua opinião 

contrária às manifestações e assim ter legitimidade para criminalizar o que estava ocorrendo. 

A criminalização de manifestações já era rotineiro em seu programa, de tal sorte que o 

objetivo de sua pesquisa não era o de conhecer o pensamento da população, senão 

demonstrar apoio popular para futuras ações de repressões policiais para pôr fim às 
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manifestações. Antes de apresentar a pergunta ele demonstrar sua opinião como se fosse um 

norte a seguir30: 

– Então, mais baderna, eu sou contra, velho. Baderna não me inclua, me
inclua fora dessa, me inclua fora dessa, nesse negócio de baderna. Me inclua 
fora dessa, entendeu? Eu acho que o protesto tem que ser pacifico, não pode 
ter depredação, não pode impedir via pública, e joga esses caras contra a 
população, que tem muita gente já revoltada contra essas pessoas que estão 
fazendo esse tipo de protesto violento. (DATENA, 2013) 

Com esse discurso pontuando sua posição contrária ao que estava acontecendo nas 

manifestações, a enquete foi aberta com a seguinte questão “Você é a favor deste tipo de 

protesto?” (idem). É notável que a pergunta não tem relação com violência ou o próprio 

aumento da passagem – cabe ressaltar que ao fundo do programa tem imagens ao vivo da 

manifestação na cidade de São Paulo. Ao abrir a votação, o apresentador observa uma 

pequena vantagem para os que apoiam as manifestações: “973 favoráveis x 868 contrários” 

(idem). Acreditando que o motivo desta diferença estivesse relacionado às imagens que 

passavam ao fundo do programa, José Luiz Datena, interfere pela primeira vez na pesquisa 

e faz o seguinte comentário: “Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu 

também sou contra, mas o tipo de protesto que tem acontecido, com quebra pau” (idem). 

Mesmo com a “explicação” do que ele estava perguntando, o placar apresentava “1211 

contrários às manifestações x 1629 favoráveis” (idem). Com um ar de espanto, o 

apresentador argumenta novamente com a intenção de mudar votos, expressando 

novamente sua posição contrária à manifestação com “quebra pau” (idem): 

A maioria está achando que quebrar tudo é legal, quer dizer... a opinião do 
povo prevalece, eu não quero aqui... Eu dou minha opinião, não sou a favor 
do tipo de quebra-quebra, protesto porque eu acho que é vandalismo, acho 
que é vandalismo (idem). 

Com o resultado inalterado e com um discurso inicial de respeito à opinião contrária, 

o apresentador invectiva uma nova tentativa de mudar o placar e agora tomando um partido

deliberado: “Eu votaria no não, eu votaria no não!” (idem). A votação seguia durante o 

programa ao observar que existia uma diferença de quase 1000 votos favoráveis a 

manifestação “2807 favoráveis x 1850 contrários”. José Luiz Datena retorna a interferir na 

pesquisa tentando validar sua opinião novamente de maneira direta pedindo a mudança na 

30 Sobre o vídeo disponível :< https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k> Último acesso realizado no dia:22 Out 
2016 
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maneira que a pergunta foi formulada: “Será que nós formulamos mal a pergunta? Você é a 

favor de protestos com baderna? Eu acho que essa seria a pergunta.” (idem). 

    Cabe ressaltar que esse termo baderna foi utilizado no início de seu programa para 

criticar as manifestações da cidade de São Paulo. Mesmo assim a diferença permanece quase 

que imutável “1881 contrários x 2882 favoráveis” às manifestações com baderna, neste 

momento, José Luiz Datena tenta responsabilizar o fato das imagens ao fundo do seu 

programa pelo placar não se encontrar de acordo com sua vontade: “O cara que liga, tá vendo 

tudo calmo, tranquilo, pode achar que a pergunta é essa” (idem) e pede para que a produção 

reformule a pergunta da maneira que ele tinha falado anteriormente: 

Faça a pergunta da primeira maneira, da forma que eu pedi pra formular. 
Repito: sou a favor de manifestação pacifica, sou contra aumento de ingresso, 
a favor de melhoria no transporte coletivo, não teria aumentado as passagens 
de ônibus, metrô e trem. Eu não teria aumentado, eu não teria aumentado 
mesmo, mas vamos lá, faça a pergunta do jeito que eu pedi, por favor. Você é 
a favor da da da... de protesto com baderna? Porque aí fica claro, senão o cara 
não entende. (idem) 

Esta intromissão de José Luiz Datena é uma tentativa clara, de tentar convencer 

que o telespectador está equivocado com suas convicções como havia relatado Noam 

Chomsky. Ao longo do discurso podemos perceber uma tentativa de proximidade com a 

população comentando que caso fosse ele o responsável pelos aumentos não o faria, devido 

a qualidade destes transportes, uma tentativa de demonstrar que compreende os anseios 

populares, mas mesmo assim não se pode sucumbir a práticas “violentas”. Mesmo com esta 

tentativa de proximidade com o telespectador, o placar permanece “1942 contrários x 3012 

favoráveis” (idem). Esta insistência de José Luiz Datena em ganhar a pesquisa demonstra os 

seguintes aspectos: a necessidade dos meios de comunicações de tentar controlar todas as 

variáveis para assim validar seu discurso a qualquer momento, além de uma defesa clara a 

seus interesses, como patrocinadores e ajudar no controle social, e, também, a total 

incompreensão do que era aquele momento, ao tentar emplacar o mesmo discurso de 

movimentos sociais e a sua forma de criminalização, ignorando o fator das redes sociais 

que não pode ser desconsiderado no resultado desta pesquisa e já se encontrava engajadas 

nas manifestações.  

    Mesmo com todos esses fatores temos uma nova tentativa, a pesquisa agora é 

colocada no ar agora da maneira que o apresentador desejava. Um fato que chama a atenção 

neste momento é que o placar já configurado da pesquisa anterior foi esquecido e está abre 
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novamente com o resultado zerado. É uma nova tentativa totalmente manipulada. Ao pedir 

para colocar a pesquisa no ar José Luiz Datena profere as seguintes palavras: 

Cadê a outra pesquisa que eu pedi pra fazer aí, pra ver se as pessoas 
entenderam ou não ou se é isso mesmo. Você é a favor de protesto com 
baderna? Começando só a pesquisa, pra ver se o povo não tinha entendido da 
outra vez ou se tinha. (idem) 

Com esta nova pesquisa, o apresentador mantém a esperança de poder ganhar a 

pesquisa e validar sua visão da manifestação. O programa sempre apresenta imagens ao 

vivo do que está ocorrendo nas manifestações. José Luiz Datena faz seu último discurso 

sobre a pesquisa após perceber que não existe a possibilidade de reverter o placar e que a 

população realmente aprovava a violência como uma forma de expressão e atuação política 

naquele momento das manifestações. Quando ele chama a pesquisa pela última vez cabe 

ressaltar que apenas 824 pessoas estavam contrárias as manifestações com violência, 

enquanto 2002 pessoas se colocaram favoráveis a esta ação: 

Mas o povo, já deu pra sentir, o povo está tão “p” da vida, com o aumento de 
passagem não interessa de... se é de ônibus, de trem, se é de metrô. O povo 
está tão “p” da vida que apoia qualquer tipo de protesto, pelo que eu vi. Fiz 
duas pesquisas achei até que uma palavra poderia simplesmente não estar 
sendo bem entendida, a palavra protesto, poderia englobar como um protesto 
com baderma ou sem baderna, mas as duas pesquisas deram praticamente a 
mesma proporção, o mesmo resultado as pessoas, tão apoiando protesto 
porque não querem aumento de passagem. Então podem tirar daqui. (idem)    

À medida que Datena falava, esse percentual aumentava, fazendo com que a 

pesquisa fosse encerrada neste momento com um total de 998 pessoas contrárias a este tipo 

de manifestação e 2351 favoráveis. Este caso se torna emblemático ao se tratar dos meios 

de comunicações em junho de 2013, afinal, ele representou a primeira quebra de discurso 

ao vivo que as manifestações proporcionaram, em um local acostumado a fazer críticas a 

manifestações. Esta mudança de posição não foi a única durante as manifestações, o 

segundo caso que será debatido com maior profundidade no próximo capítulo, ocorrido 

com o comentarista Arnaldo Jabor, que faz uma declaração contrária às manifestações em 

uma sexta à noite no Jornal da Globo e se desculpa na segunda-feira de manhã em sua 

participação no programa de rádio da CBN. 

No artigo Meios de comunicação: Um poder a serviço de interesses privados ?31 de 

31 Nota do livro: Tradução por Karina Patrício e revisão técnica por Dênis de Moraes. (N.E.) 
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Ignacio Ramonet, publicado no livro Mídia, Poder e Contrapoder: Da concentração 

monopólica à democratização da informação, podemos compreender ações como a 

realizada pelo programa Brasil Urgente ou o edital da Folha de S. Paulo que pede a 

retomada da Paulista, como se em algum momento ela tivesse sido perdida. Segundo o 

artigo: os meios de comunicações tradicionais que eram considerados de grande 

importância para a democracia têm se tornado um problema “pois não funcionam de 

maneira satisfatória para os cidadãos. Isso porque, por um lado, se põem a serviço dos 

interesses dos grupos que os controlam” (RAMONET, 2013, p. 53). 

    Ao demonstrar uma preocupação maior com o dano ao patrimônio privado e o 

tráfego de veículos na região da Paulista, desqualificando o motivo das manifestações, no 

caso do jornal; e na tentativa de mudar a opinião pública ao vivo, no caso do apresentador 

José Luiz Datena, fazem com que os meios de comunicações “sejam cada vez menos 

fiáveis ou menos úteis à cidadania.” (RAMONET, 2013, p. 53), afinal neles não temos 

todas as informações dos acontecimentos, temos, no máximo, uma visão com lado definido 

que tenta normatizar a sociedade e transparecer a regra que lhe convêm e por isso vem 

perdendo espaços para novas formas de aquisição de notícias, principalmente advindas da 

internet: 

Os meios de comunicação, a imprensa escrita, o rádio, a televisão- refiro-me 
somente à informação, não ao entretenimento -, todos esses segmentos estão 
vivendo uma grave crise com o advento da internet, com a multiplicação da 
informação individualizada, com o surgimento das atualizações em tempo 
real e de jornais on-line totalmente autônomos- como o Huffington Post, dos 
Estados Unidos-, que são referência internacional e só existem na rede. 
(RAMONET, 2013, p. 53)    

Esse é o reflexo de que as manifestações de Junho de 2013 causaram à mídia 

brasileira: ao fim das manifestações, de forma geral, os meios de comunicações saíram com 

sua credibilidade arranhada. Houve o fortalecimento de reportagens ao vivo com a 

utilização de twitcam e outros instrumentos conectados à internet, a criação de grupos de 

jornalismo que funcionam apenas na web, trazendo a notícia de forma limpa, ou seja, sem 

cortes, levando em conta a visão do repórter que transmite a ação, como foi o caso da Mídia 

Ninja, que se tornou o caso mais famoso no Brasil, mas não o único.  

    As manifestações no Brasil sofreram diretamente deste sintoma de diminuição no 

tempo e no espaço, causado pela internet e seus atores, que assim como em Seattle eram das 

mais variadas classes e com motivos diversos para participar da manifestação. Assim como 

os ocupes contam com formas novas de apoio vindas da internet, tanto para propagar 
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discursos quanto para atuar politicamente, causando uma comoção em torno das 

manifestações e da relação conturbada que o governo do PT estava prevendo a sua frente, 

devido a suas próprias contradições, causam uma dificuldade de compreensão por setores 

sociais que sempre estão nas ruas e não encontram com o mesmo apoio.    
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CAPITULO 2 

A VISÃO PELA IMPRENSA 

2.1 Os antecedentes de junho de 2013: eleição na cidade de São Paulo e 

eventos esportivos no país. 

A internet apresentou durante as manifestações de 2013 uma grande relevância tanto 

para convocar atos quanto para informar a população sobre o que estava ocorrendo, 

disputando com os meios de comunicações tradicionais. Além da Mídia Ninja, outro grupo 

que teve destaque foi o Anonymous. Este grupo tem como símbolo a máscara de Guy 

Fawkes, que se tornou uma das referências do ativismo político na internet, até então pouco 

conhecido no Brasil e sem uma ligação política partidária. Partindo da necessidade de 

compreender este grupo, Renato Rovai da Revista Fórum desenvolve uma reportagem 

intitulada: “Saiba quem são os Anonymous”32, publicada em seu site no dia 22 de junho de 

2013, e apresenta as ações deste grupo em outros países: 

Na sequência, em janeiro deste ano, o Anonymous entrou em ação de novo, 
participando da Primavera Islâmica. Seus militantes protestaram em sites do 
Ministério da Indústria e da Bolsa de Valores da Tunísia, em solidariedade ao 
movimento contrário ao governo local, que cairia dias depois. Também 
organizou, em fevereiro, um ataque contra sites do governo do Iêmen e foi 
atuante na difusão de informações sobre a revolução no Egito, principalmente 
quando Hosni Mubarak derrubou o sinal de internet no país. Na Espanha, os 
protestos que levaram milhares à Praça do Sol começaram a ganhar corpo na 
rede impulsionado pelos Anonymous. Em 20 de dezembro do ano passado, 
eles fizeram a primeira manifestação contra a Ley Sinde, que restringia a 
liberdade na internet. Depois fizeram outros atos, até chegar ao mais ruidoso, 
em 4 de março, e que resultou, depois de 11 dias, no movimento que ficou 
conhecido como 15M (15 de março), quando milhares de jovens passaram a 
acampar na Praça do Sol, reivindicando não só mudanças na lei, como uma 
nova democracia no país. (ROVAI, 2013). 

 A organização deste grupo não é de militantes fixos e organizados, sua estruturação 

ocorre com causas específicas e tem flutuação de membros que aderem ou não à causa, 

como mostra a continuação da pesquisa de Renato Rovai ao entrevistar um membro do 

32 Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/2013/06/22/saiba-quem-sao-os-anonymous/>. Último acesso realizado 
no dia 20 Out 2016. 
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grupo: “o Anonymous não é um grupo fechado, mas uma ideia, e todos que compartilham 

dessa ideia são Anonymous, e não do Anonymous” (ROVAI, 2013). 

    Esta flutuação fica mais simples de compreender após a fala da ativista. O 

participante de determinada ação do grupo define quando vai participar e em que causa, e 

essa não necessariamente tem relação com o seu país. Até este momento as diferenças de 

outras formas de movimentos sociais são a comodidade de atuar em qualquer lugar que 

tenha um acesso à internet e o caráter do anonimato dos ativistas. 

    Diferente do anonimato do grupo Black Blocs, o grupo Anonymous não se 

encontra nas ruas, apesar disto, suas ações se tornam parecidas quando olhamos de perto. 

Ambos os movimentos fazem uma ação direta no alvo. No caso dos Black Blocs, a partir da 

violência a símbolos do capitalismo, gerando um confronto entre antagonistas nas ruas; no 

caso do Anonymous, não existe um símbolo a ser atacado, especificamente, e este é 

escolhido ad hoc, podendo ser desde governamental a empresarial, mas, diferente do Black 

Bloc, seu confronto não é visível a todos.  

    Ambos os movimentos desestabilizam seus alvos em determinado momento, mas 

não ocupam o espaço, o que permite que ele retorne a funcionar algum tempo após suas 

atuações. Suas ações geram tanto uma perda de credibilidade dos seus alvos, como, muitas 

vezes, perdas monetárias ou danos ao patrimônio. Se, por um lado, o local de ação dos 

Black Blocs se encontra nas fachadas de lojas ou bancos, por outro, o Anonymous tem 

como seu local de atuação os sites ou banco de dados dos alvos das ações. Em junho de 

2013 este grupo fez ataque a sites de governos e propagou vídeos nas redes sociais 

convocando a população a aderir as manifestações.    

    Os vídeos da internet durante as manifestações de 2013 rivalizaram com os 

telejornais e comentaristas acerca dos significados da manifestação. Depois da derrota de 

José Luiz Datena na enquete, o caso famoso foi o de Arnaldo Jabor, que faz duras criticas 

ao Movimento Passe Livre, no dia 12 de junho no Jornal da Globo, ou seja, na noite que 

antecedeu tanto o editorial do jornal Folha de S. Paulo quanto a enquete do José Luiz 

Datena. Sua argumentação é similar à dos outros canais de informação relatados 

anteriormente, sempre com destaque à “violência” dos atos, como podemos observar33: 

Mas, afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos 
isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de 

33 Sobre o vídeo disponível: <https://globoplay.globo.com/v/2631566/>. Último acesso realizado no dia: 20 Nov 2016 
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ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos 
manifestantes são filhos de classe média, isso é visível, ali não havia pobres 
que precisassem daqueles vintém, não. Os mais pobres ali eram os policiais 
apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No 
fundo, tudo é uma imensa ignorância política, é burrice misturada a um 
rancor sem rumo, talvez a influência da luta da Turquia, justa e importante 
contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Justamente a causa 
deve ser a ausência de causas, isso ninguém sabe mais por que lutar. Em um 
país paralisado por uma disputa eleitoral para daqui a um ano e meio. O 
governo diz que está tudo bem, apesar dos graves riscos no horizonte como: 
inflação, fuga de capitais, juros e dólar em alta, por que não lutam contra o 
projeto de emenda da constitucional 37 a PEC 37, por exemplo, que será 
votada no dia 26 no congresso, para impedir o ministério publico de 
investigar. Talvez eles nem saibam o que é a PEC 37, a lei da impunidade 
eterna, esses caras vivem no passado de uma ilusão, eles são a caricatura 
violenta da caricatura do socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda 
defende aqui. Realmente esses revoltosos de classe media não valem nem 20 
centavos. (JABOR apud JORNAL DA GLOBO, 2013)    

Durante seu discurso que contém a duração de 1 minuto e 37 segundos, Arnaldo 

Jabor é enquadrado num plano Meio Primeiro Plano (MPP)34, onde gesticula a todo 

momento durante sua fala, apontando o dedo direto para a câmera, dando a sensação de 

estar apontando ao telespectador, por exemplo, no momento em que fala de questão 

econômica ou da importância de se lutar contra a PEC 37, passando a impressão que esses 

são os verdadeiros motivos que você deve se revoltar, fazendo negativas para enfatizar que 

os manifestantes não sentem o impacto do aumento do transporte. 

Esta posição de Arnaldo Jabor, ao falar diretamente com o telespectador pode ser 

compreendida caso retornemos ao livro de Noam Chomsky, Mídia Propaganda política e 

manipulação, no qual, em determinado momento é apresentada a teoria desenvolvida por 

Walter Lippmann, um liberal que defendia uma atuação denominada por ele de “revolução 

na arte da democracia”, a qual poderia ser usada para “construir o consenso”, isto é, obter a 

concordância do povo a respeito de assuntos sobre os quais ele não está de acordo” 

(CHOMSKY, 2013, p.14-5). Ao analisarmos os 3 exemplos citados até o momento 

percebemos que agiram desta maneira. 

O editorial da Folha de S. Paulo busca a desqualificação a partir da ideia de que a 

manifestação é violência, ao demonstrar que os manifestantes que ali se encontravam não 

estavam preocupados com o aumento da passagem, mas com o fato de apresentar sua crítica 

34 Sobre as nomenclatura dos planos e suas formas: 
<https://social.stoa.usp.br/articles/0047/2919/Planos_de_enquadramento_6_.pdf>. Último acesso realizado no dia 20 Nov 
2016. 
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ao capitalismo. Outro fator de acusação advém da suposição do transtorno causado a cidade, 

impedindo a livre circulação de pessoas que não faziam parte do movimento, mas se 

tornavam “reféns” da ação dos manifestantes.  

    Para José Luiz Datena a desqualificação vai além da crítica de falta de conhecimento 

político, proposta por Arnaldo Jabor, ou da violência e da demora de atuação do Estado, 

explicitada pela Folha de S. Paulo. Se Arnaldo Jabor objetiva falar para criar um consenso 

sobre as manifestações, José Luiz Datena, tenta com sua pesquisa dar um direcionamento 

real para uma parcela da população que se encontrava assistindo ao seu programa. Arnaldo 

Jabor critica a manifestação a partir da pauta do movimento, que, segundo sua visão, 

demonstra a incapacidade dos manifestantes em compreender contra o que realmente se 

deve protestar. 

    Podemos perceber que estes três exemplos apresentam uma escala no tom de crítica 

às manifestações, onde cada conteúdo ataca um aspecto dos atos. Começando com a crítica 

sobre a pauta escolhida, por Arnaldo Jabor; o chamado da Folha de S. Paulo para que o 

Estado tome alguma atitude em relação ao que está ocorrendo na cidade, além da crítica à 

forma de atuação do movimento; e, por fim, a tentativa de mostrar que a população está 

contra o que tem ocorrido na cidade, no programa de José Luiz Datena. 

    Apesar das tentativas, os três conteúdos tiveram que voltar e rever suas posições em 

relação a manifestação, um mais rapidamente, como foi o caso de José Luiz Datena; outro 

em questão de um dia, como foi o caso da Folha de S. Paulo ao se deparar com a violência 

policial na manifestação do dia 13; e após 5 dias, como foi o caso de Arnaldo Jabor, que 

entra ao vivo na rádio CBN35 na manhã do dia 17 de junho sobre o título de “Amigos, eu 

errei: é muito mais do que 20 centavos” (JABOR, CBN, 17 jun 2013). Ao longo do seu 

comentário, que tem a duração de 3 minutos e 26 segundos, são apresentados os motivos 

pelos quais ele mudou de postura, dentre estes, a violência policial da noite do dia 13 de 

Junho (idem).    

    Arnaldo Jabor, ao assumir seu erro, atribui a seguinte característica como forma 

positiva das manifestações: “Até mais rica que os caras-pintadas, justamente porque não 

tem um rumo, um objetivo certo a priori.” (idem). Como veremos a seguir no texto, esta é 

uma característica que foi atribuída às manifestações, mas que não se sustenta ao nos 

35  Sobre o áudio disponível < 
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/17/AMIGOS-EU-ERREI-E-MUITO-MAIS-DO-QUE-
20-CENTAVOS.htm>.: Último acesso 26 Mai 2017.  
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depararmos com os dados de pesquisas. Foi o caso da pesquisa Ibope, realizada no dia 20 

de junho, que se encontra disponível no livro Protesta Brasil: das redes sociais às 

manifestações de rua de Edson Fernandes e Ricardo de Freitas Rosano: 

(FERNANDES; ROSENO, 2013,p.40)36 

Analisando a pesquisa do Ibope observamos um dado interessante, que pode ser 

uma resposta ao questionamento de uma manifestação sem rumo, pois de acordo com a 

pesquisa vemos bem definida as pautas e com a predominância do transporte público. Os 

manifestantes sabiam quais eram as suas intenções e seus motivos para ir à rua, diferente do 

que grande parte dos analistas acreditavam. Esta visão ganha mais força ainda ao nos 

atentarmos à data em que a pesquisa foi realizada, a saber, dia 20 de junho, um dia depois 

da prefeitura de São Paulo anunciar o não aumento das passagens. Nesta pesquisa também 

foram coletados dados com resposta espontânea onde: “a política vinha como primeira 

opção, totalizando 65%, sendo que, destes, 49% mencionaram a corrupção” 

(FERNANDES; ROSENO, 2013, p. 41). 

    Esta diferença da pesquisa com respostas fechadas e abertas pode ser compreendida 

devido à mudança da perspectiva, afinal, a maioria das cidades brasileiras estavam 

reavendo sua política do valor da passagem. A preocupação com a política na resposta 

36 Grifo nosso, valores expressos na tabela: Transporte público 38%, Política 30%, Saúde 12%, PEC 37 6%, Gastos da Copa 
5% e Educação 5%.  
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espontânea foi percebida pelos partidos políticos e alguns deles tentaram abrir um diálogo 

com os manifestantes e mostrar sua visão do período.  

 Um destes partidos foi o próprio PT, que se encontrava na linha de frente das 

manifestações, pois estava à frente da presidência da República e da cidade de São Paulo, 

além de apoiar vários prefeitos e governadores. Com a necessidade de se pronunciar, a 

bancada do PT na câmara lança no dia 18 de junho de 2013 uma nota intitulada: O povo 

como sujeito da história37, onde relata a importância da população nas ruas e apoia os atos 

ao mesmo tempo que apresenta os avanços que o país teve desde o momento em que o 

partido assumiu a presidência, segundo a nota: 

A elevação de 40 milhões de pessoas à classe média é um exemplo 
emblemático de como o País mudou. Surgiu, consequentemente, uma nova 
agenda, demandando mais inclusão, mais distribuição de renda, acesso a 
mais e melhores empregos, a bens e serviços e melhorias na qualidade de 
vida com base num modelo ambientalmente sustentável. Surgem, portanto, 
novos desafios para os governantes de todos os níveis. (NOTA 
BANCADA DO PT, 18 jun 2013) 

 A nota da bancada do PT, tenta repartir o foco das manifestações de seu partido ao 

apresentar que estes desafios são para todos os que estão à frente de qualquer aparelho do 

Estado, mas monopoliza os avanços sociais e econômicos para si quando apresenta os 

dados. A utilização destes dados e argumentos continua sendo usada até hoje ao se tratar 

das manifestações de 2013, pois setores que davam sustentação ao governo da presidente 

Dilma Rousseff consideram a saída às ruas um equivoco e que só fortaleceu setores 

conservadores e contrários ao governo da presidente. Mauro Iasi, no posfácio do livro 

Violência: seis Reflexões Laterais, de Slavoj Žižek, relata uma reunião do governo federal 

no calor dos acontecimentos de junho, na qual os envolvidos tentam compreender o que 

estava acontecendo no país, quando um dos participantes chegou a seguinte metáfora dos 

acontecimentos: 

Dizia ele: “Nós que participamos desse governo e vemos tudo de bom que já 
foi feito, sabemos que ainda falta muito, mas vemos o copo meio cheio, 
enquanto os manifestantes, até pelo espaço democrático que é garantido pelo 

37 Disponível em: 
<http://www.ptnacamara.org.br/index.php/outras-noticias/item/14021-em-nota-oficial-bancada-do-pt-afirma-que
-manifestacoes-fortalecem-democracia> Último acesso realizado no dia: 17 Out 2016 

60



Estado de direito, apontam para o que falta fazer e vêm o copo meio vazio”. 
(IASI, 2014, p. 174)    

 Por reações e análises como essa ou a da nota da bancada do PT, acreditamos que 

as manifestações contra o aumento da passagem no transporte público teve seu início em 

junho, afinal, ela se torna conhecida com o movimento na cidade de São Paulo em 6 de 

junho, devido à cobertura da imprensa, mas ao nos depararmos com o calendário de 

levantes contra o aumento na passagem do transporte público, observamos outra realidade, 

como nos apresenta Edmilson Fernandes e Ricardo de Freitas Roseno, no livro Protesta 

Brasil: das redes sociais às manifestações de rua. Senão vejamos a figura a seguir:  

Fonte: FERNANDES, ROSENO, 2013, p. 31. 
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A primeira cidade, de acordo com o mapa, a sair às ruas contra o aumento da 

passagem foi Porto Alegre, no dia 21 de janeiro. A cidade de São Paulo será apenas a sexta 

cidade a se manifestar, no dia 6 de junho. Com esta diferença entre a primeira cidade e a 

cidade de São Paulo, que foi considerada pólo da manifestação, não se pode conceber a tese 

que as manifestações foram organizadas pelos meios de comunicações, como é apresentada 

em alguns setores sociais ou que foram ilegítimas, pois as manifestações foram 

acompanhando o aumento da passagem nas cidades. Na cidade de São Paulo, o motivo do 

primeiro ato foi apresentado da seguinte maneira no Facebook do MPL-SP :   

No último domingo, dia 02 de Junho, a prefeitura e o governo do Estado 
aumentaram o valor da tarifa no transporte público da capital paulista  para 
3,20. Apesar do argumento de que o aumento é abaixo da inflação e da 
promessa da implementação do bilhete único mensal, defendemos que todo 
aumento de tarifa é injusto e aumenta a exclusão social. No Brasil existem 
mais de 37 milhões de pessoas que não podem usar o transporte público por 
causa dos altos valores das passagens. O Passe Livre luta junto à população 
por um transporte público de qualidade e pela tarifa zero para todos. 
(JUDENSNAIDER et al. 2013, p. 26)   

Esta convocação do MPL-SP pode ser apresentada como o início das 

manifestações na cidade de São Paulo, onde convoca a sua base formada por estudantes e 

movimentos sociais e se apresenta ao lado da população para combater estes aumentos. Esta 

base estudantil também é observada na primeira manifestação de 2013 contra o aumento da 

passagem. Em matéria produzida por Samir Oliveira, para o site de notícias SUL2138 

publicada no dia 21 de janeiro de 2013, ou seja, no dia manifestação em Porto Alegre, com 

o título de: “Protesto contra aumento da passagem mobiliza centenas em Porto Alegre”

(OLIVEIRA, 2013), onde cabe ressaltar quem fazia parte do grupo manifestante: 

Aos poucos, a multidão foi engrossando com a chegada de militantes do 
PSOL, do PSTU e da Juventude do PT, além de um grande número de 
anarquistas, que portavam bandeiras pretas e vermelhas – tradicional 
presença nos atos contra o aumento da passagem em Porto Alegre. 
Militantes de outros coletivos e grupos também aderiram à marcha, como os 
integrantes do Movimento Revolucionário e do Utopia e Luta. Sindicalistas e 
dirigentes de centros acadêmicos de escolas e faculdades também se fizeram 
presentes. Outra parte significativa do protesto foi composta por pessoas sem 
identificação partidária e que não estão ligadas a nenhum coletivo. 
(OLIVEIRA, 2013) 

38 Disponível em: 
<http://www.sul21.com.br/jornal/protesto-contra-aumento-da-passagem-mobiliza-centenas-de-pessoas-em-porto-alegre/> 
Último acesso dia 29 Dez 2016 
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A primeira manifestação ocorrida em Porto Alegre já apresenta a pluralidade das 

manifestações que se estenderia por todo o território nacional e representa o que vem a ser o 

MPL, ao juntar movimentos políticos partidários com anarquistas, movimento estudantil e a 

tentativa de aproximação com a população que não costuma participar das manifestações. O 

MPL-SP reconhece a importância da incorporação de setores além do estudantil e de 

movimentos socais para conseguir barrar um aumento da passagem. Esta ganha força 

devido ao reconhecimento que o movimento tinha adquirido com as manifestações de 2011 

na cidade de São Paulo, quando a questão do aumento da passagem foi lançada para a 

sociedade e se tornou pauta da eleição, mas que não surtiu o efeito esperado pelo 

Movimento Passe Livre: 

A campanha de 2011 havia durado dois meses e, embora a mobilização tenha 
sido suficiente para colocar o tema em pauta (inclusive com algum relevo nas 
eleições municipais do ano seguinte), ela não foi capaz de pressionar o poder 
público a revogar o aumento da tarifa. A avaliação do movimento foi a de que 
faltara mobilização, os intervalos entre os atos haviam sido grandes demais e 
nem sempre as vias mais importantes tinham sido interditadas. 
(JUDENSNAIDER et al. 2013, p. 26) 

A pauta do MPL junto aos pré-candidatos à prefeitura de São Paulo é encontrada, 

por exemplo, na entrevista de Fernando Haddad do dia 15 de junho de 2012 ao jornalista 

Guilherme Waltenberg, do jornal O Estado de S. Paulo sobre o título de “Haddad crítica 

‘falta de investimento’ em transporte público em SP”39 (WALTENBERG, 2012). Onde, 

segundo suas palavras a gestão do então prefeito Gilberto Kassab, tem “promovido um 

“ciclo perverso” com a “falta de investimentos” no transporte. “O que essa administração 

(de Gilberto Kassab) fez foi paralisar os investimentos em transporte público” (idem). 

Essa crítica é aprofundada de maneira mais contundente durante sabatina 

realizada pela Folha/Uol no dia 13 de setembro de 201240. O então candidato Fernando 

Haddad é questionado sobre sua proposta de Bilhete Único semanal e mensal e sobre qual 

seria o impacto no orçamento da cidade caso esta ação entrasse em vigor em um possível 

mandato. Segundo Fernando Haddad, essa proposta teria o impacto de 1% do orçamento da 

39  Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-critica-ciclo-perverso-de-falta-de-investimento-em-transporte-publico-e
m-sp,900626> Último acesso dia 03 Jan 2017 

40 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FlTNSNWAvRc>  Último acesso dia 08 Jan 2017 
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cidade de São Paulo, e termina sua resposta com uma crítica à política de subsídio na 

cidade devido a erros da gestão anterior: 

Olha, sabe por que o subsídio aumentou muito? Porque a prefeitura não 
investiu nas racionalização das linhas de ônibus, a velocidade média de um 
ônibus na cidade São Paulo está caindo sistematicamente ano após ano 
porque a prefeitura não age pra melhorar a qualidade do transporte público, 
que vem se degradando. Pega a aprovação do transporte público quando nós 
deixamos a prefeitura e hoje, compare. São indicadores objetivos de cada 
qualidade. (HADDAD, 2012) 

Fernando Haddad, durante sua campanha, tenta vincular sua imagem com a do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da então presidente Dilma Rousseff, com o seu 

slogan homem novo, para um novo tempo. Ele se apresenta como um ar novo para cidade de 

São Paulo e usa como marca de governo a sua relação de proximidade com o governo federal, 

garantindo assim mais investimentos ao município. Isto fica muito claro quando nos 

deparamos com sua primeira peça publicitária vinculada na televisão41, disponível em seu 

canal no YouTube, que recebe o nome de PensenovoTv. Neste canal é possível todos os 

vídeos de sua campanha. Retornando à sua primeira peça publicitária, Fernando Haddad, após 

se apresentar e fazer um resumo das dificuldades dos moradores da cidade de São Paulo, 

inicia o seguinte monólogo após a câmera enquadrá-lo em fade in: 

Com os governos Lula e Dilma, o paulistano viu sua vida mudar para melhor 
da porta pra dentro de casa. Tem mais emprego, mais comida, mais 
eletrodomésticos, mas da porta pra fora é onde a prefeitura atua, e a história 
foi bem diferente, principalmente para os mais pobres. (idem) 

A escolha de Fernando Haddad para seu início de campanha não poderia ser 

diferente, afinal, ao tentando associar seu governo a ações de governo federal, a escolha 

de uma casa como cenário e a argumentação que o governo petista melhorou as 

condições de vida, pode ser compreendida com os dados apresentados no livro de Marco 

Aurélio Nogueira, o As ruas e a democracia: ensaios sobre o Brasil contemporâneo: 

Cerca de 35 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Políticas agressivas de 
transferência de renda (a conhecida Bolsa-Família), associadas ao incremento 
do crédito para a aquisição de bens de consumo, produziram uma 
modificação importante na fisionomia da sociedade. Uma nova classe de 
consumidores, ávidos pela aquisição de bens a que jamais haviam podido ter 

41 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=KVonaLj0PoA> Último acesso dia 17 Jan 2017. 
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acesso, dinamizou o mercado interno e, com o tempo, criou outra situação 
social no país, de maior mobilidade e diferenciação. (NOGUEIRA, 2013, p. 
37)  

Fernando Haddad, ao escolher uma casa de um bairro da periferia para adentrar, 

não está fazendo apenas por simbolismo de se aproximar das classes populares, ele o faz 

com o intuito de mostrar os “ganhos” que esta camada social teve no governo do PT. 

Após esse momento, Haddad aparece saindo da casa e seu novo enquadramento ocorre na 

Avenida 23 de Maio, com os carros passando ao fundo – cenário em que prossegue com 

seu discurso: 

A prefeitura não acompanhou o ritmo do Brasil, não quis ou não soube 
trabalhar bem com o governo federal, não quis e não soube trabalhar bem por 
seu povo. Isso impediu que muita coisa boa chegasse aqui42, aqui, aqui ,aqui 
São Paulo toda. É43 por isso que 80% dos paulistanos de todas as classes 
sociais dizem que a prefeitura de São Paulo está no rumo, errado querem 
mudança. E sabem que a mudança não virá pelas mãos daqueles que 
governam a cidade há tantos anos. Todos nós queremos um tempo novo para 
a cidade de São Paulo, tempo novo na saúde, tempo novo na educação, tempo 
novo no transporte, tempo na segurança, tempo novo na moradia. Mais e 
melhores corredores de ônibus 44 , menos tempo parado no trânsito. 
(HADDAD, 2012)    

A peça publicitária que tenta mostrar a importância da parceria entre governo 

municipal e federal, critica a ação dos prefeitos anteriores ao não se aproximar do 

governo federal. A fim de demonstrar afinidade com a política do “lulismo” (SINGER, 

2016), Fernando Haddad aparece ao lado de Lula, no jardim do Museu do Ipiranga, onde 

em close olhando diretamente para a câmera o então ex-presidente apresenta Haddad para 

a cidade de São Paulo. Cabe ressaltar que o candidato durante este momento aparece 

pouco, e tem sua fala em tom de promessa e agradecimento ao apoio recebido: 

Fernando, este lugar aqui viu nascer a liberdade e São Paulo até hoje ajuda a 
garantir a independência econômica do Brasil, portanto não é pedir muito que 
São Paulo garanta a independência de todos os seus filhos. Eu lhe conheço, 
sei que você pode fazer bastante tanto pelo paulistano, sobretudo pelo o mais 

42 Cabe aqui ressaltar que neste momento Fernando Haddad não se encontra mais na Avenida 23 de Maio e sim caminhando 
por locais diferentes e que a cada fala aqui representa um ponto diferente na cidade de São Paulo que são respectivamente: 
Cidade Tiradentes, Jardim São Luís, Viaduto do Chá e voltando novamente à cidade Tiradentes    

43 Nesse momento um novo corte apresenta Fernando Haddad no Jardim São Luís. 

44 Neste momento um novo corte para uma via pública sem identificação onde cabe ressaltar a promessa de 150 km de 
corredores. 
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pobre e pela classe média, por isso eu lhe apoio. Foi por isso que eu também 
apoiei a Dilma – no início pouca gente conhecia ela, mas confiou no que eu 
dizia. Hoje mais do que nunca o Brasil sabe que votou na pessoa certa, tenho 
certeza que os paulistanos vão conhecer você melhor e se Deus quiser o 
eleger prefeito da cidade e vão ter assim o melhor prefeito da história de São 
Paulo. 
Obrigado, presidente, tenha certeza de que não decepcionarei os paulistanos, 
o senhor nem a presidenta Dilma. Juntos vamos trazer de fato um tempo novo
pra São Paulo. (idem) 

A opção por explorar a figura do ex-presidente Lula pode ser compreendida pelo alto 

índice de popularidade de seu governo, como apresenta matéria de Camila Campanerut para o 

site UOL: de acordo com a pesquisa CNI/Ibope, o governo do então presidente Lula encerrou 

com 80% de aprovação45 (CAMPANERUT, 2010). Apesar da presidente Dilma não aparecer 

neste momento da campanha, é importante ressaltar seu grau de popularidade no período. De 

acordo com a matéria de Débora Santos a presidente em abril de 2012 desfrutava de uma 

“aprovação pessoal de 77%46”, e o governo era considerado ótimo ou bom por 56% da 

população” (SANTOS, 2012).    

    Retomando a campanha de Fernando Haddad, com o apoio de duas figuras 

importantes na política nacional, sua ação política durante o período eleitoral pôde caminhar 

em duas frentes: a primeira, apresentar-se para a população, pois a população da cidade de 

São Paulo não conhecia sua candidatura. Fato esse que pode ser observado ao nos depararmos 

com os dados da pesquisa Ibope divulgada no dia 9 de maio 2012 no site UOL47. Esta 

pesquisa apresenta Haddad, com apenas 3% dos votos, uma porcentagem de votos muito 

pequena, principalmente se compararmos com a do candidato José Serra, que nesta mesma 

pesquisa já tinha 31% dos votos, seu rival na disputa do segundo turno (UOL, 2012).  

    O não reconhecimento de sua candidatura por grande parte do eleitorado no início da 

campanha não atrapalhou os planos de Haddad, e de certa forma contribuiu, pois deu a 

possibilidade de aproximar a narrativa das campanhas de Dilma Rousseff com a sua. Ambos 

45 Disponível em : 
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2010/12/16/aprovacao-a-governo-lula-e-de-80-e-bate-novo-recorde-diz-
cniibope.htm> Último acesso dia 17 Jan 2017. 

46 Disponível em : 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/04/aprovacao-pessoal-de-dilma-sobe-e-atinge-77-aponta-ibope.html> Último 
acesso dia 17 Jan 2017. 

47 Disponível em: 
<https://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/05/09/com-3-das-intencoes-de-voto-haddad-diz-que-eleitor-nao-esta-atento-a
o-processo-eleitoral.htm> Último acesso dia 17 Jan 2017. 
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enfrentaram José Serra, que utilizava da falta de conhecimento político de seus adversários 

para construir uma de suas bases para a crítica. Esta crítica repetida de José Serra facilitou o 

discurso de Haddad e de Rousseff, como podemos observar na matéria disponível no site 

UOL no dia 20 de outubro de 2012, de Julianna Granjeia, com o título de “Para Dilma, Serra 

repete 2010 e faz campanha de baixo nível contra Haddad em São Paulo”48 (GRANJEIA, 

2012). Vejamos isto a seguir: 

“O que o Haddad está passando eu passei na minha eleição. O argumento que 
foi usado contra mim é muito parecido com o argumento que está sendo 
usado sorrateiramente, às vezes, e, abertamente, outras, com ele [Haddad]”, 
disse Dilma. 
“Disseram que eu era um poste, que eu não tinha competência para governar. 
Usaram de todos os argumentos contra mim. O mesmo argumento que usam 
contra o Haddad, usaram contra mim”, afirmou Dilma. (idem) 

Esta aproximação legítima da presidente nas eleições garante o bônus para o 

governo federal, com Fernando Haddad assumindo a prefeitura da cidade de São Paulo, 

as ações do governo federal em parceria com a prefeitura poderiam se transformar em 

uma vitrine para o governo do PT. Em contrapartida, esta mesma aproximação produz o 

ônus de qualquer crítica ao governo municipal ser associada ao governo federal. Esse foi 

o caso das manifestações de junho de 2013, principalmente ao se tratar dos casos das

cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, o que permitiu em certa parte ascensão destes 

governos garantiu também que a crítica das passagens do transporte público se estendesse 

também à esfera federal de maneira mais rápida. 

    A segunda frente da sua campanha é importante para compreensão das 

manifestações na cidade de São Paulo. Com cabos eleitorais que detinham prestígio junto 

ao eleitor e com o fato de ser pouco conhecido e tentando se apresentar como o novo, 

Haddad conquistou a possibilidade de criar propostas políticas arrojadas para suas 

campanhas e futuramente sua gestão na prefeitura como, por exemplo, o já mencionado 

bilhete único mensal.  

    O então candidato dedica boa parte do seu horário político para apresentar esta 

proposta, como podemos perceber em duas peças publicitárias49. O primeiro vídeo, 

48 Disponível em: 
<https://eleicoes.uol.com.br/2012/noticias/2012/10/20/para-dilma-serra-repete-2010-e-faz-campanha-de-baixo-nivel-contra-h
addad.htm> Último acesso dia 17 Jan 2017. 

49 Cabe ressaltar que as datas mencionadas nos vídeos são referentes de quando foram postadas no seu canal do YouTube 
PensenovoTv e não necessariamente corresponde com o dia de exibição na televisão.  
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publicado em 3 de Setembro de 2012, recebe o nome de Transporte público todo mês ǀ 

Bilhete Único Mensal e ocorre em um cenário que parece um grande palco onde se 

encontram oito grandes livros: “Desenvolvimento, cultura, segurança, transporte, esporte, 

moradia, emprego e educação”. (HADDAD, 2012). 

    Após mostrar os livros, a peça publicitária apresenta mulheres, homens e crianças de 

várias etnias saindo por de trás dos livros felizes e indo em direção a um livro aberto no 

centro da imagem. Neste momento o narrador apresenta o seu texto em defesa da 

proposta do Bilhete Único Mensal50: 

O ministro que criou o Caminho da Escola e levou ônibus e bicicletas e 
lanchas para os estudantes pobres do interior do país vai ser o prefeito que vai 
implantar o Bilhete Único Mensal pelo valor de 140 reais e setenta reais para 
estudantes, você vai usar o transporte público o mês todo sem limite. O 
Bilhete Único Mensal será o maior benefício concedido ao usuário do 
transporte público em São Paulo (idem). 

 A segunda peça51 publicada no dia 17 de setembro do mesmo ano mostra um fundo 

com as propostas do candidato para a cidade de São Paulo, e podemos ler em letras 

grandes “Bilhete Único Mensal” quase ocupando metade da parte central da tela. Em 

seguida é dado um close no ator fazendo críticas ao então concorrente José Serra, com 

uma expressão facial fechada e com uma música que leva para uma atmosfera sonora 

ambiente e mudando lentamente para uma cara mais animada acompanhada com uma 

mudança de som que passa agora para o que seria um samba à medida que começa a falar 

de Fernando Haddad e da proposta do Bilhete Único Mensal. A câmera também muda de 

ângulo passando agora a meio primeiro plano, mostrando o ator com sorrisos e com 

maior gesticulação e termina novamente em close: 

O candidato Serra tem tentado inutilmente confundir as pessoas com dados 
falsos sobre o Bilhete Único Mensal de Haddad. Ao contrário do que diz 
Serra, o bilhete de Haddad vai custar cento e quarenta reais e setenta reais 
para estudante. O atual bilhete vai continuar valendo como opção para os que 
fazem poucas viagens por mês. O bilhete de Haddad terá uso ilimitado e será 
vantajoso para todos em especial para os que usam o transporte com mais 
frequência. (HADDAD, 2012)    

50 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Fci7oYIt9Ww> Último acesso dia 17 Jan 2017. 

51 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MJIxXDSLcPM> Último acesso dia 17 Jan 2017. 
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As duas peças da campanha de Fernando Haddad tentavam mostrar que apenas a sua 

vitória seria capaz de mudar o eixo econômico da cidade em questões do transporte 

público. Em sua propaganda observamos uma tentativa de fortalecer este tipo de 

locomoção para algo além de condução, para o trabalho independente da classe social. 

Finalizado o processo de eleição no dia 28 de outubro de 2012, Haddad, vence as eleições 

com o total de 55,57% dos votos validos e assume a prefeitura da cidade de São Paulo. 

   Na área de transportes foi escolhido como secretário Jilmar Augustinho Tatto, que já 

havia assumido esta função na gestão de Marta Suplicy. Após 35 dias de gestão, o site da 

prefeitura disponibiliza em 4 de fevereiro de 2013 às 12h38, um documento com o título 

de: “Diretrizes Gerais Licitação do Transporte Público Concessão Audiência Pública”52 

(PREFEITURA, 2013). Neste documento em formato de PowerPoint são apresentados os 

integrantes para conduzir esse processo da nova licitação do transporte público formado 

por:  

Paulo de Moraes Bourroul então Procurador do Município, Marilza Romano - 
Superintendente da SpTrans, Maria Lucia Begalli - Administrador Técnico de 
Projetos SpTrans, Audrey Gabriel - Assessora SpTrans, Waldomiro Carlos 
Moreira - Gerente de Contratações Administrativas do SpTrans, Andréa 
Compri - Gerente SpTrans e Antonio Carlos de Moraes - Administrador 
Técnico de Projetos Sptrans (idem)    

Este documento formado por sete membros em sua comissão contava com três 

suplentes sendo eles: “Sônia Braga Garcia Mistrello - Gerente de Unidade Civil SpTrans, 

Percival Eggerath Barreto - Surpreendente de Receita e Remuneração SpTrans e Rosilda 

Maria Vedovato Domingues - Surpreendente de Especificação dos Serviços SpTrans” 

(idem). Além de apresentar os membros da comissão, demonstra como a prefeitura quer 

implementar seu programa de transporte público e seu cronograma. 

    Ao longo do documento consta como previsão de publicação do edital para o dia 25 

de fevereiro de 2013 (idem) e “Previsão de entrega de Envelopes e Abertura do Envelope 

- 01”53 para o dia 28 de março de 2013, além de ações de fiscalização e padrão esperados 

52 Disponível em:< http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/noticias/?p=142351> Último acesso dia 17 
Jan 2017. 

53  Cabe ressaltar o Diário da Prefeitura de São Paulo do 27 de fevereiro de 2013, disponível em: 
<http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=DPNUQDAF0OCSHe4NV3VRVTV86MU&P
alavraChave=Transporte+publico> Último acesso 24 mar 2017 que consta em sua página 69 a abertura de um pregão 
eletrônico número 002/2013 com o objetivo: “FORNECIMENTO DE SWITCH DE FIBRA E “APPLIANCE” DE 
SEGURANÇA (FIREWALL), PARA INTERLIGAÇÃO DE AMBIENTES DE PRODUÇÃO DE PROCESSAMENTO E 
ARMAZENAMENTO DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DE COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE ACESSO E 
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de qualidade dos veículos para a realização da tarefa. 

    O documento chama a atenção pela rapidez de sua publicação, afinal, nem um 

bimestre a frente da prefeitura tinha se passado e podemos observar que nele já se 

encontrava a política de tarifa para a cidade de São Paulo: 

POLÍTICA TARIFÁRIA  
Lei Orgânica do Município – artigo 178: “As tarifas dos serviços públicos de 
transporte são competência exclusiva do Município, e deverão ser fixadas 
pelo Executivo”  
BILHETE ÚNICO - BU  
Tarifa única por viagem - R$ 3,00  
Tarifa para Estudante - R$ 1,50  
Gratuidade para idosos e pessoas com deficiência  
Integração ônibus x ônibus, sem acréscimo tarifário 
 - período de 2 horas, 4 embarques – bilhetes vale transporte e estudante 
-período de 3 horas, 4 embarques – bilhete comum  
- período de 8 horas, 4 embarques – bilhete comum, aos domingos e feriados 
Integração ônibus x sistema trilhos, com acréscimo tarifário – R$4,65 
(parcela ônibus – R$2,22 e parcela sistema trilhos – R$2,43) - 1 embarque no 
sistema trilhos - 3 embarques no ônibus  
Integração ônibus x sistema de ônibus metropolitano  
- Terminal São Mateus  
Integração sem utilização de BU, realizada em área paga Cada sistema 
arrecada tarifa em apenas um dos sentidos da viagem  
- Terminal Sacomã    
Integração com BU Cada sistema arrecada tarifa em apenas um dos sentidos 
da viagem, havendo complemento no sentido SP-ABC  
- Terminal Grajaú    
Integração com BU e BOM  
Tarifa integrada (R$ 3,00) com desconto dado pelos sistemas   
(parcela BU – R$1,65 e parcela BOM – R$1,35) (Diretrizes Gerais Licitação 
do Transporte Público Concessão Audiência Pública; 2013) 

PROTE- ÇÃO DE DADOS DA REDE SPTRANS”. Nesta mesma edição temos o pregão número 011/2013 com o objetivo 
de “FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) MILHÕES DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO 
“CONTACTLESS SMART CARD”, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO 
DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO” (SÃO PAULO, 27 de Fevereiro, 
DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO n.38 p.69) onde se apresenta como limite final de entrega de propostas “11/03/2013, 
às 10h” (SÃO PAULO, 27 de Fevereiro, DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO n.38 p.69). O resultado deste processo é 
apresentado no Diário da Prefeitura de São Paulo no dia 21 de março, disponível em: 
<http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipId=7RDFN02A9EFBDeD7UVP8VIKUF4T> 
Último acesso 24/03/2017, na pagina 108, temos a informação que este lote que esta relacionado ao “FORNECIMENTO DE 
SWITCH DE FIBRA E “APPLIANCE” DE SEGURANÇA (FIREWALL),PARA INTERLIGAÇÃO DE AMBIENTES DE 
PRODUÇÃO DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DE COMPONENTES” 
(SÃO PAULO, 21 de março, DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO n.54 p.108), não obteve sucesso e já se tem a 
homologação do Lote 02, o resultado sobre a ação do bilhete único não foi localizado.  
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Como podemos observar neste documento oficial da prefeitura de São Paulo, até o 

dia em que foi lançada essa convocatória, o preço ainda estava mantido nos 3 reais da 

campanha e das entrevistas concedidas. Qual seria o motivo da mudança de postura do 

prefeito em pouco menos de quatro meses? Um dos possíveis motivos pode ser a questão 

financeira da prefeitura de São Paulo e um pedido da então presidente para não fazer o 

aumento da passagem já em janeiro, levando este documento a sair com este valor. Este 

pedido da presidente pode ter dificultado futuras manobras para ceder, caso houvesse um 

protesto e até uma futura expansão e melhoria do transporte, como pensava o prefeito: 

A situação orçamentária do prefeito é difícil. Enquanto outras prefeituras 
tinham concedido o aumento em janeiro, Haddad o havia postergado a pedido 
da presidenta Dilma, para ajudar a conter a inflação no primeiro semestre. Em 
troca do sacrifício, a presidenta havia prometido uma desoneração de tributos 
que dava margem para um aumento da tarifa abaixo da inflação. Para os 
prefeitos que tinham aumentado a tarifa em janeiro, essa desoneração criava 
uma folga que permitia que cedessem a protestos contra o aumento das 
passagens sem que o impacto orçamentário fosse grande. Mas isso não 
funcionava para Haddad, já que a prefeitura de São Paulo tinha consumido 
essa margem ao dar aumento bem mais tarde e abaixo da inflação. 
Haddad também tinha planos adicionais para o setor de transportes. Ele 
estava preparando um estudo em que mostrava como a municipalização da 
Cide, o imposto federal sobre a gasolina, poderia ser utilizada para ampliar o 
subsídio do transporte público, talvez até para elevá-lo a padrões europeus - 
algo como um terço da tarifa. A ideia era costurar a proposta com a Frente de 
Prefeitos e levá-la madura para a presidenta Dilma, de maneira que, em 2014, 
em pleno ano eleitoral, as passagens pudessem ser reduzidas, contando talvez 
com a ajuda adicional de outras desonerações tributárias em discussão no 
Congresso. (JUDENSNAIDER et al., 2013, p. 43-4) 

Esta proximidade democrática apresentada durante a campanha de Fernando Haddad 

e a então presidente Dilma Rousseff se refletia em uma parceria que buscava um trabalho 

em conjunto entre os dois governos a fim de um dar o suporte ao outro. Haddad, ao tentar 

ajudar a conter a inflação, esquece-se das limitações orçamentárias da prefeitura, que em 

2013 teve o orçamento previsto em “R$ 42.041.788.033 (quarenta e dois bilhões, 

quarenta e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil e trinta e três reais)”54 (CÂMARA, 

2012), valor este previsto pela Câmara de Vereadores de São Paulo e ainda sem os 

pedidos de aditivos do prefeito, já o governo federal tinha previsto um orçamento 

54 Disponível em : <http://www.camara.sp.gov.br/blog/projeto-do-orcamento-2013-e-aprovado-em-votacao-nominal/> 
Último acesso dia 21 Jan 2017. 
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previsto de “R$ 2,276 trilhões”55 (G1, 2013). 

    A estratégia de fortalecer o governo federal com ações articuladas com municípios 

era importante para o PT, pois o país estava à véspera de sediar uma série de eventos 

desportivos como a Copa das Confederações, que aconteceria em junho daquele ano, e 

logo no ano a seguir, a Copa do Mundo, e em 2016 as Olimpíadas, na cidade do Rio de 

Janeiro. Neste calendário ainda contém a eleição presidencial em 2014. Noutras palavras: 

no período de 2013-2016 nos deparamos com quatro eventos que interferem diretamente 

no cotidiano do país. 

    Esta sequência de eventos que se abre com a eleição de Fernando Haddad, na cidade 

de São Paulo, gera uma perspectiva para uma reeleição com maior tranquilidade para a 

então presidente. Embora São Paulo não fizesse parte das sedes oficiais da Copa das 

Confederações56, devido a de falta de estrutura – o estádio para a realização do evento 

poderia não estar pronto a tempo –, a cidade tem um peso importante na disputa eleitoral, 

e caso as Copas tivessem o sucesso esperado pelo governo, garantiria uma propaganda 

importante tanto para a gestão de Dilma Rousseff quanto de Fernando Haddad. 

    Ao se referir sobre as manifestações de junho de 2013 sobre o aumento das 

passagens de ônibus, não se pode tirar do horizonte esta relação com esses eventos 

esportivos, pois só a partir deles podemos compreender alguns cartazes durante as 

manifestações como: “não são por vinte centavos” e “queremos hospitais e escolas 

padrões FIFA”. O motivo das críticas aos eventos são o alto gasto governamental  para 

a realização destes. Na visão dos manifestantes o dinheiro gasto com os eventos ao longo 

deste processo deveria ser utilizado para saúde e educação. 

    Em seu texto intitulado “Não começou em Salvador, não vai terminar em São 

Paulo” publicado no livro Cidades Rebeldes: Passe Livre e as manifestações que 

tomaram as ruas do Brasil, o MPL demonstra ter a compreensão de que esse fator 

contribuiu para o aumento de manifestantes: “As mobilizações sempre foram muito mais 

amplas que o Movimento Passe Livre - que jamais se pretendeu dono de qualquer uma 

delas - e que eclodiram, por vezes em cidades e regiões onde nunca houve atividades do 

55 Disponível em : 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/orcamento-da-uniao-para-2013-e-publicado-no-diario-oficial.html> Último 
acesso dia 21 Jan 2017. 

56 As sedes da Copa das Confederações foram: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador. Fonte: 
<https://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/05/30/fifa-confirma-seis-sedes-na-copa-das-confederacoes-2013-e-b
rasil-estreia-dia-15-de-junho.htm> Último acesso dia 23 Jan 2017. 
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movimento.” (MOVIMENTO, 2013 p. 17). 

    Se, por um lado, MPL-SP compreendia que o movimento se encontrava além do seu 

controle, por outro, o governo tentava apresentar os eventos como a grande oportunidade 

tanto para o país quanto para futuros investidores. Podemos perceber isso em matéria 

publicada no dia 26 de junho de 2012, com a última atualização em 28 de junho de 2014 

no site Portal Brasil57, intitulada “Inaugurada exposição sobre grandes eventos esportivos 

no Brasil” (PORTAL BRASIL, 2012). A matéria apresenta em suas primeiras linhas que 

a então presidente Dilma Rousseff foi até a embaixada brasileira em Londres, na 

inauguração da exposição: “Brazil at Heart (Brasil no Coração) ” (idem). Esta exposição 

tinha como objetivo “mostrar para os visitantes a capacidade brasileira de organizar 

megaeventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.” (idem). 

    Para demonstrar esta capacidade brasileira, a exposição foi “formada por 12 

painéis, com vídeos e informações de cada uma das cidades-sede da Copa de 2014.” 

(idem), apresentando a imagem de um evento promissor tanto para a realização de 

negócios ou simplesmente para estar presente. A amostra em Londres foi organizada a 

partir de “uma parceria dos ministérios do Esporte, das Relações Exteriores e do Turismo, 

do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e da Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). (idem). Após Londres, a exposição pretende 

ir a outras cidades tentando vender a imagem dos eventos que aconteceram no país: 

Outra estratégia de divulgação brasileira é a campanha publicitária que será 
divulgada em 100 países, com o slogan “O Mundo se encontra no Brasil. 
Venha celebrar a vida”. O investimento total da campanha é de R$ 50 
milhões, com R$ 20 milhões reservados para 2012. Segundo a Embratur, 
Flávio Dino, os grandes eventos deverão duplicar o número de turistas 
estrangeiros que visitam o País e triplicar as divisas geradas pelo setor. (idem) 

    Depois de apresentar um discurso para a política externa das capacidades brasileiras 

para organização dos megaeventos e para o setor econômico sobre as formas de atrair turistas 

para o país, a presidente faz um discurso para a população sobre o que os brasileiros 

ganhariam ao receber estes eventos:  

57 Disponível em : 
<http://www.brasil.gov.br/esporte/2012/07/inaugurada-exposicao-sobre-grandes-eventos-esportivos-no-brasil> Último acesso 
dia 23 Jan 2017. 
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“Tem de ter um legado. Um legado que pode ser tanto em um nível de utilizar 
a infraestrutura que foi construída para os jogos, que você possa utilizar 
também para as pessoas (…) Acho que esse é um dos desafios, porque nós 
queremos trazer para o Brasil o maior legado possível dos Jogos Olímpicos, 
tanto no que se refere ao esporte quanto no que se refere à melhoria da 
infraestrutura e das condições de vida da população. Acho que esse é o 
principal”, disse a presidenta. (idem)  

Para compreender esta dificuldade de apresentar qual seria esse legado temos que ir ao 

encontro do texto publicado no livro Brasil em Jogo: O que fica da copa e das olimpíadas, no 

item “Megaeventos: direito à moradia em cidades à venda” de Raquel Rolnik (2014), no qual 

ela apresenta sua primeira ação como consultora da ONU58, a saber, desenvolver uma 

pesquisa sobre o impacto dos grandes eventos esportivos nas cidades e sobre o impacto para 

as camadas pobres com despejos forçados para construção de locais de prova. 

Ao longo do texto a autora apresenta que a primeira cidade a se utilizar dos jogos para 

este fim foi a cidade de Los Angeles em 1932 (ROLINK, 2014) e que isso se tornou uma 

prática entre as cidades sede. Prática essa que sofre transformações a partir de 1984 durante 

Jogos Olímpicos na cidade de Los Angeles: 

Foi em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que pela primeira vez a 
forte presença do patrocínio privado e a organização dos jogos como um 
negócio geraram lucro de mais de US$ 200 milhões para seus promotores, 
transformando a realização dos jogos definitivamente em stand de vendas 
global. Mediadas pelos organismos paraestatais de promoção de Jogos - como 
FIFA e COI - e por meio de ativismo dos próprios governos, Copa do Mundo 
e Olimpíadas passaram então, crescentemente, a construir uma espécie de 
branding, uma grande marca, capaz de conferir a legitimidade de sua aura 
feita de paixões nacionalistas e performáticas a todos os produtos associados 
ao evento. Um dos elementos fundamentais dessa estratégia de marketing é a 
visibilidade do evento: bilhões de pessoas assistem simultaneamente aos 
jogos, outros bilhões são bombardeados meses - e até anos - antes de sua 
realização, configurando uma operação comunicacional de grandes 
proporções. Nos anos 1990, um novo passo é dado quando, a partir da 
experiência dos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992, a organização de 
megaeventos esportivos passa a se constituir em componente do 
planejamento urbano estratégico, com vistas a melhorar a posição das 
cidades-sede como pontos de atração de investimentos internacionais numa 
economia cada vez mais globalizada. De lá para cá, a estratégia de 
desenvolvimento econômico das cidades, que inclui a renovação da 
infraestrutura urbana e a abertura de novas frentes de expansão imobiliária 
relacionadas aos Jogos, mas também a própria cidade, exposta numa vitrine 
global impulsionada pela mobilização de corpos e almas propiciada pela 
competição esportiva. Do ponto de vista da política urbana, esse processo 

58 Organização das Nações Unidas 
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coincide com dois fenômenos: a diminuição do papel do Estado para 
atendimento de demandas urbanísticas e o aumento da importância de um 
urbanismo ligado não mais a um projeto global de cidade, mas a grandes 
projetos urbanos desenhados para captar parcela de um excedente financeiro 
global que paira sobre o planeta em busca de novos territórios para sua 
expansão e reprodução. (ROLNIK, 2014, p. 66-7)    

Os eventos esportivos dos quais o Brasil seria sede entre 2013 e 2014 colocaram o 

governo federal durante esse período em uma fase de dualidade: se, por um lado, tentava 

vender um evento que poderia ser lucrativo e tentava conseguir apoio de empresas para 

investir no país a partir de incentivos fiscais; por outro, tenta mostrar para a população que 

estes jogos deixarão um legado importante para as cidades sedes e participantes indiretas. 

Como podemos perceber na fala da presidente Dilma Rousseff, o governo conseguia 

apresentar as vantagens de se investir no evento, mas tinha dificuldades em apresentar de 

forma clara qual era o legado para a população, causando um entrave no apoio popular para o 

evento principalmente à medida que os custos foram sendo apresentados. Ermína Maricato 

publica o texto A Copa do Mundo no Brasil: tsunami de capitais aprofunda a desigualdade 

urbana59, integrante do livro Brasil em Jogo: o que fica da copa e das Olimpíadas?, no qual 

apresenta o quão questionável é este legado. Senão, vejamos: 

5. O suposto “legado” que ficará no país como herança positiva tem mostrado
muitos aspectos negativos nas experiências anteriores: obras monumentais 
sem utilidade, serviços que fogem à prioridade social, dividas enormes60. 
No Brasil chama a atenção a condição absurda dos custos e das dimensões 
dos estádios que foram construídos. Em Porto Alegre, a reforma do Beira-Rio 
foi orçada em R$330 milhões, dos quais R$271,5 milhões são empréstimos 
do BNDES à construtora Andrade Gutierrez. Manaus colocou abaixo o maior 
estádio do nordeste já construído na região Norte do Brasil, com capacidade 
para 40 mil pessoas, para construir outro com capacidade para 44 mil. A 
demolição custou 32 milhões oriundos de fundo público, e o novo estádio 
custou R$500 milhões. 6. Em geral, os orçamentos foram subestimados e os 
projetos iniciaram-se sem desenhos executivos. Segundo reportagem do 
jornal Gazeta do Povo de 24 de fevereiro de 2013, foi constatado que as 
contrapartidas da prefeitura de Curitiba pelas obras de mobilidade da Copa 
saltaram dos R$11,1 milhões previstos inicialmente para 146,8 milhões. 
(MARICATO, 2014, p. 23) 

59 Grifo do livro: Uma primeira versão deste texto foi escrita em dezembro de 2013, incluída em Fernando Carrion e Maria 
José Rodriguez (orgs.) Futebol y ciudad (Quito, Flacso, no prelo). (N.E.) 

60 Marcação do livro: Em suas entrevistas, David Harvey insiste no impacto que as Olimpíadas tiveram na Dívida que a 
Grécia contraiu, o que contribuiu para levá-la ao pedido de moratória internacional; ver David Harvey, “Urbanização 
incompleta é estratégia do capital”, Brasil de Fato, 25 nov. 2013. 
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Esta dualidades dos eventos se torna evidentes em cidades que tiveram a Copa das 

Confederações, o evento teste para a Copa do Mundo. Em matéria da Folha de S. Paulo 

do dia 15 de junho de 2013, “Manifestações se espalham pelas sedes da Copa das 

Confederações”61 (FOLHA, 2013), tem-se o relato de manifestações contra o evento. 

Estas manifestações têm em sua ação desde a paralisação de estradas até setores de 

trabalhadores como motoristas e cobradores de ônibus, policiais e professores estaduais 

(FOLHA, 2013).  

    Uma das críticas às manifestações de junho abarca justamente o fato delas 

ocorrerem no período do evento desportivo, permitindo assim uma organização e 

disseminação com maior facilidade dos atos, ao qual cabem dois questionamentos: 

primeiro, não é função dos movimentos sociais e de partidos da esquerda aproveitar os 

momentos de contradição para organizar suas bases e disputar espaço?; segundo, faz-nos 

refletir sobre os acontecimentos de forma cronológica, afinal a Copa das Confederações 

ocorreu durante o período fechado e definido com a duração de 15 dias. Sendo eles do 

dia 15 ao dia 30 de junho, já as manifestações, em contrapartida tiveram quase a duração 

de seis meses entre a primeira cidade a se manifestar (Porto Alegre, em 21 de janeiro) e a 

última a sair às ruas (Palmas, em 20 de junho), demonstrando que as manifestações são 

construídas antes de qualquer relação com a proximidade da Copa, mas que o tema dela 

se fazia presente. 

    Voltemos a cidade de São Paulo, sua primeira manifestação ocorreu no dia 6 de 

Junho62 e contou com cento e cinquenta manifestantes. A cidade do Rio de Janeiro teve 

sua manifestação três dias antes, porém sua primeira notícia foi publicada apenas no dia 6, 

ou seja, no mesmo dia em que ocorreu a primeira manifestação na cidade de São Paulo. 

Com isso temos um esquecimento de outras cinco manifestações que grande parte da 

população não chegou nem a tomar conhecimento por falta de informação.  

    A notícia da manifestação do Rio de Janeiro no dia 6 sai no site do Jornal O Globo, 

a partir de uma reportagem de Gustavo Goulart e Bruno Amorim com o título de “Quatro 

pessoas são detidas durante protesto no centro contra aumento de passagens de 

61 Disponível em : 
<http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1295681-manifestacoes-se-espalham-pelas-sedes-do-torneio.sht
ml> Último acesso dia ultimo acesso dia 23 Jan 2017. 

62 Sobre as datas mencionadas e as quantidades de manifestantes retome a pag. 50 onde se encontra o mapa com o 
cronograma das manifestações. 
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ônibus63” (GOULART, AMORIM, 2013). A matéria relata a violência do evento e 

também que sua organização se deu a partir da rede social Fecebook, formado por um 

grupo de duzentas pessoas e que levou ao fechamento da estação do metrô Central do 

Brasil, causando repercussão na rede social Twitter (idem), ignorando o ato anterior e 

determinando aquele momento como se fosse o primeiro dia de manifestação no país: 

A manifestação, que tomou conta das ruas do Centro do Rio, faz parte do 
Movimento Passe Livre (MPL), que também realizou atos em outras capitais 
no início da noite desta quinta-feira. Em São Paulo, a manifestação 
organizada nas redes sociais tomou o Centro da capital paulista e provocou 
tumulto. Manifestantes e a polícia entraram em confronto e avenidas 
importantes como a 23 de Maio e a Paulista foram interditadas. Uma cabine 
da Polícia Militar foi incendiada. (idem) 

A cidade de São Paulo foi retratada como o foco das manifestações quase como um 

símbolo de começo e final das manifestações. Nela os acontecimentos ganham 

importância nacional, como o fato da truculência policial ou do processo terminando com 

uma parte dos manifestantes se reunindo em frente à FIESP64, para comemorar o não 

aumento das passagens na cidade. Transformando aquele momento como símbolo 

nacional de vitória, de tal sorte que a união popular poderia promover mudanças e que 

não necessariamente não tinha que passar por partidos, deixando uma incógnita no ar 

sobre como seria a relação política institucional a partir daquele momento no país, na 

véspera de uma eleição presidencial.  

2.2 O dia 20 de junho de 2013: no Jornal Nacional e no Jornal da Cultura 

A cidade de São Paulo encontra no dia 20 de junho de 2013 uma mistura de alegria e 

de preocupação. A alegria vem do dia anterior, pois o governo do Estado em parceria 

com a prefeitura reverteram o aumento das passagens, levando ao fim as manifestações 

do MPL-SP. A preocupação advém dos rumos das manifestações, porque desde o dia 17 

de junho apresentava claramente uma divisão ideológica entre movimentos e partidos de 

esquerdas, com grupos de outras frentes ideológicas. Diferenças essas que podem ser 

63 Disponível em : 
http://oglobo.globo.com/rio/quatro-pessoas-sao-detidas-durante-protesto-no-centro-contra-aumento-de-passagens-de-onibus-
8607438  Ultimo acesso dia ultimo acesso dia 23 Jan 2017. 

64 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 
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percebidas na fala de Bruno Torturra, ao apresentar as diferentes vertentes existentes às 

ruas no dia 17 de junho no documentário da TV Folha Junho - O mês que abalou o 

Brasil: 

Mas naquele dia quando eu vi muita gente chegando com bandeiras do Brasil, 
e os grupos organizados distribuindo bandeira do Brasil, anarquista, Black 
Bloc, PSOL, PT, assim incidentalmente ali é... eu falei, é tem muita gente 
aqui que se detesta e estão juntos. E durante a manifestação eu achei lindo 
mesmo, quando eu voltei pra casa eu já vi muita gente postando preocupada 
falando: sai da rua. Tem uma direita querendo cooptar. Não gostei do que eu 
vi. Perdeu o foco, mas eu voltei pra casa com a alma lavada. (TORTURRA,
2014) 

Esta diferença ideológica dentro das manifestações foi se acirrando à medida que os 

protestos foram acontecendo. Compreendendo este momento, a imprensa se viu obrigada a 

rever suas posições, de totalmente contrária para um apoio incondicional ao movimento, e 

para tanto desenvolve um estratagema de dois tipos de manifestantes: o de bem, que é ordeiro 

e pacifico, tem o direito de estar na rua e reivindicar seus direitos; e os não manifestantes ou 

vândalos, que não eram representantes das causas do protesto e, sim, criminosos e que 

estavam atrapalhando as manifestações.  

    A imprensa ao longo das manifestações cria um universo entre esses dois tipos de 

manifestantes, uma história maniqueísta entre o bem e o mau e que caberia ao bem vencer 

esta disputa. O manifestantes do “bem” tinham como característica o rosto descoberto 

enquanto o manifestante do “mau” cobria seu rosto para dificultar o reconhecimento. Nesta 

dualidade caberia aos manifestantes de “bem”, vigiar os manifestantes do “mau” e caso fosse 

feito algo contra o patrimônio tanto público quanto privado este manifestante deveria ser 

entregue para os policiais para assim garantir a ordem e o funcionamento das manifestações.   

    Partindo desta relação dos meios de comunicações com a manifestação e o fim dos atos 

na cidade de São Paulo, este capítulo pretende analisar dois telejornais e como foram suas 

atuações no dia 20 de junho, sendo eles: o Jornal Nacional65, que neste dia contém a duração 

de 1 hora e 20 minutos, e o Jornal da Cultura66, com tempo estimado em 1 hora e 11 minutos. 

A escolha do Jornal Nacional pode ser compreendida por dois fatores: primeiro, por sua 

65 Disponível em : <https://globoplay.globo.com/v/2646538/> Último acesso dia 30 Mai 2017  

66 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Fb9y150c4aQ> Último acesso dia 05 Fev 2017 
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peculiaridade no dia, como mostra o site UOL67, em matéria intitulada “Globo interrompe 

transmissão de novela, e “JN” não tem edição para acompanhar o protesto” (UOL, 2013). 

Ao longo deste dia a programação da Rede Globo sofre várias mudanças, que serão 

apresentadas ao decorrer do capítulo. Segundo, a sua audiência “entre as 19h e 21h, a 

audiência prévia medida entre os canais foi a seguinte: Globo, 19 pontos, Record, 10, Band, 9, 

e SBT, 7.” (idem). Já a escolha do Jornal da Cultura se deve ao fato de ser uma TV pública e 

teoricamente tem a necessidade de ser plural, diferente de emissoras privadas. Esta 

pluralidade pode ser percebida na maneira que funcionam seus telejornais, onde após 

apresentar a matéria o apresentador conduz uma espécie de um minidebate, com convidados 

que compõem a mesa.  

    Como foram relatados em momentos anteriores, os meios de comunicações tiveram uma 

relação ambígua com a manifestação, passando da negação a um suposto apoio à causa. Com 

isso nos deparamos com dois tipos de análises: a primeira, que as manifestações só 

encontraram sua força a partir do apoio deste setor, que observou este momento como uma 

possibilidade, ideia apresentada no texto de Venício A. de Lima, “Mídia, rebeldia urbana e 

crise de representação”, publicado no livro Cidades Rebeldes: Passe Livre e as 

manifestações que tomaram as ruas do Brasil: 

A velha mídia identificou nas manifestações - iniciadas com um objetivo 
específico, a saber, a anulação do aumento da tarifa de ônibus na cidade de 
São Paulo - a oportunidade de disfarçar o seu papel histórico de bloqueadora 
do acesso público às vozes - não só de jovens, mas da imensa população 
brasileira. Mais do que isso, identificou também uma oportunidade de 
“desconstruir” as inegáveis conquistas sociais dos últimos anos em relação ao 
combate à desigualdade, à miséria e à pobreza. (DE LIMA, 2013 , p. 92) 

A segunda análise pode ser resumida grosso modo pelo comentário do membro da 

Mídia Ninja ao dar seu parecer sobre o papel da imprensa: “Ah, cara, os grandes veículos 

perderam, não é? Eles perderam, era uma disputa de narrativas que estava em jogo, e eles 

perderam e depois que eles perderam eles tentaram se apropriar dessa narrativa.[...]” (Entrevista 

concedida ao autor). Os meios de comunicações durante as manifestações não têm como 

intenção se colocar contra o governo federal, como uma parcela dos movimentos sociais 

acredita. A maior preocupação é a manutenção dos eventos desportivos que estava prestes a 

67 Disponível em: 
<http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/20/globo-interrompe-transmissao-de-novelas-e-jn-nao-tera-edicao-para
-acompanhar-protestos.htm> Último acesso dia 05 Fev 2017. 
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ocorrer. 

    Retomando a ideia de David Harvey e o partido de Wall Street (HARVEY, 2012), a 

preocupação é a manutenção dos ganhos que esses eventos poderiam lhes render, e o governo 

federal durante este período final das manifestações não demonstrava ter o controle dos 

acontecimentos e colocava em risco este ganho. Os meios de comunicação neste momento 

têm que se colocar ao “lado” das reivindicações, para não sofrer o mesmo desgaste que os 

governos sofreram durante as manifestações. Compreendemos que o meio de comunicação não 

é neutro, e tem posições definidas tanto em canais públicos, quanto privados, mas o que se 

encontrava em jogo em Junho de 2013 estava além de posturas ideológicas para estes meios, ele 

representava a disputa do capital. 

Retornando aos telejornais do dia 20, o primeiro a ir ao ar foi o Jornal Nacional, e como 

já mencionado começa com uma característica diferente de outras edições. Sua tradicional 

abertura não ocorreu com a bancada e os apresentadores. Seu inicio foi com imagens ao vivo 

de um helicóptero nas manifestações no Rio de Janeiro, e com o diálogo do apresentador 

William Bonner, no estúdio do jornal e a Patrícia Poeta: 

68**Comigo aqui acompanhando, William Bonner. *Boa noite, Patrícia. 
Patrícia está acompanhado praticamente desde o inicio as manifestações em 
todo o Brasil. **Desde de às quatro. *Pois é, não? Acompanhando de perto, a 
gente estava ali produzindo o Jornal Nacional, mas a verdade é que está 
acontecendo, é que as notícias estão transcorrendo sucessivamente e essa 
altura já não faz muito sentido a gente planejar uma edição de Jornal 
Nacional, porque os fatos estão acontecendo. (JORNAL NACIONAL, 2013)  

Após este diálogo temos o primeiro contato com o cenário e apresentadores. O 

diálogo com a imagem do helicóptero teve a duração de 31 segundos, que cabe ressaltar 

que a interação dos apresentadores até que se mostre o estúdio faz com que tenhamos a 

impressão de que Patrícia Poeta esteja acompanhando as manifestações não da bancada 

do jornal, mas do helicóptero. Outro ponto relevante é que as imagens são da Rua 

Presidente Vargas, em frente ao prédio da CEDAE69. Podemos perceber pela câmera que 

de um lado da pista, temos a força policial apresentada em câmera aberta e durante um 

enquadramento que vai fechando até um grupo com camisas sobre o rosto montando uma 

espécie de escudo para um suposto confronto. Agora o diálogo no estúdio com os dois 

68 Nota da transcrição: quando aparecer * a fala é de William Bonner, quando apresentar ** a fala é de Patrícia Poeta. 

69 CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos. 
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apresentadores, em que William Bonner se encontra com maior gesticulação que o 

habitual e seu discurso parece não estar ensaiado ou pronto: 

*Então, o que nós estamos fazendo aqui já é um Jornal Nacional. Está
transcorrendo ao sabor dos acontecimentos que estão se desdobrando na 
frente da tela. Ainda há pouco você fazia uma referência a essa cena 
lamentável de uma equipe, de um carro de uma emissora de televisão sendo 
queimado, nós já tivemos, como você bem lembrou, um outro caso essa 
semana70. O que é mais triste nisso é que o trabalho da imprensa é exatamente 
para dar voz às reivindicações de todos os manifestantes. **Sim, como a 
gente tem feito, não é?. * O que uns... a maioria absoluta dos manifestantes 
inclusive reconhece e infelizmente algumas minorias, alguns grupos mais 
radicais decidem invadir uma prefeitura, como você acabou de mostrar, com 
nosso repórter em Belém. **Sim. * Ou decide botar fogo num carro de 
reportagem, de alguma maneira tentando intimidar o trabalho da imprensa, 
mas que está fazendo um trabalho, um serviço de utilidade pública. (idem)  

Neste momento William Bonner chama um repórter no Rio de Janeiro, colocando 

fim a este discurso de abertura do Jornal Nacional, que teve a duração de 1 minuto e 25 

segundos. Apesar da sua visão de proximidade com os manifestantes, cabe ressaltar um 

ponto importante que é apresentado no livro de Maria da Glória Gohn, Manifestações de 

Junho de 2013 no Brasil e praças dos indignados no mundo: 

O 5° grande ato de protesto em São Paulo, no dia 17 de Junho, reuniu 65 
mil participantes. Ele partiu do Largo da Batata em Pinheiros e transcorreu a 
maior parte de forma pacífica. Ao final da tarde um grupo protestou defronte 
à sede da Rede Globo/SP. (GOHN, 2014, p. 28)    

    Retomando a abertura dos telejornais, diferentemente do Jornal Nacional, o Jornal da 

Cultura tem em seu início nenhum link ao vivo, mas sua apresentadora Maria Cristina Poli, 

em pé proferindo um discurso sobre o que foram as manifestações: 

Boa noite. O Brasil está nas ruas. Os protestos se fortalecem um dia depois da 
redução das tarifas de transporte coletivo em várias cidades e capitais. Agora 
as bandeiras são outras e muito mais amplas: ônibus gratuito, combate à 
corrupção e ao desvio de verbas, suspensão da Copa, mais saúde e educação e 
fora Feliciano, estão entre as diversas reivindicações que motivam esse mar 
de gente. Nesta edição do jornal da Cultura vamos debater sobre essa intensa 
pauta e a vontade geral e irrestrita de consertar o país. (JORNAL DA 
CULTURA, 2013)  

70 O primeiro carro que é mencionado é um carro do SBT queimando no Rio de Janeiro neste mesmo dia e o segundo é um 
carro da Record queimando nas manifestações em São Paulo no 18 de junho   
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A duração deste discurso tem 45 segundos. Na continuação vemos Maria Cristina 

Poli ao lado da tela de uma televisão, apresentando os destaques do dia e a cada nova 

cidade relacionada é mostrada cenas da reportagem, em ordem: a Frente do congresso, 

um site de notícias, o plenário do congresso e a frente do Ministério Público, uma 

máquina contando células de dólar e a imagem de Angelina Jolie em um campo de 

refugiados e por fim em sua mesa apresentando os convidados que pretendem discutir os 

acontecimentos do país: 

Congresso Nacional é cercado por manifestantes e a presidente Dilma cancela 
a viagem que faria ao Japão. Os protestos no Brasil na visão dos 
correspondentes estrangeiros. Câmara dos Deputados adia a votação da 
emenda que tira poderes do Ministério Público. Dólar bate novo recorde 
influenciado pela decisão do governo americano de retirar o incentivo a 
economia. A atriz Angelina Jolie visita abrigos na Jordânia, onde estão um 
milhão de refugiados Sírios. Nossa bancada tem hoje a professora de história 
de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o economista Fernando 
Sampaio e na segunda tela do Jornal da Cultura na internet você encontra 
mais informações sobre os assuntos desta edição. E teve uma pessoa aqui que 
pediu informação, que queria mais informação sobre os nossos convidados, 
na segunda tela você tem informação sobre os nossos convidados da noite. O 
país vive a maior manifestação popular desde o movimento das caras pintadas 
de Norte a Sul do Brasil, o povo esta nas ruas... Sem áudio aqui. Bom agora 
vamos até Brasília, daqui a pouco a gente retoma essa reportagem, que a 
gente tava com problema técnico, como você percebeu. Vamos então até 
Brasília onde os manifestantes se concentram nas explanadas dos ministérios. 
Eu vou conversar por telefone com Eduardo Castro que acompanha os 
protestos. Boa noite, Eduardo. (JORNAL DA CULTURA, 2013) 

Ao todo, entre o discurso de abertura, chamada das notícias, apresentação dos 

convidados, retomada de discurso, problema técnico e a chamada do repórter o Jornal da 

Cultura utiliza o tempo de 2 minutos e 38 segundos para sua abertura. Podemos perceber que 

apesar dos acontecimentos do dia, os procedimentos do programa se mantiveram inalterados e 

também cabe ressaltar que serão apresentados temas que fogem da manifestação. Ao se 

deparar com as duas aberturas, a primeira questão que podemos levantar é o motivo do Jornal 

Nacional mudar sua abertura e o Jornal da Cultura, não. A primeira resposta que pode surgir é 

devido ao horário, por começar depois, o Jornal da Cultura teve um maior tempo para 

organizar pautas e estruturar o seu funcionamento.   

   Só que ao fazer a análise por este viés temporal, programas jornalísticos de outras 

emissoras que entram no ar antes do Jornal Nacional também não teriam tempo de manter seu 

padrão, afinal seu tempo era menor. Esta opção da emissora fica mais evidente quando 

retomamos a reportagem do UOL: 
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Patrícia Poeta apresentou a cobertura jornalística dos protestos desde o início 
dos protestos, por volta das 16h, com flashes ao vivo. A emissora cancelou a 
transmissão do jogo entre Espanha e Taiti pela Copa das Confederações e 
encurtou a novela adolescente "Malhação". Às 19h50, William Bonner entrou 
ao vivo para informar que não haveria edição do "JN" nesta noite. "Não faz 
sentido exibir uma edição do Jornal Nacional, já que os fatos estão sucedendo 
ao sabor do momento", justificou o editor do "JN". Bonner já havia deixado a 
transmissão da cobertura da Copa das Confederações para dar apoio à 
redação do Rio durante as manifestações. (UOL, 2013) 

Como podemos observar pela notícia do site UOL, o departamento de jornalismo da 

emissora se fazia completo e atuante desde às 16 horas, o mesmo horário que estava 

previsto o início do jogo da Copa das Confederações. Ao transmitir o jornal desta 

maneira e ignorando o jogo, tem por opção fazer crer que aquele momento é aceleração 

no tempo (ARANTES, 2014) na sociedade. Além de poder ficar atrasado com as 

informações advindas das redes sociais, levando a uma perda de público.    

   Raymond Williams, em seu livro Televisão [tecnologia e forma cultural], tem em seu 

terceiro capitulo intitulado “As formas da Televisão” (WILLIAMS, 2016, p. 55), 

demonstra que a televisão absorveu da sociedade para seu funcionamento os seguintes 

itens: “o jornal, a reunião pública, a sala de aula, o teatro, o cinema, o estádio esportivo, 

os anúncios publicitários e os outdoors.” (idem). Em todos estes itens que a TV absorveu 

é necessário uma certa passividade do outro. 

   Apesar da televisão tentar caminhar para uma considerada “interatividade” com seus 

telespectadores, ela atualmente se apresenta apenas em programas de entretenimento com 

participação do telespectador a partir de hashtag no twitter. No caso de programas com 

temáticas fora da diversão a interatividade quase desaparece e quando vem à tona é 

apenas como forma de enquetes fechadas de maneira dual, contrário/favorável e sim/não. 

Em outras palavras a interatividade proposta pela TV atual é a mesma que existia na 

época em que os canais recebiam ligações ao vivo.  

   Retomemos aos telejornais no dia 20, observamos no Jornal Nacional, uma repetição 

de cidades ignorando outras cidades que estavam em manifestações. Sua cobertura era 

baseada do alto, seja com helicópteros, ou de prédios, se utilizava de flash para mostrar 

as manifestações e se ocorreu na seguinte ordem: Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, 

Belém, Rio de Janeiro, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, 

Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, 

Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Florianópolis, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, 

Vitória, Porto Alegre, Campinas, Brasília, Vitória. (JORNAL NACIONAL, 2013). 

83



   Após montar uma espécie de mosaico com as manifestações nas cidades, sempre 

dando destaques às cidades onde estava ocorrendo confronto, explicando assim a série de 

repetições, o Jornal Nacional, enfim, apresenta sua primeira notícia faltando dez minutos 

para o seu término, notícia essa relacionada aos jogos da Copa das Confederações. A 

primeira é o fato de o Brasil ter chegado à cidade de Salvador, onde faria o último jogo 

desta fase, o segundo momento informa os resultados das partidas do dia (JORNAL 

NACIONAL, 2013), após as informações da Copa das Confederações que durou pouco 

mais de 2 minutos ocorre um intervalo e na volta William Bonner faz um pequeno 

discurso sobre as manifestações e sobre a violência: 

De volta ao Jornal Nacional, queria só fazer uma observação: a gente vê 
muita bagunça, né? E a gente fica comentando ainda há pouco é sempre uma 
minoria, uma minoria. Hoje circulou nas redes sociais uma informação 
interessante, parece que na Argentina, quando vândalos começaram a 
depredar prédios públicos, enfim, jogar fogo nas coisas, os verdadeiros 
manifestantes, aqueles que tinham organizado a manifestação, se sentavam no 
chão na rua, aí ficavam só os vândalos de pé, isso facilita o trabalho da 
polícia e é fácil de separar o joio do trigo numa situação como essa. É uma 
dica. Rodou na internet hoje. (JORNAL NACIONAL, 2013)    

Existem dois pontos que convergem e chamam a atenção na fala de William Bonner. 

O primeiro é a utilização das redes sociais para apontar uma tática (DE CERTEAU, 

2014) de controle para os manifestantes, que supostamente é utilizada em um outro país e 

com outro contexto social para garantir o funcionamento do aparato do Estado para 

controlar atividades sociais. O segundo ponto que chama a atenção é que a estratégia 

(idem) dos órgãos responsáveis pela manutenção da ordem e do funcionamento social 

não demonstravam ter o controle sobre os atos no país e a única forma de se parar esse 

processo seria com a ajuda dos próprios manifestantes, a partir de uma assepsia dentro 

das manifestações com o critério utilizado do bom e do mal manifestante, que é definido 

se o manifestante infringiu a lei em algum momento da manifestação. 

    Estes atos que “infringem a lei” se tornaram grande tabu durante as manifestações 

de 2013, afinal, elas deixam marcas após o fim da manifestação, dificultando o 

esquecimento para os moradores da cidade. Afinal, as marcas do conflito permanecem 

por um tempo. As ações dos manifestantes de Junho levaram a ALERJ71 a discutir e a 

71 Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 
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aprovar um projeto de lei que estabelece a proibição de mascaras em manifestações72: “é 

especialmente proibido o uso de máscaras ou qualquer outra forma de ocultar o rosto do 

cidadão com o propósito de impedir-lhe a identificação”. (CARTA CAPITAL, 10 set 

2013). 

   O Jornal Nacional do dia 20 atuou como um grande mostruário de acontecimentos, 

tentando manipular que a manifestação tão desejada e organizada pelo povo brasileiro 

estava sendo corrompida por membros que não deveriam estar presentes ou que não 

compreendem a magnitude do momento. William Bonner, no final do jornal faz um 

pequeno inventário do dia: 

É essas imagens de Porto Alegre são as últimas que estamos mostrando nesta 
edição do Jornal Nacional. A edição do Jornal Nacional está terminando 
agora, lembrando que nós estamos aqui já há mais de três horas no ar com 
Patrícia Poeta, transmitindo ininterruptamente ao vivo essas manifestações 
em todo o Brasil. Mais cedo nós transmitimos quarenta e oito minutos de 
flash também, com Patrícia Poeta ao vivo durante toda a nossa programação. 
Mostramos o início das manifestações no Brasil todo. Durante todo o dia, 
houve passeatas imensas, imensas e a maior parte dos participantes tinha 
propósitos pacíficos, mas em quase todas as passeatas, grupos acabaram 
provocando confrontos, ações violentas de vandalismos que são sempre 
lamentáveis. O Brasil inteiro espera que as reivindicações pacificas 
prevaleçam e que os que se aproveitam deste instante histórico, pra tumultuar 
e pra agredir, fiquem isolados. (JORNAL NACIONAL, 2013)    

Após esta fala de Willliam Bonner, Patrícia Poeta informa que o Jornal da Globo 

trará novas notícias sobre os acontecimentos e que qualquer novidade a programação será 

interrompida. Se, por um lado, a Rede Globo e seu telejornalismo transformaram este dia 

como o ápice da aceleração no tempo (ARANTES, 2014) tendo como expressão máxima 

a “não edição do Jornal Nacional”; por outro, o telejornalismo da emissora Cultura 

permanece com a mesma prática se apresentando além do jogral de cidades que foi o 

Jornal Nacional. 

   O Jornal da Cultura teve seu início com as manifestações da cidade de Brasília onde 

já se pode perceber a diferença entre as transmissões, pois não foi apenas imagens da 

manifestação e o relato do repórter do que observou, tanto a apresentadora quanto a 

comentarista fizeram indagações sobre o que estava ocorrendo na cidade e a postura de 

72 Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/alerj-aprova-lei-que-impede-uso-de-mascara-em-manifestacoes-no-rio-3381.htm
l> Último acesso 13 Fev 2016  
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políticos, do movimento e da então presidente (JORNAL DA CULTURA, 2013). 

    Após essa introdução dos acontecimentos em Brasília tem início uma reportagem, 

onde são relatados os acontecimentos das manifestações do país, com destaques para as 

cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e diferente de todo o mosaico do Jornal 

Nacional, a reportagem do Jornal da Cultura teve entrevistas com manifestantes da 

cidade de São Paulo, além de buscar o posicionamento de pesquisadores para 

compreender o tema: 

Em cem cidades brasileiras o povo foi para as ruas, no Rio de Janeiro cerca 
de trezentos  mil manifestantes cobriram de ponta a ponta a Avenida 
Presidente Vargas. A marcha só parou na sede da prefeitura e a polícia agiu 
para impedir a invasão do prédio. Em Brasília, a explanada dos Ministérios 
foi totalmente tomada, a polícia cercou o Congresso Nacional, a multidão 
tentou romper o cordão de isolamento, a tropa de choque revidou, usando gás 
de pimenta e cassetetes. O vice-presidente da Câmara afirmou que estava a 
disposição dos manifestantes.73 - “Nós não temos nenhuma dificuldade em 
dialogar com este segmento, a única dificuldade é a pauta e propriamente sua 
agenda que não nos foi apresentada ainda.” Em São Paulo na Avenida 
Paulista, o clima foi de tranquilidade, cartazes dos mais diversos, sugeriam 
novas causas para a mobilização popular, depois da redução do preço da tarifa 
de ônibus, trem e metrô.74 - “Eu acredito que isso aqui é só o começo, eu 
acredito que é... cada vez mais isso vai se afunilar, isso vai é... se organizar 
cada vez mais.” - “Contra a corrupção, contra a PEC 37, contra esse projeto 
absurdo que é a cura gay da comissão dos direitos humanos, então nós temos 
várias reivindicações pra fazer no Brasil, a nossa luta não acabou ainda.” Os 
integrantes do movimento Passe Livre autores das convocações até agora 
afirmam que não pretendem ampliar a pauta de reivindicações, para assuntos 
sem relação com o transporte publico. - “O movimento Passe Livre, segue os 
objetivos que sempre teve, que é tentar expandir essa pauta e lutar por um 
transporte que seja pensado de acordo com o interesse da população”. A 
ausência de uma nova pauta clara já se reflete no posicionamento político da 
manifestação. Do lado de cá concentrado na praça do ciclista está o pessoal 
mais ligado aos movimentos populares e do outro lado um pessoal que saiu 
antes da concentração e não apoia a participação de partidos. Apesar das 
divergências, a convivência entre os grupos, foi pacifica. - “Os partidos, é... 
colaboram com tudo isso que está acontecendo no Brasil, entendeu? Nenhum 
deles é a favor do que o povo está pedindo.” - “Os partidos que estão aqui, 
são partidos que estão historicamente ao lado da classe trabalhadora, defende 
as bandeiras da juventude. Nós fazemos parte desde quando ele começou em 
2006 não é de agora”. Esse Cientista Político reconhece nas manifestações 
uma crise de representatividade política. - “Eu acho que os partidos políticos 
ficaram atônitos com toda essa manifestação. As manifestações são contra na 

73 Fala do então Presidente da Câmara André Vargas. 

74 Entrevistados na matéria por ordem: Welllington da Costa; programador / Pill da Pizza ; Movimento GBLT / Marcelo 
Hotinsky; Movimento Paase Livre ( erro na grafia passe encontrado na reportagem) / Felipe de Oliveira; Estudante / João 
Zafalão; Professor / Fernando Abrúcio, Cientista Político / José Álvaro Moises; Cientista Político/ USP / Michel Holtz; 
Economista. 
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verdade a incapacidade do sistema político canalizar as demandas sociais”. - 
“Não, eu não creio que vai se esvaziar, depende em grande parte de quais vão 
ser os próximos passos. Quais vão ser as próximas demandas, elas não podem 
ser genéricas. Claro que é muito importante lutar contra a corrupção ou lutar 
para melhorar ao serviço de saúde e a qualidade da educação, mas você 
precisa transformar isso em pontos concretos”. Apartidaria ou não com ou 
sem causa definida, as manifestações parecem apontar ao menos uma coisa 
em comum o desejo de voz ativa nos rumos do país. - “ Nós estamos 
querendo espaço, não só os políticos ou o executivo ou o judiciário. Nós 
também queremos ter acesso ao poder.” (JORNAL DA CULTURA, 2013)   

Esta reportagem produzida por Ricardo Ferraz nos apresenta pontos interessantes 

para compreender as manifestações: a pluralidade de pautas que estavam se fortalecendo 

à medida que vai agregando manifestantes. Outro ponto importante é a negação aos 

partidos políticos que diretamente afetaram os partidos de esquerda, por ser a única força 

que se encontrava nas ruas. Tentando justificar o motivo de não se encontrar nas ruas, a 

juventude do PSDB publica uma nota em sua página do Facebook no dia 18 de junho75, 

repercutida no site Pragmatismo Político onde além de ataques a gestão do prefeito da 

cidade de São Paulo e a sua visão dos atos: 

Senhores, 
Diante dos acontecimentos e da manifestação que acontece hoje em Pinheiros 
promovida inicialmente pelo movimento de militantes partidários ao PCdoB 
“Passe Livre”, entre outros: A JPSDB Paulistana (Juventude do PSDB do 
município de São Paulo) acordou que não participará deste manifesto em 
virtude de acreditarmos que o mesmo tenha se transformado em movimento 
político onde um dos intuitos é de enfraquecer o governo do estado de São 
Paulo. (PRAGMATISMO POLÍTICO, 2013) 

Isto apresenta um ponto comum entre setores políticos de direita e de esquerda, 

representada na incógnita do que fazer agora? Enquanto a juventude do PSDB resolve se 

afastar, a esquerda permanece nas ruas tentando disputar espaços e temos uma nova 

dualidade. Enquanto grupos de esquerda tiveram o isolamento, outros conseguiram 

crescer e tirar proveito do momento, como apresenta a entrevista de Roberto76, então 

presidente estadual da UJS-SP77, ao relatar o crescimento da organização pós 2013: 

75 Disponível em: 
<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/06/juventude-do-psdb-lanca-nota-contra-manifestacoes-em-sp.html> 
Último acesso dia 15 Fev 2017.  

76 Roberto ex-presidente da UJS, entrevista realizada no dia 14 de Outubro de 2015 em sua residência na cidade de São 

Paulo. 

77 Juventude com relações com o PCdoB. 
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Sim, eu acho que todo mundo cresceu. É... foi uma ideia de, na verdade, eu 
vou usar até um exemplo que um camarada nosso, o Júlio, deu. Que as 
manifestações de 2013 é como o rio Nilo, né? O rio Nilo a cheia do rio Nilo, 
só que quando o rio Nilo voltava ao seu leito natural, ficava o humos que 
onde os egípcios plantavam ali por meses ate a próxima cheia do Nilo. O 
2013 foi é a cheia, quem foi inteligente, quem foi perspicaz e colheu essas 
lideranças, estão até agora colhendo bons frutos. Nós temos muitos 
dirigentes, temos muitos jovens é que são oriundos desse movimento de 
2013. Eu acho que é.... reacendeu um aspecto de... o quão importante é se 
mobilizar, então é, mudou o formato de manifestação é mudou a forma de 
questionamento ainda ainda ainda que é... exista muita inconsequência muita 
muita é muita falta de consciência política em torno dessa ideia de se 
mobilizar. Mais eu acho que... pra uma geração ficou melhor se manifestar, 
né? Então acho que sim, a UJS ganhou muitos dirigentes, nós fizemos um 
curso de formação de 400 jovens bem bacana, acho que até os dias de hoje 
tem ainda uma. (Entrevista concedida ao autor) 

Esta visão de aproveitar a cheia do rio Nilo que Roberto apresenta, a dificuldade 

de setores da esquerda de se aproximar de grupos de manifestantes e a posição do 

governador, permitiu que a juventude do PSDB mudasse de posição em uma nova nota78, 

divulgada no dia 19 de Junho, parabenizando os manifestantes que se encontravam nas 

ruas e o governador Geraldo Alckmin “pela compreensão dessa nova realidade” 

(JUVENTUDE DO PSDB, 2013). 

A frase da nota da juventude do PSDB garante uma dupla conotação, pode tanto 

denotar que o governador compreendeu as dificuldades financeiras do povo e resolveu 

diminuir o valor da passagem do transporte público, ou pode representar a visão política 

do governador que compreendeu uma possibilidade de tirar o foco da sua gestão seria a 

contensão do aumento neste momento, garantindo assim que pautas diversificadas não 

afetassem tão explicitamente seu governo. 

   O discurso das manifestações, apesar se mostrarem contra partidos, não se 

apresentava contra a política, como podemos perceber na pesquisa Ibope, feita durante as 

manifestações de São Paulo, publicada no livro de Maria da Gloria Gohn, manifestações 

de Junho de 2013 no Brasil e praças dos indignados no mundo. Vejamos: “indagados 

sobre outros aspectos do cenário político, tais como interesse por política, 61% 

afirmaram ter grande interesse, seguido de 28% que disseram ter médio interesse. Ou seja 

89% se interessa pela política” (GOHN, 2014, p. 41). Embora esse dado possa não 

78 Disponível em: <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=476379672447481&id=308871342531649> 
Último acesso dia 15 Fev 2017. 
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representar a verdade ao se tratar de interesse político e poder estar inflados por ter sido 

feito pesquisa dentro das manifestações, não se pode ignorar tais números nas ruas de 

ativistas propensos a discutir política, e com isso é possível compreender melhor a frase 

de Roberto e sua comparação com o rio Nilo. 

   O livro de Maria da Gloria Gohn apresenta outro dado interessante, agora com uma 

pesquisa pela Datafolha, no dia 18 de junho onde são relatados os 

instrumentos/instituições com maior credibilidade neste período: “As redes sociais foram 

avaliadas como instituições de prestigio (72%), seguida da imprensa (70%) ” (GOHN, 

2014, p. 30). Apesar da alta credibilidade da imprensa, cabe ressaltar que neste dia um 

carro da TV Record foi queimado nas manifestações em São Paulo, e o carro do SBT 

queimado no dia 18 nas manifestações do Rio de Janeiro, além das críticas a José Luiz 

Datena, Arnaldo Jabor, e da manifestação nas portas da Rede Globo. Retornemos ao 

texto de Venício A. de Lima intitulado “Mídia, rebeldia urbana e a crise de 

representação”, que se encontra no livro Cidades Rebeldes Passe Livre e as 

manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Neste, encontramos o seguinte argumento: 

Apesar de “conectados” por essas redes e, portanto, de não se informarem, 
não se divertirem e não se expressarem (prioritarimente) por meio da velha 
mídia, os jovens que detonaram as manifestações ainda dependem dela para 
alcançar visibilidade pública, isto é, para serem incluídos no espaço formador 
da opinião pública. Esse aparente paradoxo decorre do fato de que a velha 
mídia, sobretudo a televisão, (ainda) controla e detém o monopólio de “tornar 
as coisas públicas” Além de dar visibilidade, ela é indispensável para 
“realimitar” o processo e permitir a própria continuidade. Cartazes dispersos 
nas manifestações revelaram que os jovens manifestantes se consideram “sem 
voz pública”, isto é, sem canais para se expressar e ter sua voz ouvida. Ou 
melhor, a voz deles não se expressa nem ouvida publicamente. Vale dizer que 
as TICs (sobretudo as redes sociais virtuais acessadas via telefone móvel) não 
garantem a inclusão dos jovens - nem de vários outros segmentos da 
população brasileira - no debate público cujo monopólio é exercido pela 
velha mídia. (LIMA, 2013, p. 90) 

Apesar da visão de Venício A. de Lima de que a velha mídia detém o monopólio da 

informação e que define o debate publico e de que os TICs79 não garantem a inclusão de 

jovens, os manifestantes compreendiam, como apresentou a pesquisa Datafolha, que as 

redes sociais permitiam uma possibilidade maior de debate. Podemos perceber pela 

pesquisa Ibope, realizada no dia 20 de junho e disponível também no livro de Maria da 

Glória Gohn, a importância das redes sociais: “Para 62% dos entrevistados na pesquisa 

79 Abreviatura de : Tecnologias de informação e comunicação 
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do Ibope, a informação sobre as manifestações foi obtida via Facebook. Outros 29% 

obtiveram o informe também via online (internet e outros).” (GOHN, 2014, p. 41).  

    A pesquisa mostra outro dado interessante: “a maioria era composta por usuários 

das novas mídias, pois 75% dos entrevistados/manifestantes convocaram outros 

participantes por meio das redes socais” (idem). Em outras palavras: as manifestações 

que têm ocorrido ao redor do mundo, assim como as manifestações brasileiras utilizam a 

internet para redimensionar esta noção de visibilidade pública que Venício A. de Lima 

argumenta. A visibilidade para os manifestantes não se encontrava na televisão, mas sim 

na rede, como o exemplo da manifestação americana Occupy Wall Street.  

    A televisão se torna uma dentre outras formas de se comunicar, mas não é vista 

como única, os assuntos não se tornam conhecidos por estar na televisão, contudo, e sim 

por estar entre os assuntos mais comentados do Twitter. A televisão passa a ser um 

complemento para se obter informação e não o local único para se obter. Podemos 

perceber esta visão no programa de entrevista Roda Viva, também da TV Cultura que no 

dia 5 de agosto de 201380 com a duração de 1 hora e 20 minutos tem participação de 

Bruno Torturra e Pablo Capelé, membros da Mídia Ninja. Em determinando momento da 

entrevista, Eugênio Bucci, um dos convidados do programa para fazer pergunta aos 

membros da Mídia Ninja, apresenta a seguinte fala: “Eu acho muito impressionante 

quando uma imagem do Mídia Ninja precisa ir para o Jornal Nacional, precisa completar 

aquela informação e entrar no Jornal Nacional.” (RODA VIVA, 2013). 

   Levando em consideração que a dinâmica da comunicação para os manifestantes 

estava toda baseada nas redes sociais, onde a informação é dinâmica, torna-se 

compreensível posturas como a da Rede Globo, que abdicou de sua programação para 

transmitir as manifestações ininterruptamente no dia 20 de junho, e compreendendo as 

diferenças de públicos, também se torna compreensível a postura do Jornal da Cultura em 

se manter a sua linha tradicional de atuação e não tentar competir com as redes sociais na 

velocidade da informação. 

   Após esta diferenciação retornamos para o Jornal da Cultura no dia 20 de junho, onde 

após a reportagem de Ricardo Ferraz sobre as manifestações nos deparamos agora com 

um pequeno debate após a questão de Maria Cristina Poli para os convidados que 

compõem a mesa: “É, na verdade esse movimento é contra os políticos, a gente pode 

80 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ> Último acesso 10 Fev 2017 
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traduzir assim ou não? Porque hoje tentaram levantar umas bandeiras vermelhas e tal e 

falaram “não, pode baixar, não vem tirar casquinha do nosso movimento””. (JORNAL 

DA CULTURA, 2013)  

   O primeiro a tentar responder a indagação sobre esta visão e argumentação de Maria 

Cristina Poli foi Fernando Sampaio: 

Esse é um ponto que tem uma polêmica porque é verdade o que disse o 
militante, alguns pequenos partidos da esquerda apoiam há muito anos 
quando ninguém nem sabia da existência desse movimento. Então deste 
ponto de vista... (idem) 

Neste momento, Maria Cristina Poli aproveita para questionar “Apoiam o quê?” 

(idem), enquanto Fernando Sampaio retruca: “Esse movimento”. Então Maristela 

Basso81, se utilizando deste diálogo, argumenta “mas eles já deram o que tinham que dar, 

né?” (idem) e Fernando Sampaio retoma: 

Não, eles têm, eles participam desde o começo e é irônico e até injusto que 
agora a participação deles seja vista como oportunista por pessoas que jamais 
participaram, jamais apoiaram e agora pegaram uma carona. Podendo ter em 
muitos casos... (idem) 

Novamente Fernando Sampaio é interrompido, agora por Maristela Basso que 

argumenta: “Eles nem eram nascidos esses jovens, ainda”. Agora Fernando Sampaio é 

quem faz a interrupção “Não, o Movimento Passe Livre está aí desde 2006”, e Maristela 

Basso, por sua vez, retoma a palavra: “Esses garotos estavam aí de fraldas então... no 

carrinho” (idem). Nesse momento, novamente Fernando Sampaio tenta retomar seu 

argumento: 

De qualquer forma, os grandes partidos, os partidos que tem maior peso que 
controlam os governos estaduais etc, esses estão é.... bastante questionados, e 
até o PT chegou a participar e apoiar, agora deixou de apoiar 
momentaneamente mas depois quis voltar, ficou meio esquisito porque o 
prefeito no caso de São Paulo não era e agora é do PT. É tem uma inversão de 
pergunta que a gente pode fazer que é a seguinte: uma pergunta natural é 
“puxa, por que isto estourou agora?” E aí a gente pode procurar motivos, 
provavelmente a voracidade da polícia é uma coisa que chocou e despertou 
muita gente. (idem) 

81Maristela Basso acabou tempos depois comentando também no Jornal da Cultura que a Bolívia era insignificante em um 
atrito diplomático que estava tendo início entre Brasil e Bolívia. Link sobre a declaração: 
<http://noticias.r7.com/internacional/bolivia-e-insignificante-diz-maristela-basso-comentarista-da-tv-cultura-e-professora-da-
usp-01092013> Último acesso 20 Mai 2017. 
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 Maria Cristina Poli interrompe novamente a argumentação de Fernando Sampaio e 

diz: “Ou então usando a linguagem que é... usados pelos economistas como você é assim: 

existe uma demanda reprimida, que na hora que alguém puxou o fio...”, ao qual Fernando 

Sampaio responde: 

Eu concordo, aí estão os problemas que estão sendo levantados de educação 
de saúde e vários outros, eles estão aí faz tempo. Mas existia uma desconexão 
dos movimentos sociais com os partidos, a crise de representação que o 
Fernando Abrúcio chamou a atenção é evidente, ela era digamos, ela foi de 
certa forma explicitada enfim. (idem) 

 O que chama a atenção neste pequeno conjunto de acontecimentos entre 

reportagem e o debate é a maneira como uma parte da esquerda se isolou e teve como 

resultado a perda de hegemonia nas ruas. Na reportagem do Jornal da Cultura, já 

apresenta que parte da esquerda foi colocada de canto durante as manifestações seguindo 

atrás de um grupo de manifestantes. Já durante o debate foi questionada a necessidade de 

tais partidos ou movimentos ali presentes, e tanto a sua defesa quanto o seu 

contra-argumento se baseou em tempo. 

    Os movimentos de esquerda apoiavam as manifestações antes do resto da população 

e a população tardou pelo fato de serem muito jovens? Então cabe a dúvida: qual é idade 

média dos manifestantes? No livro de Maria da Glória Gohan, já mencionado, temos 

acesso a outra pesquisa Ibope traçando a idade dos manifestantes: “A idade predominante 

na pesquisa Ibope foi de 14 a 24 anos (43%). Entre 14 a 29 anos de idade a soma sobe 

para 63% do total.”(GOHN, 2014, p. 40) 

A manifestação realmente foi composta por uma população jovem, por isso a 

utilização tão constante da internet como meio de organização tanto antes quanto pós 

protesto, para a divulgação, para se encontrar e saber o que estava acontecendo. Com um 

grupo tão jovem na rua, tanto o Ibope quanto o jornal Estado de S. Paulo questionaram se 

esta era a primeira manifestação que participava: 

Indagados sobre a participação anterior, 54% já tinham e 46% era a primeira 
vez, corroborando hipótese deste livro de que muitos estavam realizando seu 
batismo na política. Pesquisas realizadas em novembro de 2013 em São 
Paulo, pelo O ESTADO DE S. PAULO, também indicaram: de cada quatro 
jovens que foram às ruas em junho, três protestavam pela primeira vez ( O 
ESTADO DE S. PAULO, Cad. Esp. Focas, 14/12/2013,p.h2). (GOHN, 2014, 
p. 41) 

Antes de continuar a argumentação deve-se fazer uma ressalva a Maria da Gloria 

Gohn, quando a autora fala de batismo político deveria significar esta sendo a sua 

92



primeira manifestação. A partir disto levando em conta os dados apresentados e o 

discurso proferido por mais de uma pessoa durante este fragmento do jornal – de que a 

esquerda já se encontrava nas ruas antes de outras pessoas –, devemos nos questionar 

sobre a capacidade de uma parte da esquerda dialogar com pessoas novas. O último ponto 

vem da dificuldade do PT em São Paulo. Afinal, na prefeitura se encontrava um membro 

do seu partido, e como isso explica uma das mudanças feitas pelo MPL acerca das 

manifestações de 2011 para a de 2013:    

Antes, as decisões eram tomadas num foro ampliado, chamado de “frente de 
luta”ou “comitê” contra o aumento, que contava com a participação de outros 
movimentos, sindicatos e partidos políticos. Esse modelo buscava incluir e 
dar voz a outros atores sociais que não tinham o custo do transporte público 
como tema prioritário. No entanto, esse formato de organização permitia que 
interesses políticos de outra ordem interferissem no planejamento das ações, 
comprometendo a autonomia do movimento e desviando as decisões do foco 
das reivindicações. (JUDENSNAIDER et al. 2013, p. 27) 

Retomando a bancada do Jornal da Cultura, após a fala de Fernando Sampaio, a 

apresentadora Maria Cristina Poli, apresenta uma nova questão sobre as manifestações: 

“Agora essa representatividade tem que se ver também com cautela, dentro do próprio 

movimento que tem tantas, tantas fases, né?” (JORNAL DA CULTURA, 2013). Desta 

vez, quem tem a iniciativa de responder é Maristela Basso, que apresenta o seguinte 

argumento para tal indagação: 

É mais do que um movimento político, é um movimento social, né? Da 
sociedade, por isso a sociedade por isso a sociedade, olha nós não queremos 
políticos nem representação de ala nenhuma política porque nosso 
movimento é social os políticos já tinham... já tiveram o seu tempo nos 
apresentaram esse Brasil, que nós não queremos mais, né? A gente não sabe 
que Brasil que a gente quer, mas esse nós não queremos mais, então é um 
movimento mais do que político é um movimento social de quem chegou a 
um ponto que não aguentar mais, então vamos para a rua porque agora é... 
(idem) 

Neste momento agora quem interrompe é Fernando Sampaio, que faz a seguinte 

argumentação: “Eu diria que quando a Maristela fala um movimento eu discordo porque 

um movimento é o Movimento Passe Livre é o aretê que puxou tudo isso. É que agora 

virou outra coisa que ninguém sabe direito o que é...” (idem). Neste momento, quem 

interrompe a fala de Fernando Sampaio é Poli, que pergunta: “Agora é nosso, né? Agora 

é do brasileiro”. (idem).  

Esta frase proferida pela apresentadora Maria Cristina Poli é interessante, pois 
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demonstra exatamente o distanciamento que existe entre a esquerda da população, afinal, 

ela faz quase que um corte asséptico para separar o que estava ocorrendo e de quem eram 

as manifestações antes do dia 20, balizando a ideia no que poderiam ser as manifestações 

agora, depois deste dia. Após esta frase de Poli, Fernando Sampaio retoma sua linha de 

argumento: “Quem viu as manifestações, é muito variado e contraditório, tem coisas...” 

(idem). 

   Neste momento, Maria Cristina Poli pega novamente a palavra e tenta aproximar 

Maristela Basso do debate: “ Maristela, Maristela eu entendo mais ou menos o que ele o é 

o está querendo dizer assim... hã, tem que acontecer alguma coisa pra isso começar de

alguma maneira a pulverizar em tantos caminhos e se perder?” (idem), e Maristela Basso 

argumenta: 

Mas a ideia, não se tinha uma ideia concreta. Bom, nós vamos é conseguir 
tantas pessoas, bom é nos vamos agregar tantos temas, tantos assuntos, tantas 
reivindicações. Nós vamos começar aqui com a discussão do valor da 
passagem e isso acabou saindo do controle que agregava ao preço da 
passagem, outras pessoas vieram com as suas tristezas, com as suas mágoas, 
com as suas... é chega pra lá que eu também quero trazer que a minha e isso 
aumentou, eles não têm nenhuma proposta especifica: olha agora a gente quer 
que os políticos renunciem, a gente não quer o impeachment da presidenta, 
não, não o que a gente quer é mostrar que o Brasil existe, existe um Brasil 
insatisfeito que nós temos o poder, que o poder está com o povo e que isso 
que está aí nós não queremos mais. (idem) 

Para Maristela Basso, a manifestação tem seu início agora com a retida da pauta 

da passagem, garantindo assim uma maior legitimidade das ruas, e agora é possível se 

debruçar sobre temas além do valor de tarifas do transporte público. Apesar da sua visão 

de o movimento não ter no início uma ideia concreta, Lucas Monteiro, membro do 

Movimento Passe Livre, no documentário Junho: o mês que abalou o Brasil, apresenta 

uma visão diferente: 

São Paulo é a principal economia do país. E por isso tem muito mais atenção 
de tudo. Dentro do Movimento Passe Livre, a gente sempre teve relativa 
clareza que se um dia a gente fizesse uma revolta em São Paulo, como 
fizeram em outras cidades iam acontecer... Ia se espalhar pelo Brasil. 
(MONTEIRO, 2014).  

Além de não ter a compreensão dos acontecimentos que o MPL-SP detinha sobre sua 

forma de luta e sua maneira de organização, Maristela Basso toma como ponto de partida 

o fim da disputa da passagem na cidade de São Paulo como algo nacional, esquecendo

que outras cidades ainda lutavam para barrar o aumento. 

Continuando com o Jornal da Cultura, após a fala de Maristela Basso, temos 
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novamente uma indagação de Maria Cristina Poli: “Agora, qual seria o melhor jeito de 

continuar caminhando pra esses desejos virarem algo?” (JORNAL DA CULTURA, 

2013) ao passo que é interrompida por Maristela Basso: “Não tem mais como voltar 

atrás, né?” (idem). Diante disso, Poli conclui seu raciocínio “Algo concreto, qual seria a 

mecânica disto?” (idem). Basso retoma:  

A mensagem eles já disseram, já disseram “isso que está aí nós não 
queremos, nas próximas eleições nos apresentem coisas novas porque nós 
não vamos é... reincidir no mesmo erro, as coisas mudaram e portando agora 
nós vamos sair às ruas quantas vezes forem necessárias”. (idem)  

Como já mencionado anteriormente, no ano seguinte ocorreria as eleições 

presidenciais e as manifestações. Apesar de num primeiro momento não ter uma relação 

direta com a presidente, à medida que seu contingente de manifestantes foi aumentando e 

as cidades foram revertendo o aumento, seu partido passa a sofrer ataques durante as 

manifestações. Eric Hobsbawm em seu livro Revolucionários apresenta um texto 

chamado “Cidades e Insurreições”, no qual consegue apresentar o ponto de vista de 

Maristela Basso e o que todas essas ações representam no governo Dilma Rousseff: 

Não interessa muito ao cidadão comum que o poder da sua cidade seja às 
vezes de alcance somente local, visto que, em outros momentos, pode sê-lo 
também regional, nacional ou mesmo internacional. Entretanto, afeta os 
cálculos, tanto das autoridades quanto dos movimentos políticos que aspiram 
a derrubar governos, se as cidades são ou não capitais (ou cidades-estado 
independentes, o que dá no mesmo) ou sede de grandes companhias nacionais 
ou internacionais, porque, sendo-o, os motins e as insurreições urbanos 
podem ter, obviamente, implicações muito mais amplas que se a autoridade 
urbana for unicamente local. (HOBSBAWM, 1985, p. 221) 

    A fala de Maristela Basso tenta um efeito político de continuar as manifestações, 

independente do fim do aumento da passagem, ela já demonstra que o alvo das 

manifestações, ou melhor, a duração das manifestações, devem chegar ou influenciar 

diretamente no pleito eleitoral e observa neste governo um equívoco. Após a resposta 

Maristela Basso, foi a vez de Fernando Sampaio responder à questão de Maria Cristina 

Poli: 

Teve uma desmobilização na política nos últimos anos, né? Grandes partidos 
abriram mão de fazer grandes comícios, quando fazem na verdade são 
showmícios milionários é... uma é... a população ficou muito menos militante, 
ou pelo menos isso aparecendo com muito mais dificuldade. É isso eu vejo 
que é uma possibilidade de desdobramento é dizer olha, se nós nos 
omitirmos, se nós simplesmente votamos na eleição, voltamos pra casa é... A 
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situação fica desse jeito, se nós nos manifestamos a possibilidade de mudar de 
interferir no processo aumenta muito se são todos insatisfeitos. (JORNAL DA 
CULTURA, 2013) 

Neste momento sua fala é interrompida por Basso, “É agora a gente disse” (idem) só 

que Fernando Sampaio, continuou falando não permitindo a interrupção e continua sua 

linha de raciocínio: “se são todos insatisfeitos, por que o governo, o executivo, seja 

federal, estadual e os legislativos viraram balcões de negócios, que não nos representa 

então temos que renová-los inclusive” (idem). Após a explanação da ideia, Maristela 

Basso, retoma a palavra: 

É, veja o que esse pessoal na rua esta dizendo, a gente já não pode mais dizer, 
no início e a gente não pode mais dizer e os meus estudantes, e jovens eu 
estava na passeata de segunda-feira e vi ali que não eram só jovens, só 
meninos, só ricos ou só pobres, éramos todos nós. Então o que acontece? O 
que a gente, o que eles quiseram dizer, o que o brasileiro quis dizer é há algo 
de muito podre no reino brasileiro, e nós sabemos disso e nós não vamos 
jogar pra baixo do tapete. O rei está nu e nós queremos mudança, nós 
sabemos o nosso poder. Evidentemente, o movimento vai se esvaziar, muitos 
vão voltar pra casa, mas há um núcleo, há um coração pulsante e esse coração 
pode tirar aí o exército que fica lá guarnecido a qualquer momento, então que 
as coisas não serão mais como eram no passado, não serão mais. (idem) 

Após esta fala, temos o fim desta reportagem, que ao total teve a duração de 

aproximadamente 10 minutos. A matéria que entrou em seu lugar, de certa maneira, 

ainda é relacionada às manifestações, afinal, ela é sobre a PEC 37 e o fato de que 

presidente da câmara Henrique Eduardo Alves adiou a votação deste projeto de lei 

(idem). 

Com o fim desta matéria, Maria Cristina Poli retorna com a questão de um 

telespectador: “Bom, tem aqui uma pessoa que acompanha nosso jornal que é o Ênio 

Torres, ele parece bem jovem e ele fala o seguinte: corremos o risco de ter uma ótima 

oportunidade de mudar o país, mas não aproveitar por falta de uma pauta?, pergunta 

dele.” (idem). O primeiro a responder foi Fernando Sampaio, que apresenta o seguinte 

raciocínio: 

Eu acho que tem pauta, a pauta é extremamente ampla, não é falta de pauta. 
O que tem é falta de canais organizados, canais estruturados é pra canalizar 
essa energia, é essa desconexão entre os grandes partidos e o legislativo, os 
legislativos, os executivos é e assim sentimento popular variado o que eu 
gosto de dizer Maristela, não vejo um movimento ou um povo que tenha essa 
unidade de prioridades etc. Acho que é uma coisa em disputa, tem briga 
dentro da passeata, eu vi brigas dentro da passeata. (idem) 
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Na sequência foi a vez de Basso, que defende o tamanho das manifestações e a 

capacidade do movimento, que será interrompida por Poli, devido a uma nova questão de 

telespectadores: 

É, mas nós não podemos subestimar o que aconteceu no Brasil, em termos de 
volume de pessoas, de consciência das pessoas que estavam ali, da variedade 
da agenda, da pauta, foi maior eu me atrevo a dizer que nós vimos nos países 
que deram origem à Primavera Árabe o que nós vimos aqui... (idem) 

Em texto intitulado: Explosões em sequência, publicado na revista Piauí de Junho 

de 2011, Perry Anderson, analisa a Primavera Árabe e o motivo histórico que levou a 

ocorrer o levante, levando em consideração o imperialismo, a corrupção, além da falta de 

democracia (ANDERSON, 2011), e aponta uma característica sobre esses levantes: “O 

mote dos levantes foram as demonstrações em massa de cidadãos desarmados, que em 

quase toda parte enfrentaram com coragem exemplar a repressão a gás, água e chumbo.” 

(ANDERSON, 2011, p. 38).  

   Este contexto apresentado por Perry Anderson não representa esta fase da 

manifestação, mas justamente o primeiro momento em que os movimentos sociais e 

partidos de esquerda que foram compreendidos por Maristela Basso como desnecessários 

na democracia brasileira, estavam sozinhos nas ruas sofrendo violência de forças do 

Estado. Em outras palavras: se existe uma tentativa de se fazer uma aproximação com o 

movimento conhecido como Primavera Árabe, ele não se encontra agora, mas sim em seu 

começo. A semelhança que podemos fazer desta fase final das manifestações com as 

manifestações árabes também pode ser encontrada no texto de Perry Anderson: 

Nas grandes cidades - à exceção de Manama, a capital do Bahrein - não 
foram os pobres que, em geral, acorreram às ruas majoritariamente. Os 
trabalhadores não organizaram uma longa greve geral. Os camponeses estão 
ausentes. É esse o efeito de décadas de repressão policial, e da eliminação de 
qualquer organização coletiva dos desfavorecidos. (ANDERSON, 2011, p. 
38)  

Como veremos a seguir, sobre o perfil dos manifestantes de Junho, também não 

temos um grande conjunto das camadas mais populares da sociedade e durante as 

manifestações na cidade de São Paulo os setores de transporte não entraram em greve. 

Isso deve, obrigatoriamente, ser levando em consideração. Afinal, a manifestação foi 

contra o aumento deste setor. Retomando o Jornal da Cultura, Maria Cristina Poli 

apresenta a consideração de um telespectador: “Maristela, o Enilson Nunes, fala uma 

coisa aqui que, na verdade, a gente falou no começo dessa semana na edição do Jornal da 
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Cultura, que o movimento Occupy Wall Street morreu por uma agenda pulverizada e 

falta aí” (JORNAL DA CULTURA, 2013), ao qual Maristela Basso adverte: 

Morreu porque era mais fraco, né? Era mais fraco ideologicamente. Pauta? O 
que vai acontecer com esse grupo que ficou, nem eles sabiam, o tamanho que 
isso ia levar eles também tão surpresos, nós estamos surpresos, né? Porque 
não se esperava, no início, nós ficamos assustados, depois nós sorrimos e 
agora a gente quer participar. Então o que vai acontecer daqui pra diante, eles 
vão se juntar em grupos que “qual é a sua agenda?”. “Tal, minha agenda é 
passe livre”, então passe livre é aquele e você aqui que quer. É... os políticos 
caiam todos e a gente elejam pessoas novas? Então, vamos lá esse grupo está 
aqui, e eles vão trabalhar de forma “é essa nossa solução”. Satélites que vão 
se comunicar por meio de um grupo que vai ser provavelmente do passe livre 
que foi esse que tudo começou. Como eles vão se organizar, isso o tempo vai 
revelar. (idem)   

Apesar desta vontade latente de Maristela Basso de que o MPL seja o catalisador de 

outros movimentos e pautas de uma parcela da população, o próprio movimento tira de 

questão essa possibilidade em nota publicada em sua página no Facebook, no dia 21 de 

junho de 2013, sobre o título de “Sobre a continuidade da luta”82 (MOVIMENTO 

PASSE LIVRE, 2013): 

O Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social que luta por um 
transporte verdadeiramente público. Ao longo dos seus 8 anos, o MPL 
nunca deixou de se organizar e sair às ruas, e não vai ser agora que isso vai 
mudar. 
Nas últimas semanas, a população de São Paulo obteve uma enorme 
conquista: com sua mobilização na rua, forçou os governantes a retrocederem 
e revogarem o aumento na tarifa de ônibus, trem e metrô. O povo organizado 
mostrou que é capaz de vitórias, e há muitas lutas ainda a serem feitas. 
Não estamos suspendendo os protestos. Sempre afirmamos que a luta contra 
o aumento ia continuar até a revogação. Agora que a tarifa baixou, vamos dar
continuidade à luta, pela tarifa zero. 
Só a luta muda a vida! 
Movimento Passe Livre São Paulo (idem). 

Após a fala de Maristela Basso, voltando à mesma edição do Jornal, quem toma a 

palavra é Fernando Sampaio: 
E tem grupos localizados principalmente nas periferias que tem muito menos 
visibilidade e que sofre muito mais repressão policial e as pessoas não ficam 
nem sabendo que deram uma respirada então hoje em São Paulo, pipocaram e 
nos últimos dias também vários outros é manifestações é gente que percebeu 
que é um momento que poderá se tentar fazer ouvir, reclamar sem tomar 
borrachada e ninguém fica nem sabendo. (JORNAL DA CULTURA, 2013)   

82 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/passelivresp/notes/?ref=page_internal> Último acesso 20 Fev 2017. 
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Novamente, Maristela Basso faz o uso da palavra para contrapor a ideia de Fernando 

Sampaio. Cabe ressaltar que enquanto proferia sua fala, a jornalista Maria Cristina Poli 

concorda com sua posição e cita como exemplo, as manifestações da zona sul da cidade 

de São Paulo (idem). 
Mas o importante é que isso não dê em nada, não tem importância. Você 
acabou, com você acordou uma legião de jovens que não tinham, que a gente 
achava ou que não tinham nenhuma noção de valores de impostos. Da 
importância da saúde que os pais pagam os planos de saúde, hoje eles te 
obrigaram a saber quanto paga de tributo ou não que o governo faz, faz não 
faz porque que a saúde está assim ou não, eles podem não ter uma ideia 
absoluta dos números, mas eles... eles têm agora uma ideia do que está 
acontecendo. (idem) 

Fernando Sampaio retruca: “E a percepção de que ficar sozinho ou em grupo mais 

fora da esfera pública, né? Reclamando, puxa esses políticos não sei o que, não resolvem 

nada.” (idem) e Maristela Basso, completa: “uma legião de gente que estava adormecida” 

(idem). Após essa fala, Maria Cristina Poli comenta como este debate de posições tem 

afetado os telespectadores: 
Tem muita gente aqui no Twitter chamando você de patricinha e não sei o 
quê. Eu lembrei de uma outra telespectadora que ligou aqui dizendo que ao 
falar que ia à manifestação lhe disseram “mas você é da elite, como você 
vai?”. Quer dizer, é mais que isso, gente, esse é um movimento que não tem 
essa conversa de que fulano é... rico ou é pobre, é uma insatisfação geral do 
país que a gente vive que está ...é... assim não está setorizado por classe 
social, não é assim que vocês estão observando? (idem) 

Após esta pergunta de Maria Cristina Poli, o primeiro que responde é Fernando 

Sampaio: “Eu acho que tem gente insatisfeita em todas as classes e você as vê na 

manifestação” (idem). Enquanto proferia seus argumentos, Maria Cristina Poli, aproveita 

para apoiar sua visão: “Exatamente, é muito curto pensar que é assim” (idem). E 

Fernando Sampaio: “Aí você vê a plaquinha e fulano está dizendo que é... preciso cortar 

imposto, e o outro está dizendo que precisa baixar a tarifa, nem que precisa aumentar o 

imposto. Então tem conflito dentro” (idem). 

    Neste momento Maristela Basso aproveita: “É, a consciência não depende de quanto 

dinheiro você tem na carteira ou qual o é (...) seu salário, né?” (idem) e recebe o apoio de 

Maria Cristina Poli: “claro” (idem), enquanto Fernando Sampaio retoma novamente a sua 

fala: 
Agora o ganho é, Poli, é inegável, é... digamos que é um país que acordou e 
todos os políticos é... dos grandes partidos do establishment, não todos os 
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políticos, em termos absolutos estão na moita, né?, ninguém botou a cara 
porque quem puser a cara, neste momento terá algo. (idem) 

Maristela Basso diz: “Não, a vida pra eles não é mais a mesma, ter medo de sair à 

rua, ter medo de sair ou ter pudor, olha o que vai me acontecer, essa vergonha já é... já é 

um ganho, né?” (idem). Após esse momento é chamado o intervalo, ao todo este debate 

teve a duração de aproximadamente seis muitos, e pela posição dos envolvidos podemos 

perceber que existe uma diferença entre os comentadores ao analisar o que se passa. 

Enquanto Fernando Sampaio parte para visões além de questões econômicas e tenta 

apresentar a grande incógnita que as manifestações estavam apresentado aquele 

momento, Maristela Basso, por sua vez, se mostra como representante de uma classe 

social que não participa de manifestações e que se encontra agora nas ruas, e está 

encantada com a dinâmica que as manifestações contém e toda sua aura libertadora e 

contestadora. A manifestação de 2013, a partir do dia 17 de junho, passou a ser formada 

por campos ideológicos diversos e com isso temos uma relação de descrédito entre 

ambos os envolvidos. Os movimentos considerados tradicionais e organizações de 

esquerda tinham um descrédito em relação ao MPL devido à forma como ele conduzia as 

manifestações. 

    Em contrapartida está maneira de organizar garantiu a adesão de novas pessoas nas 

manifestações, que gerou uma desconfiança de setores de esquerda que apoiavam as 

ações do MPL, sobre o perigo que as manifestações poderiam tomar. Este novo grupo 

também chega às ruas com várias desconfianças durante as manifestações. Dentre as 

principais, podemos destacar: a desconfiança da própria esquerda que está nas ruas, o PT, 

e, consequentemente, as políticas do governo federal e a sua própria existência como uma 

classe média, em outras palavras: se pudéssemos definir a manifestação na cidade de São 

Paulo com uma palavra, esta seria descrédito, entre todos os envolvidos incluindo os 

meios de comunicações. 
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CAPITULO 3 

   O OLHAR DOS MANIFESTANTES 

3.1 O DISCURSO DA PRESIDENTE E A DINÂMICA DAS RUAS 

Como mencionado no capitulo anterior, tanto os grupos que não continham ligação 

com movimentos sociais e partidos políticos quanto os movimentos sociais e partidos 

políticos que se encontravam nas manifestações da cidade de São Paulo em junho de 

2013 tinham uma dificuldade de compreender os interessasses para além dos seus, tendo 

como único elo o MPL-SP. Partindo desta relação, este capítulo pretende analisar, a partir 

dos relatos dos manifestantes, sua visão do que Junho de 2013 representou. 

Para isso, dividimos os envolvidos em três grupos: o primeiro é de manifestantes 

que estavam ligados a movimentos sociais durante o período das manifestações. A partir 

de seus relatados, pretende-se compreender como se deu a dinâmica nas ruas pela visão 

destes movimentos sociais, tanto na organização do evento, quanto em relação à 

violência. 

    O segundo grupo é formado por estes manifestantes que saíram às ruas pela primeira 

vez e tem como objetivo compreender juntamente com eles o motivo que os fizeram sair 

às ruas e como foi o encontro com movimentos já organizados e com uma dinâmica 

própria de atuação.  

    O terceiro grupo é representado por pessoas que durante as manifestações de 2013 

se encontravam afastadas de movimentos sociais, mas em algum momento tiveram uma 

participação ativa em manifestações. Este grupo pode ajudar a compreender as diferenças 

que existiam entre os seus movimentos nas ruas comparados com a ação do MPL. 

Como já mencionado ao longo do texto, o Partido dos Trabalhadores saiu como 

vencedor das urnas na cidade de São Paulo. Outro dado importante deste período eleitoral 

que não se pode esquecer é que além da cidade de São Paulo, o PT teve um crescimento 

significativo como apresenta a matéria de Rosanne D’ Agostino ao site G1 do dia 29 de 

outubro de 2012, intitulada “PT, PMDB e PSDB vão governar quase 50% do eleitorado 
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brasileiro”83 (G1, 2012) onde mostra que o Partido dos Trabalhadores “sozinho, (...) 

governará quase 20% do eleitorado brasileiro, ou 27 milhões de eleitores.” (idem). 

Apesar de certa retração em relação ao número de prefeituras de cidades acima de 

200 mil passando de 20 cidades em 2008 para 16 em 2013, o partido teve um 

crescimento de 13,98% em reação a 2008 (idem). Com toda essa consistência eleitoral, 

sem levar em conta as alianças, podemos compreender a necessidade de uma resposta da 

presidenta as manifestações de Junho. Atitude esta tomada no dia 21 de junho84, quando 

em cadeia nacional para demonstrar que o governo não se encontrava paralisado e, 

principalmente, compreendendo os anseios dos manifestantes, a presidente Dilma fala à 

nação durante 10 minutos.    

Durante sua fala temos alguns pontos importantes para serem ressaltados: o primeiro, 

sobre a importância deste momento para o país, que só poderia ocorrer em um período 

democrático e que se deve manter um limite entre manifestação e o que é vandalismo:   

Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o 
Brasil avançar. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, 
poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não 
conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Mas se 
deixarmos que a violência nos faça perder o rumo, estaremos não apenas 
desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como também 
colocaremos em risco muita coisa a perder. Como presidenta, eu tenho a 
obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como de dialogar com todos os 
segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis 
para a democracia. O Brasil lutou muito para se tornar um país democrático e 
também está lutando muito para se tornar um país mais justo. Não foi fácil 
chegar onde chegamos, como também não é fácil chegar onde desejam 
muitos dos que foram às ruas. Só tornaremos isso realidade se fortalecermos 
a democracia, o poder do cidadão e os poderes da República. Os 
manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de 
propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender 
com paixão suas ideias e propostas, mas precisam fazer isso de forma pacífica 
e ordeira. O governo e a sociedade não podem aceitar que uma minoria 
violenta e autoritária destruam o patrimônio público e privado, ataque 
templos, incendeiem carros, apedrejem ônibus, e tentem levar o caos aos 
nossos principais centros urbanos. Essa violência promovida por uma 
pequena minoria não pode manchar o movimento pacífico e democrático, não 
podemos conviver com essa violência que envergonha o Brasil. Todas as 
instituições e orgãos de seguranças pública tem o dever de coibir dentro dos 

83 Noticia disponível : 
<http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/10/pt-pmdb-e-psdb-vao-governar-quase-50-do-eleitorado-brasileiro.
html>. Último acesso realizado no dia 15 Abr 2017. 

84 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RqmjuvlTpMs> Último acesso 20 Abr 2017. 
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limites da lei toda forma de violência e vandalismo, com equilíbrio e 
serenidade, porém com firmeza. Vamos continuar garantindo o direito e a 
liberdade de todos, asseguro a vocês: vamos manter a ordem. (ROUSSEFF - 
PRONUNCIAMENTO PRESIDENCIAL, 2013) 

A sua fala tenta apresentar tranquilidade para a população, principalmente em 

relação ao funcionamento das cidades. Seu posicionamento tem como alvo dialogar com 

os considerados manifestantes “bons”, aqueles que foram apresentados como os 

verdadeiros manifestantes que não participaram de nenhuma forma de violência, e com as 

pessoas que não saíram às ruas para manifestar, embora que, de alguma forma, tenham 

sido afetados com os acontecimentos.  

O objetivo, com seu início, foi o de garantir a estabilidade do governo e seu pleno 

funcionamento, acompanhando tudo o que está ocorrendo nas ruas. Evidente que não é 

favorável às depredações que tinham ocorrido, tentando assim evitar críticas de setores 

sociais que consideravam o seu governo, de certa forma, era conivente com as 

manifestações que estavam se desencadeando no país.  

Abandonemos por um instante esta tentativa do governo de demonstrar que se 

encontra presente acompanhando tudo o que se passa, e foquemos novamente em um 

tema já mencionado, que é a divisão entre manifestantes, ideia já proposta pelos meios de 

comunicações em diversos momentos durante o período em que ocorreram as 

manifestações. A grande diferença que temos agora é o peso social, pois não se trata de 

um grupo econômico que tenta apresentar sua visão de mundo como certa para a 

sociedade a partir de uma concessão pública: esta separação saiu da fala da presidente em 

exercício, o que causa um peso maior para este tipo de visão. 

Com esta fala podemos compreender que o Estado brasileiro tentou criminalizar um 

segmento de manifestantes, e apesar de manter os mesmos jargões da imprensa como 

“minoria”, “destruição”, a pergunta ainda permanece: afinal, como o Estado brasileiro 

pretende fazer essa separação dentro das manifestações? Se, na fala da presidente, vemos 

a preocupação em separar esses tipos de manifestantes e evitar o uso de violência por 

parte das instituições, nas ruas não foi isto que ocorreu, como podemos ver na entrevista 

de Bruno, que relata o que viu da manifestação enquanto voltava do shopping Frei 

Caneca: 
Vi os policiais apontando as armas para os cidadãos, e apontado a arma e a 
ameaçando, assim, diretamente e disparando armas de borracha contra os 
manifestantes. Eu não conhecia nenhum dos manifestantes, eu estava só 
como transeunte ali, eu estava de passagem e a polícia estava agindo de uma 
maneira para conter um milícia, vamos dizer assim. Que me parecia uma cena 
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de filme de guerra, que a polícia estava chegando como uma força militar de 
alguma nação combatendo um Estado terrorista, sei lá, alguma pessoa, 
alguma coisa bem grave, e não pessoas comuns do dia a dia. Assim, sabe, foi 
bem chocante, inclusive tinha jornalista sendo atingido ali com o movimento 
da arma. Às vezes, a polícia, o policial não atirava, ele empurrava com a arma 
de uma maneira que machucava a pessoa. Foi bastante assustador, assim, eu 
fiquei com muito medo. (Entrevista concedida ao autor)    

Este relato demonstra que a força policial não se encontrava preocupada em separar 

os manifestantes “pacíficos” dos “vândalos”, então, com isso podemos concluir que era 

impossível diferenciar o que seria o manifestante ideal para o governo, seja ele na esfera 

municipal, estadual ou federal. A relação do Estado com a violência tem se tornado cada 

dia mais inseparável, apenas mudando o foco de um inimigo externo para um interno 

onde convivemos com a militarização das cidades, que foi algo observado por Bruno e, 

que segundo Stephen Graham em seu livro Cidades Sitiadas: o novo urbanismo militar, 

trata-se de uma tendência global: 
De fato, o que esse livro chama de novo urbanismo militar tende a “presumir 
um mundo em que civis não existem”85. Assim, todos os elementos humanos 
são cada vez mais vistos como combatentes reais ou em potencial, terrorista 
ou insurgente, alvos legítimos. (GRAHAM, 2016, p. 67) 

 Em Junho de 2013 “não existiam civis”, assim como apresenta o livro, qualquer 

pessoa que se encontrava nas ruas era tratada como manifestante e, consequentemente, 

um propenso alvo, não importando o que esteja fazendo ou o que esteja carregando, 

como foi o caso do jornalista da Carta Capital, Piero Locatelli, que acabou preso na 

manifestação do dia 13 de junho por portar uma garrafa de vinagre86, que, segundo ele “o 

vinagre atenua os efeitos do gás lacrimogêneo” (idem). 

 No seu relato, ao ser colocado contra a parede após averiguação, seu gravador 

estava ligado e consegue captar o diálogo entre duas moças que se encontravam na 

mesma situação (LOCATELLI, 2013). Com o agravante da violência física, uma das 

manifestantes relata: “Mulher detida 2: Ele me bateu, ele me agrediu, eu não fiz nada. Eu 

estava respeitando ele (2x). Ele tem que me respeitar. Eu sou uma cidadã.” (idem). Esta 

ação com manifestantes que carregam vinagre não é a visão que Stephen Graham 

85 Rodapé do livro: Ibidem, p. 31. Ver também Derek Gregory, “ Editorial: The Death of the Civilian ?”, Environment and 
Planning D: Society and Space, v. 24, n.5, p. 633-8. 

86  O jornalista escreveu sobre os acontecimentos daquele dia no site da Carta Capital: 
<https://www.cartacapital.com.br/politica/em-sao-paulo-vinagre-da-cadeia-4469.html> Último acesso 30 de Mai 2017. 
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apresenta deste urbanismo militar sem civis, que no caso relatado pelo jornalista pode ser 

traduzido para sem cidadãos? 

Cabe ressaltar que estas duas visões do acontecimento ocorreu no mesmo dia 13, o 

dia do editorial da Folha de S. Paulo e também do relato que vamos apresentar agora, de 

Mafalda87, outra moradora das imediações da Paulista que acompanhou todo o desenrolar 

da manifestação a partir da janela de seu apartamento. No seu relato, ela relembra o fato 

de que o que chegou na proximidade de sua janela não se tratava mais de uma 

manifestação, mas sim de uma fuga de manifestantes e transeuntes da rua, que foram 

surpreendido pela ação dos policiais: 

Acho que o dispersar já tinha ocorrido, porque a partir do momento que você 
bloqueou e.. com sucesso a... Consolação e as pessoas escaparam (risos) pra 
pra Augusta, esse objetivo já havia sido cumprido. Já estava dispersa, ouvia 
assim, acho uma intenção real de... de agressiva em relação a essa 
manifestação, né?, um calar-se mesmo, porque a gente via os manifestantes... 
correndo, fugindo, fuga por essas vias e eu lembro muito bem que um grupo 
deles quando acabou, assim o maior a... turma que já havia passado, pegaram 
as lixeiras e despejaram os lixos no chão e colocaram fogo como uma 
tentativa de conter o avanço. Eles estavam fugindo porque avançavam pra 
cima deles, né? E, de fato, minutos depois, a manifestação já tinha passado, o 
trânsito, o pouco trânsito, que se formou, né?, porque as pessoas invadiram as 
ruas, e os carros ficaram parados, o pouco trânsito até tinha sido liberado. Aí 
eu visualizei a Tropa de Choque vindo, hum.... extremamente treinada, eu vi 
dois agrupamentos diferentes. O primeiro veio organizado de ponta a ponta 
de esquina a esquina da Augusta, subindo formando um paredão e... 
avançando em quem já tinha subido em direção à Paulista. Depois, eu fui 
saber por que como aconteceu isso, eu liguei o jornal e depois de eu saber que 
a mesma coisa aconteceu na Paulista, por que a intenção era que eles também 
não chegassem na Paulista, então eu só vejo nisso, eu fiquei assustada com 
isso porque se a intenção é não ocupar a Paulista e não ocupar a Consolação, 
basta dispersar aquilo, já estava acontecendo nas ruas da Augusta e nas suas 
travessas trans... as travessas né?. E não obstante isso, o que aconteceu? O 
pessoal estava lá, Consolação, a primeira paralela possível era a Augusta, ok? 
E eles estavam sendo ensanduichados sabe lá o que aconteceu no meio, já não 
tinha visão. Não saí do meu apartamento nesse dia, que depois vi no 
noticiário, depois que foi o dia de maior repressão, que foi exatamente nesse 
dia que teve o tiro de borracha na jornalista da Folha, então foi o dia de maior 
repressão mesmo. Eu vi eles avançando em cima de transeunte, seja quem 
fosse que estivesse lá, até porque no momento que eles chegaram, quem 
estava em fuga já tinha fugido, quem estava lá eram as pessoas da rua e a 
atitude era de avançar em cima da população. Passou essa primeira tropa, 
subiu a Augusta, veio a segunda tropa e ela se organizou na outra que era a 
Frei Caneca, então, assim a rota de fuga da Consolação era a Augusta, daí 
eles estavam ensanduichados lá em cima, desciam com a tropa pela Paulista, 
embaixo do centro, subia com essa tropa que eu visualizei. Essas pessoas 

87 Entrevista concedida por Mafalda em Bragança Paulista na sua residência no dia 27 de Abril de 2016, sem vinculação 
política.  
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obviamente só tinham uma fuga, uma fuga era a Frei Caneca, essa Frei 
Caneca, minutos depois eu vejo a tropa de choque chegando, pela Frei 
Caneca pra ensanduichá-los também. Então, assim era um objetivo muito de 
dar uma represália, não era conter, não era evitar, não era deixar os acessos 
livres, era uma coisa bem repressora. (Entrevista concedida ao autor)   

Mafalda, do auto do prédio, teve a impressão de que os manifestantes estavam sendo 

“ensanduichados” pela polícia. Visão muito parecida com a do manifestante José88, que 

apresenta o que aconteceu em sua segunda participação nas manifestações de 2013. Ele 

relata a forma que a polícia estava agindo durante as manifestações, cercando os 

manifestantes e como se deu o processo de violência: 

Teatro Municipal, e pela Consolação a gente ia subir até a Avenida Paulista, e 
eu vi um grupo grande de policiais acompanhando e meio que fazendo uma 
barreira de contenção. No momento eu tava pensando “eu não estou 
entendendo tanto policial aqui pra defender que as pessoas quebrem as lojas, 
né? do que tinha acontecido anteriormente, no Terminal Parque Dom Pedro, 
que as pessoas, que a polícia estava protegendo a própria manifestação, eu 
não consegui entender, era um cordão muito grande de policial que 
caminhava lado a lado, quando os manifestantes chegaram próximo a Praça 
Roosevelt, que eles estavam se dirigindo para a Avenida Paulista, ainda na 
Consolação, tinha um bloqueio da tropa de choque impedindo que as pessoas 
chegassem até a Avenida Paulista. E começou a polícia a atirar muita bomba 
de gás lacrimogêneo, muita bomba de efeito moral, muita, mas muita mesmo, 
não era normal aquilo. Enquanto isso, enquanto eles ficavam, o pessoal que 
estava na parte da frente fazia pressão, o pessoal que estava lá no final da 
manifestação ia chegando nessa barreira de contenção ao ponto de conseguir 
comprimir as pessoas num menor espaço. Foi quando aconteceu a coisa mais 
impressionante que eu vi na minha vida, assim, se eu pudesse descrever era 
uma cena de guerra, então a gente estava mais ou menos com... cinquenta 
metros pra cima da praça Roosevelt até a praça Roosevelt, eu não sei mais da 
onde saiu tanto policial. (Entrevista concedida ao autor)    

Como podemos perceber, as armas que deveriam ser utilizadas para dispersão foram 

utilizadas para o processo da violência. Com isso, entende-se a repressão dos policiais em 

relação ao vinagre, afinal, se ele realmente amenizasse os efeitos do gás, a polícia não 

conseguiria pôr o seu plano de reprimir com a maior eficiência possível as pessoas que se 

encontravam nas ruas durante aquele período em marcha. Temos que frisar a palavra 

pessoas, pois a repressão dos policiais, como já foi apresentado ao longo do texto, não foi 

exclusividade daqueles que se encontravam nas manifestações, como deixa clara a 

continuação do relato do entrevistado, sobre como ele acabou sendo pego pela polícia ao 

tentar lavar os olhos no jardim do prédio da justiça e foi conduzido para a delegacia: 

88 Entrevista concedida por José, em São Paulo em sua residência no dia 27 de Abril de 2016, afastado da militância política. 
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Tinha um tipo de um jardim com um lago no meio, e aquela, aquele gás de 
pimenta e a bomba de gás lacrimogêneo de efeito moral eram tão fortes que 
eu peguei aquela água pra lavar o rosto, e quando cheguei, tinham outras 
pessoas atrás desse jardim, foi quando veio um pai que estava passando lá por 
acaso do lado com o filho e entrou lá, com a criança chorando no colo, aí a 
criança saiu, e o pai foi atrás do menino, quando o policial viu o pai e o 
menino, um policial que estava sozinho falou “aqui!” e vieram muitos 
policiais e a única coisa que eles falavam era “não reage”, “perdeu, perdeu, 
perdeu, perdeu, perdeu”, e aí todo mundo com a mão na cabeça e, e eles 
foram assim, espancando as pessoas. [...] O mais engraçado de tudo isso é 
que tinham duas moças indo pro Mackenzie, passando por ali, só passando 
porque era bem atrás Mackenzie, e os policiais não quiseram nem saber, 
colocaram elas, e prenderam elas também. (Entrevista concedida ao autor) 

 Nos relatos, mesmo se tratando de pessoas com vivências diferentes, e se 

encontrado em locais diferentes da manifestação, percebemos que a visão em relação à 

postura policial não muda, a violência é a marca deixada por esta instituição durante as 

manifestações de Junho de 2013 na cidade de São Paulo. Com esta forma de atuação 

temos que nos questionar sobre o fato de a policia trabalhar com esta ideia propagada 

pelos meios de comunicação, de separar os manifestantes entre o verdadeiro e o falso 

manifestante. 

Seja no relato do repórter Piero Locatelli, que foi impedido de acompanhar as 

manifestações, fazendo cobrir por outro ângulo na visão de Mafalda, da janela de seu 

apartamento, ou de José fazendo parte do grupo de manifestantes, percebemos que as 

pessoas que se encontravam nas ruas eram tratadas não como pessoas que tinham o 

direito de estar ali no ato, mas inimigos do Estado que declararam guerra. Segundo 

Stephen Graham, na obra que tratamos acima, “existe uma percepção semelhante de 

novas doutrinas de guerra perpétua, que estão sendo usadas para tratar todos os 

moradores urbanos como alvos constantes” (GRAHAM, 2016 p. 36). 

  Esta visão militarista não é nova no Estado brasileiro, mas o ineditismo consistiu 

em parte dos manifestantes sentirem seus efeitos, e em como esses manifestantes, que 

não têm contato com o real Estado brasileiro que a presidente diz, agiram diante da 

surpresa. Retornando o seu discurso, a presidente Dilma ressalta o avanço que as 

manifestações podem trazer ao debate público, reiterando que se encontrava aberta ao 

dialogo com os manifestantes. Diante disso, fica uma dúvida em sua fala: e se durante 

esse diálogo, o movimento que se apresentava nas ruas levassem ao pé da letra o que as 

imensas manifestações pediam, além da diminuição da passagem, e argumentasse que só 

sairia das ruas com, por exemplo, a não realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, 

o governo iria aceitar esta reivindicação dos manifestantes e cancelar os eventos? Ou
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classificaria todos os manifestantes como vândalos e aumentaria a repressão contra os 

manifestantes? Tendo como base de argumento que acordos internacionais não podem ser 

quebrados, e que isso afetaria a credibilidade do país, em para futuros acordos o que 

seria um grande desastre para a economia.  

Dando continuidade em seu pronunciamento, a presidente Dilma promete um grande 

pacto entre poderes para atender as demandas das ruas, a partir dos seguintes eixos: 

O foco será primeiro a elaboração do plano nacional de mobilidade urbana 
que privilegie o transporte coletivo. Segundo, a destinação de 100% dos 
recursos do petróleo para a educação. Terceiro, trazer de imediato milhares 
de médicos do exterior para ampliar o atendimento do sistema único de saúde 
o SUS. Anuncio que vou receber os líderes das manifestações pacíficas, os
representantes das organizações de jovens das entidades sindicais, dos 
movimentos de trabalhadores das associações populares. (ROUSSEFF, 
PRONUNCIAMENTO PRESIDENCIAL, 2013) 

Um dos manifestantes que foi convidado pela presidente para participar desta 

conversa, para dar uma visão dos acontecimentos e uma pauta de ações para satisfazer os 

manifestantes foi Manoel89, na época uma das lideranças do JUNTOS!, e relata como se 

deu este contato: 
Aí eu pessoalmente recebi uma ligação do Gilberto Carvalho, é... que era 
assessor da presidente. Aquilo me surpreendeu muito, como é que esse 
cidadão conseguiu meu telefone? Isso que ... Claro que a gente sabe que no 
fim tem pela própria militância tem contatos, quer dizer certamente alguém 
do PT, PCdoB que eventualmente me conheça isso vai passando, né? Eu 
fiquei um pouco chocado com isso e aí ele nós convidaram pra uma reunião 
que nós decidimos não ir. (Entrevista concedida ao autor) 

O fato de um assessor direto da presidente da República ligar para um líder de um 

movimento que se encontrava nas ruas demonstra o quanto o governo tinha pressa para 

resolver este impasse, não medindo esforços. Apesar da recusa do JUNTOS!, a presidente 

faz uma reunião com o MPL no dia 24 de junho90, três dias após o seu pronunciamento. 

O que parece à primeira vista um encontro histórico e que mudaria a estrutura do país, na 

prática se torna um evento de agenda, pois às 16 horas do mesmo dia o governo se reúne 

89 Entrevista concedida por Manoel na Universidade de São Paulo em São Paulo no dia 9 de Agosto de 2016. 

90 Sobre a reunião disponível em: 
<http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/06/presidenta-dilma-se-reune-com-manifestantes> Último acesso 31 Mai 
2017. 
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com todos os governadores91 e 26 prefeitos eleitos para discutir o que fazer. Para a 

compreensão do que esta reunião com os prefeitos e governadores representou, devemos 

retornar ao posfácio de Mauro Iasi, no livro Violência: seis reflexões laterais de Slavoj 

Žižek, no qual o autor relata a posição da presidente durante as manifestações e sua 

tentativa de se fazer presente aos olhos dos manifestantes.    

Dizendo ter “ouvido as vozes das ruas”, a presidente Dilma Rousseff reúne os 
ministros, governadores e prefeitos na capital federal e anuncia cinco pactos. 
O primeiro deles era a enfática defesa da “responsabilidade fiscal”, o que 
anulava todas as outras intenções de mais verbas para a educação, mobilidade 
urbana e saúde. De forma evidente falava não com as ruas, mas com a plateia 
ali reunida por ela, para o Fundo Monetário Internacional e para os 
empresários capitalistas. 
Os manifestantes gritavam contra o aumento das passagens, os gastos com a 
Copa do Mundo, em defesa da saúde e da educação, contra a violência da 
policia, mas também explicitavam sua saudável convicção que o sistema 
político representativo que sucedera à ditadura havia falido, não os 
representava. (IASI, 2014, p. 173)  

Ficando claro que se os manifestantes de fato tentassem colocar fim dos eventos 

desportivos no país, a resposta seria um violento não, ou, como Iasi apresenta mais 

adiante, imaginando uma pergunta dos manifestantes para o governo e a resposta  do 

mesmo “Vocês estão nos ouvindo”, foi um sonoro: “Sim, sim... não estamos!” (IASI, 

2014, p. 173). Se o governo não estava escutando as demandas das ruas e aparentemente 

as ruas também não estavam escutando a fala dos governos em qualquer esfera, então 

para quem Dilma Rousseff estaria falando ao proferir seu discurso? 

Ela tentava dialogar com setores sociais que davam sustentação a seu governo e que 

não necessariamente saiu às ruas. Seu objetivo foi apresentar o que estava para acontecer 

e quais seriam os próximos passos do governo para dar uma resposta às manifestações. 

De modo que puderam compreender seu início de pronunciamento quando relata 

defender com paixão suas ideias e respeitar as instituições democráticas. Ao falar sobre o 

pacto de intenções, o objetivo era garantir aos manifestantes que a apoiavam uma 

possibilidade concreta de argumentação e de defesa do governo durante as manifestações. 

Esta possibilidade ganha consistência ao se deparar com o a entrevista de Roberto, 

que durante o período era presidente da UJS estadual de São Paulo. Em sua visão, muitos 

91  Disponível em: 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-propoe-5-pactos-e-plebiscito-para-constituinte-da-reforma-politica.htm> 
Último acesso 27 Abr 2017 
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dos acontecimentos de Junho de 2013 têm uma relação com outras manifestações que 

ocorreram ao redor do mundo durante o período, como por exemplo, a de Madri, 

Occuppy Wall Street e a Primavera Árabe. Ao fazer a análise do pronunciamento da 

presidente, ele relata a sua visão acertada e que ela respondeu a altura as reivindicações 

dos manifestantes e ainda questionou a visão de setores sociais ligados à esquerda que 

acreditaram que este momento representava uma mudança de estrutura política. Vejamos 

seu argumento: 
Um movimento no Brasil não é um movimento isolado anterior ao Brasil. 
Você tem a Primavera Árabe, sem todos os aqueles movimentos, é de Madri, 
de Occupy Wall Street e tal, então também é uma rodada mundial de 
indignação e todos esses movimentos se você for olhar de perto são é 
anti-neoliberal e anticapitalista do ponto de vista do que eles estavam 
querendo, que é mais Estado, mais saúde, mais educação. Capitalismo é 
menos Estado, menos educação, menos saúde, só que desses todos a única 
representação política institucional que responde a altura e não sou eu que 
estou dizendo isso, acho que tem um historiador, não vou lembrar o nome 
dele agora, mas depois te mando que ele diz o seguinte: que a Dilma foi a 
única estadista que respondeu a altura, que logo depois das grandes 
manifestações foi aquele dia que 1 milhão não sei aonde que a Globo deu a 
programação inteira não sei o que, ali parecia que o governo federal ia cair, 
né? Ou seja, puts os caras vão invadir o palácio, então, vai ter um golpe, tem 
alguns setores da esquerda que acreditavam que estava tendo uma ascensão 
de uma revolução socialista no Brasil, tinha essa doidera isso aí é agora, as 
massa saíram às ruas, não sei o que viajaram, e a Dilma respondeu, ela 
respondeu colocando em votação programas, foi aí que vem o Mais Médicos, 
é aí que aprova o estatuto da juventude, então, assim, do ponto de vista da 
resposta do Estado brasileiro, a presidente foi em rede nacional, anunciou 
programas de aprofundamento e, na minha opinião, muito do que estava 
travado do ponto de vista estratégico que pedia as manifestações foram 
liberadas. (Entrevista concedida ao autor)  

O dia que Roberto se refere foi o dia 20, ao qual a análise se encontra no capítulo 

dois. Outro ponto a se destacar foi o reconhecimento internacional sobre a fala da 

presidente aos manifestantes. Manuel Castells em seu livro Redes de indignação e 

esperança, sobre a importância deste ato para a democracia brasileira, afirma que foi uma 

lição para as outros países que passaram ou que venham a passar por uma manifestação 

parecida com a que tivemos em 2013. Senão, vejamos: 
Pela primeira vez, desde que, em 2010, se iniciaram esses movimentos em 
rede em noventa países diferentes, a mais alta autoridade institucional 
declarou que “tinha a obrigação de escutar a voz das ruas”. E fez com que seu 
gesto de legitimação do movimento fosse acompanhado da recomendação, 
seguida pelas autoridades locais, de anularem os aumentos das tarifas de 
transporte. (CASTELLS, 2013, p. 184)  
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Manuel Castells apresentou a importância da fala vindo da mais alta representação, 

do Estado nacional brasileiro e de todo o simbolismo de seu ato, mas isso não pode 

permitir que se passe despercebido que a manifestação não tem a necessidade ser 

legitimada pela fala da presidente, sua legitimação ocorre com sua pauta e com as 

pessoas aderindo ao movimento. Manuel Castells diz que a presidente, ao ouvir a voz da 

rua, legitima o movimento, mas a questão que temos que colocar é: existia uma 

possibilidade para o governo senão ceder?  

Outro ponto importante é a recomendação federal para os prefeitos abaixarem as 

tarifas. Cabe ressaltar que seu pronunciamento ocorreu após diversas cidades já terem 

abaixado os valores das passagens. A recomendação da Dilma Rousseff, para as cidades 

que ainda não tinham abaixado o valor não teria uma relação maior de colocar fim aos 

protestos? Afinal a Copa das Confederações já estava ocorrendo e o perigo de o país 

paralisar de uma vez se tornava cada dia mais próximo. 

Retomando o ponto que Manuel Castells, e sua fala sobre reconhecimento, cabe 

ressaltar que no mesmo texto é apresentado que os governos não concordavam com o que 

estava ocorrendo nas ruas, e isso não dependia do partido ou de seu viés ideológico. Para 

isso, ele se utiliza do exemplo de dois governadores antagônicos, sejam eles, o PT, que 

era o partido da situação no governo federal, e o PSDB, que era oposição ao governo 

federal. “O governador de São Paulo, tucano, e o governador de Brasília, petista, 

disputaram para ver quem reprimia com mais violência as primeiras manifestações” 

(CASTELLS, 2013, p. 184). 

A violência nas manifestações na cidade de São Paulo acabou gerando um 

desencontro entre o então governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad, 

que critica a ação dos policiais durante as manifestações do dia 13, enquanto o 

governador se utiliza do Twitter e tenta tirar o foco da PM e colocar sobre os 

manifestantes. Ambos os comentários são apresentados na matéria do site IG92.  

Geraldo Alckimin escreveu a seguinte mensagem em sua rede social ainda na noite 

do dia 13: “Depredação, violência e obstrução de vias públicas não são aceitáveis. O 

governo de São Paulo não vai tolerar vandalismo” (IG, 2013). Em contrapartida, o 

prefeito Fernando Haddad argumentou na mesma reportagem: “na terça-feira, a imagem 

92  Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-06-14/haddad-critica-possivel-excesso-da-forca-policial-durante-manifestaca
o-em-sp.html> Último acesso 05 Mai 2017  

111



 

que ficou foi a da violência dos manifestantes. Infelizmente hoje (ontem) não resta 

dúvida de que a imagem que ficou foi a da violência policial”, disse. (idem).  

Apesar desta crítica, a ação da Polícia Militar, que demonstra um afastamento entre 

os políticos, e a manutenção do aumento os unem ao analisarmos as falas do prefeito de 

São Paulo: “Haddad, que passou o dia em reuniões em seu gabinete, no Edifício 

Matarazzo, de onde pôde observar o início dos protestos, também disse que está fora de 

cogitação reduzir a passagem na capital” (idem) e o governador que se encontrava no 

período da manhã na cidade de Santos: “Na ocasião, descartou a redução da tarifa de 

trens e metrô e voltou a destacar que quem destruir patrimônio ‘será punido’.” (idem). 

Esta diferença entre apoio e crítica à postura policial pode ter como resultado os 

acontecimentos da manifestação dos dias 17 e 18 de junho – onde os manifestantes 

tentaram invadir respectivamente o Palácio dos Bandeirantes e a Prefeitura da Cidade de 

São Paulo – e a ação policial durante os acontecimentos. Para compreender estes eventos, 

temos que retornar a ideia sobre a definição de trajeto, questão que o MPL-SP deixava 

em aberto e mudava ao longo do trajeto para confundir o policiamento e parar o maior 

número de ruas da cidade durante as manifestações.  

Durante o dia 17 de junho, a manifestação acabou dando um nó na segurança pública. 

Um grupo de manifestantes acabou se desvencilhando da polícia e tentou invadir a casa 

do governador, chegando ao ponto de se utilizar de um ônibus para a realização de tal 

façanha, como nos relata a entrevista de Roberto, sobre os acontecimentos daquele dia: 

A polícia estava esperando um outro trajeto ou mesmo aquela situação que 
aconteceu lá no largo da batata, que foi uma turma pra Pinheiros e foi outra 
turma pro Palácio dos Bandeirantes. Quando chega lá eu até falei “como que 
pode?, as pessoas conseguiram pegar um ônibus e quase jogaram o ônibus 
dentro do Palácio dos Bandeirantes”... Vê-se como não tinha uma unidade no 
trajeto, a polícia não estava preparada para pra impedir. Bom, aí é um erro 
mais da polícia, porque deixar chegar um ônibus perto de uma área de 
segurança é.... um pouco (risos), é loucuras deles. (Entrevista concedida ao 
autor) 

Apesar de não preparada para esta situação, a Tropa de Choque impediu a entrada 

dos manifestantes, garantindo assim a segurança de todos que se encontravam na 

residência, apresentando uma eficiência e prontidão dos aparatos do Estado para a 

contenção de crise, independente da maneira de atuação dos movimentos sociais. Já nos 

eventos do dia 18 de junho, a polícia parece que não conseguiu atuar com a mesma 

prontidão a os chamados do prefeito que se deparavam com a tentativa de invasão de 
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prédio e contava apenas com o apoio dos guardas da GCM93. Como nos apresenta a 

imagem do documentário Junho: o mês que abalou o Brasil.  

Ao longo do documentário são apresentadas imagens de manifestantes tentando 

invadir a prefeitura, enquanto os guardas da GCM se encontram na parte interna da 

prefeitura, tentando impedir a entrada dos manifestantes. É apresentada também a 

imagem do estudante de arquitetura Pierre Ramon Alves de Oliveira94, que assumiu ter 

depredado a prefeitura. Em determinado momento do documentário entre imagens dos 

manifestantes tentando invadir a prefeitura, os guardas da GCM lavando os rostos devido 

às bombas de gás, temos a imagem do que parece uma reunião em uma sala em que o 

então secretario de comunicação da prefeitura de São Paulo, Nunzio Briguglio, 

informando o pedido do Choque95 “A gente resistiu até a última hora em botar o Choque, 

chamar o Choque. Só que a situação do prédio ficou insegura. Então, o Choque já está se 

posicionando, infelizmente. Então...” (WAINER, 2014).  

Enquanto proferia essa fala, seu celular toca e Nunzio Briguglio pede desculpa e sai 

da aparente reunião para atender a ligação. Após este momento, o documentário corta 

para imagens dos manifestantes na frente da prefeitura com imagens do carro da TV 

Record sendo queimado. Após estes momentos, temos o relato da jornalista Mônica 

Bergamo: 
Um dia lindo, eu estava dentro da prefeitura, o que eu consegui perceber 
claramente é que houve um recuo enorme da Polícia Militar, né? Chegou um 
momento, assim, que parecia que os manifestantes conseguiriam entrar 
porque só a guarda municipal estava segurando a prefeitura, realmente tinha 
tido a ideia, a intenção de segurar os manifestantes que estavam tentando 
entrar só com a guarda municipal mas num determinado momento, a situação 
no centro de São Paulo saiu do controle. A prefeitura avisou a Polícia Militar, 
eu mesma recebi um torpedo de um secretario falando a Tropa de Choque 
está indo pra aí porque eles estavam indo para o Teatro Municipal pra invadir 
e a Tropa de Choque demorou duas horas pra chegar. (idem)  

Após os acontecimentos da noite, a Polícia emite duas notas sobre a sua demora em 

atender ao pedido da Prefeitura para conter a situação do centro da cidade e, 

93 Guarda Civil Metropolitana. 

94 Sobre seu depoimento recomenda-se a leitura de: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/rapaz-que-iniciou-depredacao-prefeitura-de-sp-chora-policia-pede-prisao-justica-nega-8742
412> Último acesso dia 6 Jun 2017. 

95 Agrupamento policial responsável por conter distúrbio civil. 
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consequentemente, garantir a segurança das pessoas que se encontravam dentro da 

Prefeitura de São de Paulo: 

A alegação primeira é a de que a polícia, apesar de estar de prontidão, não foi 
acionada pela prefeitura e que a responsabilidade pela proteção de prédios 
públicos municipais é da Guarda Civil Metropolitana, que estava no local. De 
acordo com a segunda versão, concedida pela própria PM, a alegação é de 
que a polícia não teria agido para evitar confrontos:  
A Secretaria de Estado da Segurança Pública disse que a polícia 
demorou a agir na tentativa de invasão da prefeitura para evitar 
confrontos que pudessem ferir manifestantes que não tinham relação 
com a depredação. (JUDENSNAIDER et al. 2013, p. 27) 

Com essas notas antagônicas da Polícia Militar, podemos questionar se ela estava 

realmente interessada em tentar conter os acontecimentos do centro da cidade de São 

Paulo ou, como argumenta Bruno Torturra, no documentário Junho - o mês que abalou o 

Brasil: “Foi a total ausência policial, eles falaram assim: Ah é? Vocês estão achando que 

a polícia é violenta? Então vamos ver como é sem polícia” (WAINER, 2014). Com isso, 

podemos perceber uma das características do Estado Nacional brasileiro, a militarização 

das instituições. 

Por criticar a ação policial na última manifestação, Fernando Haddad sofreu uma 

represália direita por parte de uma instituição que, na teoria, deveria ser apartidária, mas 

na prática se tornou um instrumento político e partidário. Caso restasse alguma dúvida 

sobre a parcialidade desta instituição, os acontecimentos citados acima na manifestação 

de Junho apresentam a lógica deste funcionamento que pode ser resumido da seguinte 

maneira: apoiar a ação policial resulta em proteção policial; criticar a ação policial resulta 

em abandono policial. 

Em outras palavras, as manifestações de Junho escancararam o funcionamento das 

instituições e o seu jogo político. Com isso em mente, compreendemos a continuação do 

discurso da presidente Dilma Rousseff após comentar que pretendia se encontrar com os 

lideres das manifestações pacíficas. Ela prossegue seu discurso argumentando a 

importância das manifestações para o país: 
Precisamos de suas contribuições, reflexões e experiências. E sua energia e 
criatividade e sua aposta no futuro e de sua capacidade de questionar os erros 
do passado e do presente. Brasileiras e brasileiros: precisamos oxigenar nosso 
sistema político, encontrar mecanismo que tornem nossas instituições mais 
transparentes, mais resistentes aos maus feitos e acima de tudo mais 
permeáveis à influência da sociedade. É a cidadania e não o poder econômico 
quem deve ser ouvido em primeiro lugar. Quero contribuir para a construção 
de uma ampla e profunda reforma política que amplie a participação popular. 
É um equivoco achar que qualquer país possa prescindir de partidos e 
sobretudo do voto popular, base de qualquer processo democrático. Temos de 
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fazer um esforço para que os cidadão tenha mecanismos de controle mais 
abrangentes sobre os seus representantes. Precisamos muito – mas muito 
mesmo – de formas mais eficazes de combate à corrupção. A lei de acesso à 
informação sancionada no meu governo deve se ampliada para todos os 
poderes da República e as instâncias federativas ela é um poderoso 
instrumento do cidadão para fiscalizar o uso correto do dinheiro público. 
Aliás, a melhor forma de combater a corrupção é com transparência e rigor. 
(ROUSSEFF, PRONUNCIAMENTO PRESIDENCIAL, 2013)  

Esta fala da presidente pode ser compreendida de melhor forma ao retornarmos ao 

livro de Noam Chomsky, Mídia, Propaganda política e manipulação, no qual ele 

continua se aprofundando na teoria de Walter Lippmann96, que compreende que a 

democracia poderia ser estruturada com categorias de cidadãos onde a primeira: “têm de 

assumir um papel ativo na gestão dos assuntos de interesse público. Essa é a classe 

especializada.” (CHOMSKY, 2013, p. 16). O segundo grupo recebe o nome de “rebanho 

desorientado.” (idem), e segundo sua teoria: “Temos que nos proteger do ‘tropel e do 

ronco de um rebanho desorientado’.” (CHOMSKY, 2013, p. 17). O livro de Chomsky 

prossegue na explicação de como Lippmann observa o funcionamento da democracia 

com a existência e o funcionamento destes dois grupos: 
Ora existem duas “funções” numa democracia: a classe especializada, os 
homens responsáveis assumem a função executiva, o que significa que eles 
pensam, planejam e compreendem os interesses de todos. Depois temos o 
rebanho desorientado, e ele também tem a função na democracia. Sua função 
na democracia. Sua função na democracia, dizia ele, é a de “espectador”, e 
não de participante da ação. Porém, por se tratar de uma democracia, esse 
rebanho ainda tem outra função: de vez em quando ele tem a permissão para 
transferir seu apoio a um ou outro membro da classe especializada. Em outras 
palavras, ele tem a permissão de dizer: “Queremos que você seja nosso líder” 
ou “Queremos que você seja nosso líder.” Isso porque se trata de uma 
democracia, e não de um Estado totalitário. A essa escolha se dá o nome de 
eleição. Porém, uma vez que ele tenha transferido seu apoio a um outro 
membro da classe especializada, deve sair de cena e se tornar um espectador 
da ação, não participante. (CHOMSKY, 2013, p. 17)  

Com esta citação, para analisar o discurso da presidente Dilma Rousseff, não 

estamos querendo dizer que ela concorde com a visão de Lippmann. Pretendemos apenas 

mostrar o quão próximo são os discursos para a manutenção da democracia 

representativa, por mais que a presidente aponte e defenda uma maior participação da 

população nas decisões, ela não abre mão de valores como a eleição para definir uma 

classe política para estar à frente das decisões do país. 

96 Teoria já apresentada no segundo capítulo. 
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Por mais que a presidente acredite em formas de controle e de participação da 

população no espaço público para fiscalização, cabe a dúvida se este canal representará 

realmente a vontade do povo como uma democracia direta ou apenas um local onde o 

poder público faz de conta escutar a demanda da população, para, assim, apresentar 

argumentos técnicos para invalidar a vontade popular, mas mesmo assim se mostrar 

aberto ao diálogo com a população, mas não disposto a acatar a demanda. 

Retornemos ao discurso da presidente, quando agora ela se debruça sobre o tema da 

Copa do Mundo, que seria realizada no país em pouco tempo, e tenta explicar para a 

população sobre os gastos do governo e como estas ações não geram nenhum conflito 

com os investimentos em outras áreas, como saúde e educação, que eram bandeiras das 

manifestações. Vejamos: 

Em relação à Copa do Mundo quero esclarecer que o dinheiro do governo 
federal gasto com as arenas é fruto de financiamento que será devidamente 
pago pelas empresas e os governos que estão explorando esses estádios. 
Jamais permitiria que esses recursos saíssem do orçamento público federal 
prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação. Na realidade, 
nós ampliamos bastante os gastos em saúde e educação e vamos ampliar cada 
vez mais. Confio que o congresso nacional aprovará o projeto que apresentei 
para que todos os royalties do petróleo sejam gasto exclusivamente com a 
educação. (ROUSSEFF, PRONUNCIAMENTO PRESIDENCIAL, 2013) 

Apesar de sua promessa da manutenção dos recursos para saúde e educação e que o 

governo não teve gastos com as construções de estádios, cabe ressaltar que, para a 

realização deste evento, diversas leis foram mudadas tendo como objetivo beneficiar os 

organizadores dos eventos, como apresenta o texto de Jorge Luiz Souto Maior intitulado 

Lei Geral da Copa: explicação do estado de exceção permanente, integrante do livro 

Brasil em jogo: o que fica da Copa e Olimpíadas?. De acordo com texto, o governo 

brasileiro a partir da “Lei Geral da Copa (LGC), n. 12.663/2012 (SOUTO MAIOR, 2014, 

p. 35), realizou feitorias específicas para os eventos, que vão desde ruas exclusivas,

proibição de comércio na região do evento e de atividades da FIFA, a liberação de 

trabalho voluntário. Dentre tantas obrigações relatadas no texto, a que mais chama a 

atenção é:  

Pela Lei Geral da Copa, ainda a União obrigou-se a indenizar a FIFA por 
qualquer lesão sofrida pela entidade, inclusive quanto à transgressão do 
comércio exclusivo no “local oficial” anteriormente referido (art.21), sendo 
essa responsabilidade objetiva, na forma do § 6° do artigo 37 da Constituição 
Federal (art. 22) (SOUTO MAIOR, 2014, p. 35)  
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Como mencionado no capítulo anterior, existia uma dificuldade em se apresentar de 

forma concreta. Qual seria o real legado dos eventos esportivos no país? E, à medida que 

os jogos foram aproximando, suas contradições foram se tornando cada vez mais 

concretas. Ao nos depararmos com cartazes nas manifestações de Junho de 2013 com 

dizeres contra a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, temos que ter em mente 

estas ações governamentais que acabaram afetando as vendedoras de acarajé nas 

proximidades e no estádio da Arena Fonte Nova97, por exemplo, o que levou a uma série 

de questionamentos sobre a Lei Geral da Copa. 

    Estas dúvidas de como seriam realizados os jogos e qual seria o verdadeiro ganho 

para a população, além da alegria dos jogos, contribuiu para o aumento de manifestantes 

no país, principalmente em cidades que se encontravam como sede deste evento e tinham 

dúvidas de como ocorreria esta relação entre cidade e jogos até que ponto os interesses 

vão convergir. Ao se deparar com os manifestantes questionando os gastos com a Copa e 

a suposta inversão nos gastos públicos deixando saúde e educação, para garantir os 

eventos desportivos temos uma demonstração de que o governo federal, apesar de saber 

que sediaria a Copa desde o ano de 2007, preocupou-se apenas com a parte estrutural e de 

movimentação de capital e esqueceu-se de responder às demandas da população. 

   Durante o processo de organização dos eventos foram gerados mais dúvidas sobre os 

procedimentos de realização que certezas, o que certamente contribuiu para Junho de 

2013 e fez com que o governo tivesse que tentar sanar todos as demandas de uma única 

vez e controlar uma manifestação nacional, tudo dentro do discurso da presidente Dilma 

Rousseff, que agora tenta apresentar o valor da Copa para o país e como este evento tem 

ligações com nossa cultura: 

Não posso deixar de mencionar um tema muito importante que tem a ver com 
nossa alma e o nosso jeito de ser. O Brasil, único país que participou de todas 
as copas, e cinco vezes campeão mundial, sempre foi muito bem recebido em 
toda parte. Precisamos dar aos nossos povos irmãos a mesma acolhida 
generosa que recebemos deles. Respeito, carinho e alegria é assim que 
devemos tratar dos nossos hóspedes. O futebol e o esporte são símbolos de 
paz e convivência pacifica entre os povos, o Brasil merece e vai fazer uma 
grande Copa. Minhas amigas e meus amigos, eu quero repetir que o meu 
governo esta ouvindo as vozes democráticas que pedem mudanças, eu quero 

97 Sobre esta questão recomenda-se a leitura das seguintes noticiais: 
<http://www.sul21.com.br/jornal/fifa-quer-proibir-venda-de-acaraje-para-beneficiar-mcdonalds-na-bahia/> e < 
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/06/fifa-libera-venda-de-acaraje-nos-jogos-da-arena-fonte-nova-em-sa.html> 
Último acesso 07 Jun 2017  
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dizer a vocês que foram pacificamente às rua: - Eu estou ouvindo vocês! E 
não vou transigir com a violência e arruaça, será sempre em paz com 
liberdade e democracia que vamos continuar construindo juntos esse nosso 
grande país. Boa noite. (ROUSSEFF, PRONUNCIAMENTO 
PRESIDENCIAL, 2013) 

O erro estratégico da comunicação da Copa do Mundo também é apresentado no 

texto de Antônio Lassance intitulado A copa, a imagem do Brasil e a batalha da 

comunicação que também se encontra presente no livro Brasil em jogo: O que fica da 

Copa e Olimpíadas? E pode ajudar a compreender o motivo de a presidente, em seu 

discurso do dia 21 de junho, apresentar e defender informações que já deveria ser de 

conhecimento da população, além de tentar o resgate de uma unidade nacional para a 

realização dos jogos. Segundo Antônio Lassance em seu texto,   

Em termos da mensagem, outro erro de estratégia. Não se discutiu o legado, 
tampouco a imagem do Brasil no exterior, nem se mostrou o avanço social 
por trás das obras. Mais importante para a reputação da organização do 
evento foi o fato de que muitos dirigentes governamentais foram os primeiros 
a propagar o descrédito em sua capacidade de cumprir compromissos e de 
entregar o prometido a tempo. No caso mais grave, por exemplo, o governo 
do Estado do Paraná e a prefeitura de Curitiba simplesmente abandonaram 
seus compromissos com a Copa. No meio do caminho, quase comprometeram 
as obras da Arena da Baixada, uma das sedes. Como ganhar a batalha da 
comunicação quando os governos são os primeiros a bater em retirada? 
(LASSANCE, 2014, p. 81-2) 

O que gostaria de chamar a atenção deste fragmento não é seu entusiasmo pela 

realização do evento, mas sim o fato de o governo não contar com o apoio irrestrito para 

a realização do evento das cidades sedes em determinado momento dos preparativos. 

Então, como fazer para que a população, no sentido amplo da palavra, apoie a realização 

do evento? As placas que levantaram nas manifestações de Junho de 2013, questionando 

os gastos e a realização do evento se tornam compreensíveis ao nos depararmos com a 

dúvida de setores responsáveis pela organização. 

    A presidente Dilma Rousseff tenta mostrar que estava compreendendo o que estava 

ocorrendo nas ruas ao mesmo tempo que planeja garantir que os compromissos 

assumidos em 2007 com a Fifa se concretizem de acordo com o esperado, e, para isso, 

ela apostava em uma unidade nacional que sofreu um desgaste durante as manifestações 

de Junho, mas que estava sendo organizada com suas medidas apresentadas em seu 

discurso. 

Ao longo do seu discurso, a presidente toca nove vezes no tema da democracia e 
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em palavras relacionadas, sempre ressaltando a importância de sua manutenção e que só 

a partir dela é que o povo brasileiro superará as adversidades, e que as manifestações 

foram importantes para que o governo se debruçasse sobre medidas que destinem mais 

verbas para saúde. Outro fato mencionado é que as manifestações contribuíram para 

melhorar o transporte público, dentre outras ações, mas cabe a questão: então a 

democracia só funciona para melhorar a condição do povo quando está sobre pressão? 

Jacques Rancière, em seu livro O ódio à democracia, define o que é este sistema e como 

se da seu funcionamento na prática, de acordo com sua visão:    

Sendo assim, a palavra democracia não designa propriamente nem uma forma 
de sociedade nem uma forma de governo. A “sociedade democrática” é 
apenas uma pintura fantasiosa, destinada a sustentar tal ou tal princípio de 
bom governo. As sociedades tanto no presente quanto no passado, são 
organizadas pelo jogo das oligarquias. E não existe governo democrático 
propriamente dito. Os governos se exercem sempre da minoria sobre a 
maioria. Portanto o “poder do povo” é necessariamente heterotópico à 
sociedade não igualitária, assim como ao governo oligárquico. Ele é o que 
desvia o governo dele mesmo, desvia a sociedade dela mesma. Portanto, é 
igualmente o que separa o exercício do governo da representação da 
sociedade. (RANCIÈRE, 2014, p. 68) 

Se para Jacques Rancière a democracia é um conceito abstrato que não existe no 

plano real e tem como única função garantir os privilégios de um pequeno grupo e que o 

povo detendo poder neste sistema só se concretiza em lugares não hegemônicos, o que 

transforma essa possibilidade inexistente e por isso se torna importante para esses grupos 

hegemônicos defender a democracia e a suposta participação popular nas decisões 

políticas-econômicas? 

    A fala da presidente, defendendo a democracia e propondo novos métodos de 

aproximar a população dos espaços institucionais para uma possibilidade de maior 

fiscalização, não garante uma soberania popular nas tomadas de decisões do país, pelo 

contrário, tal fala tenta imobilizar qualquer questionamento à democracia e, 

consequentemente, impedir no futuro qualquer manifestação que tenha como objetivo 

questionar a democracia e seu modo de funcionamento. 

    Apesar das manifestações convocadas pelo MPL-SP não encontrar nenhuma relação 

com uma critica direta à democracia e o que ela representa, foi a partir dos atos que este 

tema surgiu e se tornou um debate público nacional. Por isso, torna-se compreensível a 

necessidade de todos os políticos, independente do partido e do mandato que estivessem 

exercendo, apresentarem-se críticos às manifestações que estavam ocorrendo em um 
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primeiro momento. 

    E, para tentar recompor e pôr fim às manifestações, apoiar as ruas tanto pela vitória 

na redução da tarifa de transporte foi estratégia de partidos da oposição e da situação do 

governo, ou seja, tanto do PT quanto PSDB, garantindo, destarte, o funcionamento do 

atual sistema democrático brasileiro. 

3.2 SOBRE SEUS DESDOBRAMENTOS INICIAIS E A VISÃO DO 

MPL-SP  

As manifestações de Junho de 2013 foram definidas nas ruas. Por mais que se tenha 

o auxílio da tecnologia, como da internet, a ocupação do espaço público levou a uma

reversão de posição tanto dos meios de comunicações quanto da classe política, levando 

em consideração essas mudanças de posições e a reversão do aumento da passagem. 

Nesta parte do trabalho vamos nos debruçar nos desdobramentos das manifestações nas 

cidade de São Paulo, em seus confrontos e interesses, nas análises dos manifestantes 

sobre o que ocorreu na cidade e qual foi a principal marca que as manifestações deixaram 

para os envolvidos direito ou indiretamente nelas. 

    As manifestações levaram a um desafio tão profundo na sociedade chegando ao 

ponto de se debater temas importantes para a esquerda como o valor e salário. 

Encontramos este debate no livro 20 centavos: a luta contra o aumento que relata uma 

reportagem do dia 17 de junho sobre o impacto do transporte público no salário dos 

moradores da cidade de São Paulo e de Rio de Janeiro. Assim: 

Uma análise de economistas e professores da Fundação Getúlio Vargas 
apresenta o valor das passagens em São Paulo como uma das mais caras do 
mundo, levando-se em conta o salário médio em cada localidade: 
Mais realista é levar em conta o preço das passagens em minutos trabalhados, 
considerando, portanto, a renda média e as horas trabalhadas em cada cidade. 
Ao classificar os preços pelos salários, São Paulo e Rio têm as passagens 
mais caras. O paulistano tem que trabalhar 14 minutos para pagar uma 
passagem. Para o morador do Rio, são 13 minutos. (JUDENSNAIDER, et al. 
2013, p. 155) 

 O dia 17 de junho como já foi apresentado, teve a adesão de novos grupos sociais 

na manifestação e com isso surge outras pautas e o coro “não são por 20 centavos” toma 

maior visibilidade causando o impasse entre movimentos da esquerda tradicional. Mas, 
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como podemos observar pela a passagem do livro, este momento também abriu novas 

possibilidades para a esquerda, que poderia ter se utilizado deste novo cântico das ruas 

para aproveitar destes debate que se encontravam tomando conta do país. 

Compreendemos que o MPL-SP tinha como proposta apenas se debruçar sobre o tema da 

tarifa do transporte, mas nada impedia que outros movimentos de esquerda pautassem 

novas possibilidades sociais e encampassem as lutas pela gratuidade do transporte como 

uma dentre outras tantas demandas. 

    Esta possibilidade se tornou presente desde a primeira manifestação da cidade, em 

São Paulo, e só foi aumentando à medida que o número de envolvidos na manifestação 

crescia. Com este aumento de pessoas e possibilidades, as manifestações geraram debates 

entre os envolvidos dos quais podemos destacar duas visões antagônicas. Roberto não 

observa a possibilidade de um processo de mudança profunda, apesar de todos os 

acontecimentos98 e ironiza aqueles que observam mesmo ao longe uma possibilidade de 

um processo revolucionário.  

    Realmente a revolução socialista não aconteceu durante as manifestações de Junho, 

como Roberto apresenta, mas ele apresentou uma aceleração no tempo de urgência 

(ARANTES, 2014), afinal, tanto o governo federal quanto estaduais/municipais tiveram 

que rapidamente dar uma resposta sobre as demandas das ruas. Seja a partir da redução 

da passagem para os governos municipais/estaduais ou a partir de um pronunciamento, 

no caso do governo federal. Em junho de 2013, não tivemos uma revolução, mas não se 

pode negar que as manifestações colocou o Estado brasileiro em alerta e com dificuldade 

de funcionamento.   

    Se, por um lado, Roberto compreende que não existia uma possibilidade além 

daquela que já se encontrava nas ruas e nas ações do Estado, por outro, Marcos vê como 

um erro o MPL-SP ter abandonado as manifestações naquele momento, e acredita que 

existia uma possibilidade de se tornar algo maior: 

Puta meu!, eu achei que foi pelego (risos), mas tudo bem (risos), velho, é ... 
foda, né, mano? Eu não sei se foi tão pelego, eu falo assim, eu estou falando 
na minha visão de manifestante, mas, cara, era a hora deles, sei lá, imporem a 
força que eles tinham, né? Porque eles, porra, levantaram a multidão de 100 
mil pessoas, eles trouxeram as pessoas pra rua, trouxeram uma pauta, sei lá, a 
pauta foi alcançada e eles saíram das ruas. Porra!, mas o transporte não está 
bom, porra, mas 3 reais ainda é caro, porra, mas e aí? E.... sei lá, eles estão 

98 Para retomar sua visão dos acontecimentos, vide a parte anterior. 
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indo, tirando o corpo deles fora, aí sim deu espaço para outras pautas 
entrarem, pras pautas mais fascistas, pautas de direita, e aí sim que a direita 
mostrou sua cara na rua e... acho que o fato deles terem saído das ruas 
enfraqueceu pra caralho os atos, enfraqueceu pra caralho a liderança, que no 
último ato a gente foi embora porque a gente não sabia o que estava 
acontecendo, porque não tinha... a gente procurava o pessoal procurava 
alguém pra dar um norte, para o ato, a gente já estava há muito tempo na luta, 
e sei lá, meu, mesmo a gente não acreditando em líderes e tal, um grande 
salvador messiânico, mano, a gente precisava... eu não sei se a gente muita 
das pessoas precisavam de um norte naquela hora e não tinha o norte, 
primeiro que o norte eles abraçaram a causa e sei lá, acho que foi isso 
equivocado, eles terem saído aquela hora, acho que foi errado abandonar a 
luta. (Entrevista concedida ao autor )  

Ao nos depararmos com os dois pontos de vista, temos que compreender que o 

primeiro entrevistado observa as manifestações como um espaço fechado em si sem uma 

possibilidade de ocorrer algo além da diminuição da passagem – frise-se que os projetos 

apresentados pela presidente e seu grupo social são de boa relação com o movimento. Já 

o segundo acredita que as manifestações poderiam muito mais caso o MPL-SP não

tivesse abandonado as ruas, devido ao grande acúmulo de forças que foi adquirindo à 

medida que as manifestações foram ocorrendo – neste caso, note-se que o entrevistado 

não possui nenhuma relação partidária com a ordem. 

    Apesar das visões antagônicas de seus personagens, não podemos cair em um 

questionamento errôneo de que as manifestações representavam um momento reformista 

ou um momento revolucionário, afinal, a resposta sempre dependerá de para quem se esta 

perguntando e qual a sua relação com o acontecimento. Isso também não pode permitir 

um relativismo absoluto nas análises. O que estamos argumentando é que as 

manifestações de Junho de 2013, devido a sua quantidade de pautas e pessoas envolvidas, 

continham as duas possibilidades. 

    Estes dois movimentos, o reformismo e o revolucionário, recebem a seguinte 

definição por Vladimir Safatle em seu livro A esquerda que não teme dizer seu nome: 

“[...] a dois modelos de ação política, um que pulsa a partir das rupturas e outro que 

desloca com mais vagar as peças no tabuleiro político. Esses modelos se cristalizam nas 

palavras “reforma” e “revolução”.” (SAFATLE, 2013, p. 71-2). Segundo Vladimir 

Safatle, esta separação entre esses dois momentos contém dois equívocos. O primeiro, 

segundo o autor, “[...] é elevar a revolução à condição de modelo único de acontecimento 

dotado de verdade” (SAFATLE, 2013, p. 72). Já o segundo erro “[...] consistirá em 

recusar todo e qualquer processo revolucionário, como se estivéssemos diante de alguma 
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forma de momento de desvario da história” (SAFATLE, 2013, p. 74), em outras palavras, 

as análises não podem ser feitas no momento em que o evento está ocorrendo, e se 

levarmos em consideração estes aspectos, se este evento é uma revolução ou uma 

reforma, ficaremos em um imobilismo sem perspectiva. Esta visão pode ser melhor 

compreendida pela seguinte passagem do livro de Vladimir Safatle: 

Quantas vezes uma revolução parecia às portas, suas condições pareciam 
completamente dadas e, no entanto, ela fracassou? E quantas vezes revoltas 
absolutamente imprevistas acabaram por acontecer, como as que vemos agora 
no mundo árabe? Revoluções são sempre improváveis, fruto de uma série 
contingente de acontecimentos. Seria mais honesto reconhecer que a história 
é o processo que transforma contingências em necessidades. Uma 
transformação que só é visível a posteriori. Assim, o que devemos fazer é 
não recusar esses processos contingentes e inesperados que têm a força de 
romper o tempo. Não recusar já é muita coisa. (SAFATLE, 2013, p. 75)  

As manifestações de Junho de 2013 têm esta característica de reformista e 

revolucionária em sua dinâmica de acontecimentos. Ao mesmo tempo que concorda com 

as ações do governo para conter a crise e questiona o funcionamento das estruturas do 

Estado, e o fato do “líder” da manifestação abandonar as ruas em um momento tão 

prepositivo quando aquele que estava ocorrendo. Apesar das “contradições” apresentadas 

na visão dos entrevistados, o que os une é sua luta e o fato de se encontrar nas ruas 

durante as manifestações, disputando e buscando espaço para suas ideias, tentando criar 

algo concreto, ao invés de ficar esperando algo pronto ou o momento perfeito para que se 

forme uma certeza de algo para assim sair às ruas. 

    Nos ganhos que advém de Junho de 2013 podemos destacar ações, uma de caráter 

institucional que é apresentada pela UPES (União Paulista de Estudantes Secundaritas), 

onde a sua presidente na época, Júlia99, que diz que além do balanço do momento 

político, o grupo aproveitou para organizar sua base e fazer uma disputa que uniu as ruas 

e os bastidores políticos, aprovando suas pautas:  

Fizemos, fizemos até porque depois que diminuiu a passagem é e apareceram 
diferentes bandeiras, nós tínhamos uma luta na época essencial e primordial 
para a educação brasileira, na minha opinião, que era a luta do dinheiro do 
pré-sal investido em educação, e nós conseguimos fazer com que isso fosse 
aprovado depois de junho, é... numa carta saída do congresso da UPES e da 
UBES, pra nós é bem importante isso aqui. É, nós lutamos isso aqui com 

99 Entrevista concedida por Júlia na sede da UPES em São Paulo no dia 10 de Novembro de 2015. 
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muita força, o próprio estatuto da juventude foi aprovado depois pra nós 
também é bem importante. Então nos reunimos, a diretoria não só pra avaliar, 
mas pra dizer quais eram os próximos passos na nossa avaliação. Foram bem 
vitoriosos, né? A própria proposta do 10% do PIB pra educação a aprovação 
de 50% do fundo social do pré-sal para educação é... os 100% dos royalties 
do petróleo sendo 75% pra educação e 25% pra saúde, isso aqui também é... 
fruto dessa época, assim é... da luta que a gente fez e.... teve vitória real. 
(Entrevista concedida ao autor) 

Segunda o que Júlia apresenta, as manifestações de 2013 permitiram um avanço no 

debate do valor da passagem, mas também permitiu que surgisse um acumulo de forças 

que acabou resultando na aprovação de pautas extremamente progressistas para o 

Congresso Brasileiro. Aprovação esta que vem da necessidade de responder às demandas 

populares, que eram apresentadas em Junho de 2013, sendo que as manifestações abriram 

uma necessidade de legitimação do Congresso perante a sociedade, às quais caberia aos 

movimentos organizados aproveitar para conseguir aprovar suas pautas.   

    A partir do relato da Júlia podemos traçar um paralelo entre os manifestantes que 

tinham acabado de chegar às manifestações com demandas abrangentes e genéricas, 

como saúde e “educação padrão Fifa” e os movimentos sociais tradicionais. Enquanto os 

manifestantes recém-chegados apresentavam de forma simples a necessidade de se 

investir em saúde e educação fazendo uso dos investimentos do governo para a realização 

dos jogos, para apontar as necessidades mais urgentes os movimentos tradicionais já 

continham uma pauta que também apresentava a necessidade de se investir mais nestes 

dois pontos. 

    Podemos observar que no mesmo espaço as pautas eram comuns durante as 

manifestações, o que atesta a falta de dialogo entre os manifestantes envolvidos e uma 

falta de capacidade de alguns setores de movimentos sociais de ir para o debate além de 

seus pares, afinal, quantas pautas que poderiam ter um maior apoio popular nas 

manifestações de Junho e mesmo depois e não conseguiram sequer serem apresentadas à 

sociedade. Um detalhe importante que devemos frisar é que esse contato com a 

população tem que ser permanente e não se resumir apenas em campanhas salariais. 

   Outro detalhe que Junho apresentou e que já deve ser conhecido dos movimentos 

sociais é: existe uma grande dificuldade de apresentar suas visão dos acontecimentos ou 

de demandas ao longo do processo de manifestação, então é necessário que este contato 

seja permanente para além de suas bases, construindo um apoio às suas demandas, para 

que em momentos como este das manifestações de Junho não acabe isolado e perecendo. 
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Um detalhe interessante destas demandas apresentas pela UPES vem da sua 

pluralidade, afinal, embora ela relate a questão do financiamento da educação, ele acabou 

entrando em debates do tema da saúde e o direito do jovem. Compreendemos que em 

plano mais amplo todos estes assuntos são ligados com a educação, mas não 

necessariamente são educação ou demandas que envolvam diretamente um entidade 

estudantil, o que leva ao apontamento que as pautas em uma manifestação ou movimento 

nunca são únicas, sempre funcionam de forma transversais para assim conseguirem um 

maior apoio ou serem reconhecidas pelo conjunto social.   

   Ao “permitir” que as manifestações se encontrassem com várias demandas, não 

estaria o MPL-SP compreendendo as limitações de um movimento social? E garantido 

assim que a sua pauta única fosse reconhecida e tivesse vitória ao fim do processo. Sua 

centralidade estava no objetivo da redução da tarifa de transporte e compreendia que o 

acúmulo de forças com outras demandas poderia contribuir para isso, ou como o próprio 

grupo coloca em seu manifesto “Não começou em Salvador, não vai terminar em São 

Paulo”. Vejamos seu argumento: 

Em São Paulo, as manifestações que explodiram de norte a sul, leste a oeste, 
superaram qualquer possibilidade de controle, ao mesmo tempo que 
transformam a cidade como um todo em um caldeirão de experiências sociais 
autônomas. A ação direta dos trabalhadores sobre o espaço urbano, o 
transporte, o cotidiano da cidade e de sua própria vida não pode ser apenas 
uma meta distante a ser atingida, mas uma construção diária nas atividades e 
mobilizações, nos debates e discussões. O caminho se confunde com esse 
próprio caminhar, que não começou em Salvador , e não vai terminar em São 
Paulo. (MOVIMENTO PASSE LIVRE-SP, 2013 p. 17-8) 

    Neste fragmento de seu manifesto do MPL-SP, encontramos a resposta da 

questão levantada. Ao assumir a impossibilidade de controlar as manifestações e o que 

estava ocorrendo nas ruas, o MPL-SP demonstra na prática a dificuldade dos movimentos 

sociais quando saem do seu grupo social de conforto e apresenta o paradigma de se 

convocar as massas e se manter organizado, como podemos perceber. Apesar de toda a 

pressão tanto das ruas quanto de setores da impressa, o movimento se manteve 

organizado na sua pauta sem mudar de postura durante nenhum momento das 

manifestações. 

    A manifestação com pautas plurais é uma realidade dentro dos movimentos sociais. 

Como podemos perceber ao retornar ao texto de José Carlos Ruy no qual relata da 

jornada de lutas. Segundo o autor, tais pautas são fechadas dentro destes movimentos e 
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criminaliza a priori as demandas da população que não se encontra organizada em 

movimentos e partidos políticos. Isso é um erro se nos depararmos como as demandas da 

UPES e as demandas dos manifestantes eram comuns, afinal, ambas tratavam de 

educação e saúde. 

    A grande diferença entre as pautas plurais com movimentos sociais organizados, 

como foi a jornada de lutas apresenta por José Carlos Ruy e a manifestação conduzida 

pelo MPL-SP é a sensação de controle. Enquanto as manifestações com movimentos 

organizados garantem uma previsibilidade de seus objetos, as manifestações de 2013 

conduzidas pelo MPL não apresentam esta característica, a única certeza que existia era 

que o MPL-SP lutava pela redução de vinte centavos da tarifa do transporte coletivo 

paulistano. 

    Fora isso, nem o percurso da passeata era pré-estabelecido. Tudo era definido na 

hora com assembleias, sem carros de som ou lideranças definidas que conduziam ou 

direcionavam sobre o que fazer nas ruas. Não foi sem motivos que Arnaldo Jabor no 

início dos atos definiu o movimento como sendo um anarquismo inútil, e José Carlos 

Ruy em texto escrito um ano após os acontecimento questiona o sentido das 

manifestações, como se aquela forma de organização fosse um erro e que a única forma 

de se atuar é da maneira que os movimentos sociais atuam, com todo seu aparato e em 

certo ponto previsível. 

    Mauro Luís Iasi, em seu texto A rebelião, a cidade e a consciência, publicado no 

livro Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, 

apresenta que as manifestações de Junho de 2013 trouxeram novas possibilidades de 

questionamento da realidade. Possibilidades essas que se encontram além das advindas 

com o aumento da velocidade de comunicação com as novas tecnologias, e também com 

as formas atuais de se fazer política e se organizar como movimento social. Segundo Iasi, 

as manifestações representaram uma quebra da barreira da ideologia. Vejamos, então, as 

duas possibilidades apresentadas pelo autor: 

A vida que pulsava transbordou, e o dique da ideologia não foi capaz de 
contê-la. Todo movimento da objetividade que rompe as formas antigas traz 
duas possibilidades: instituir novas formas ou reapresentar as velhas em nova 
roupagem. Os patéticos pactos propostos pela presidenta Dilma são uma 
enfática afirmação que deve tudo deve continuar como estava100, e o desejo 

100 Rodapé do livro: Ver, a respeito, meus artigos “Não ao pacto: avançar para um programa anticapitalista e o poder 
popular” no Blog da Espaço Acadêmico, 29 de jun. 2013, e “Pode ser a gota d’ água: enfrentar a direita avançando a luta 
socialista” no Blog da Boitempo, 26 jun. 2013.  
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deve se submeter ao real e ao possível. Nas ruas o desejo transborda, gritando 
a impossibilidade de manter a impossibilidade do real, grafitando de vida as 
paredes cinzas da ordem moribunda. Devemos apostar na rebelião do desejo. 
Aqueles que se apegarem às velhas formas serão enterrados com elas. (IASI, 
2013, p. 46)    

Apesar do texto de Mauro Luís Iasi apresentar sua crítica à postura do governo e à 

forma que este encontrou para tentar colocar fim às manifestações e à crise, podemos 

estender esta visão aos movimentos sociais, porque assim como o governo tentaram 

organizar as manifestações com as velhas fórmulas, demonstrando assim uma 

incompreensão do que estava ocorrendo nas ruas e de qual era posição do MPL-SP 

naquele momento. 

    O desejo da manifestação era do novo, e ele se encontrava na maneira que o 

Movimento Passe livre conduziu as manifestações, de sorte que os movimentos 

tradicionais poderiam tirar proveito dos acontecimentos para reformular suas posturas e 

práticas e tentar uma nova maneira de dialogar com a população, mas alguns optaram 

pela crítica à conduta mesmo se passando um ano dos acontecimentos. Esta possibilidade 

de se reformular poderia garantir um maior acúmulo de forças para organizar 

manifestações ou dialogar com a população.    

    Júnior101, um artista de rua que se encontra na região da Paulista, argumenta o 

quanto era complicado ter informações sobre manifestações antes de Junho de 2013. De 

acordo com seu relato, até as manifestações de Junho sua participação em manifestações 

beiravam a seis e a grande maioria com temática indígena na região do Pico do Jaraguá, e 

após os eventos de 2013, existe uma mudança nesta relação onde as informações de atos 

se tornaram mais acessíveis, e ele se as encontra com muito mais facilidade:  

Depois das manifestações de Junho começou a pipocar do nada, todo mundo 
me mandava coisa. Eu acho que fiz tanta amizade que começou a chegar 
muito, eu comecei a ir muito mais, mudou minha socialização tipo assim na 
cidade. (Entrevista concedida ao autor) 

Esta fala de Júnior não contém uma relação direta com o fato apresentado por 

Roberto sobre o aumento de filiados em sua organização. Júnior se enquadra na visão de 

manifestante de Marcos, um manifestante independente e sem relação com movimentos, 

mas sim causas. Este grupo de manifestantes se sentiu representado e com espaço durante 

os acontecimentos de 2013, afinal em um ambiente onde não se existia uma liderança, 

101 Entrevista concedida por Júnior na Avenida Paulista no dia 10 de Novembro de 2015 
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todas as tendências eram permitidas, como apresenta Marcos ao relatar sobre a escolha 

do caminho onde seu grupo também continha direito de voz sobre o trajeto: “mas eles 

davam voz pra todo mundo, até a gente que é meio anarquista que é meio excluído do 

rolê dos movimentos sociais tinha voz lá, e, tipo, falava, tinha, sei lá, cara” (entrevista 

concedida ao autor).   

    O que une estas duas falas é que ambos se sentiram representados nos 

acontecimentos de 2013 e ambos conseguiram tirar o máximo das possibilidades que 

estavam ali na sua frente, seja um simples contato para participar de manifestações, seja 

o direito de poder participar da escolha do caminho sem ser excluído por outros

membros. Mas, afinal, qual era postura do MPL-SP sobre os acontecimentos 

apresentados? 

    Para responder a esta questão utilizaremos a entrevista concedida no dia 17 de junho 

de 2013 pelos membros do Movimento Passe Livre São Paulo, Nina Cappello e Lucas 

Monteiro de Oliveira, ao programa Roda Viva102 com a duração de 1 hora e 22 minutos. 

Cabe ressaltar que a entrevista ocorria ao mesmo tempo que as manifestações ocorriam 

por todo o país, e durante uma volta do intervalo, o âncora do programa Mario Sergio 

Conti informou que os manifestantes se encontravam em frente à casa do governador.  

    O programa contou com a presença de: Marcelo Godoy, então chefe de reportagem 

do caderno Metrópole do jornal O Estado de S.Paulo; Milton Coelho da Graça, jornalista 

da TV Brasil; José Vicente Filho Coronel, reformado da PM, e professor do Centro de 

Altos Estudos da Policia Militar; Rafael Colombo, âncora da rádio Bandeirantes; e 

Giuliana Vallone, repórter da TV Folha (RODA VIVA, 2013), sendo esta a repórter que 

levou o tiro da polícia no dia 13 de junho durante as manifestações. 

    O primeiro momento que devemos ressaltar ocorre com a pergunta de José Vicente 

Filho, que formula sua questão dentro de uma lógica operacional da posição do 

governo estadual e municipal. Argumentando que não terá redução da passagem e no 

enfraquecimento do movimento devido a sua exaustão:  

O governo já sinalizou de uma maneira muito firme que não vai mexer na 
tarifa, não vai reduzir. Ou seja, esta alternativa que vocês estão pressionando 
para obter através desta movimentação toda não vai ter solução. Então, em 

102 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY>. Último acesso realizado no dia 11 Jun 2017. 
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princípio, vocês marcam uma nova reunião para a praça da Sé. Qual é o 
limite que vocês vão ter, pra continuar este movimento que tenderá a se 
exaurir? Algum momento, pelos participantes, vocês têm esse ânimo todo 
porque estão de alguma maneira na liderança e isso gera um pouco mais de 
motivação. Mas qual é o plano b de vocês? Se ao que parece que vai 
acontecer o governo não concordar com a reivindicação principal que e 
reduzir os R$ 0,20 centavos? (RODA VIDA, 2013)  

A pergunta feita por José Vicente Filho, na verdade, apresenta-se como uma 

argumentação de uma posição dada como certa, de que a redução não aconteceria, e que 

o tempo está a favor do governo que aposta no cansaço dos participantes para vencer esta

disputa. A sua argumentação, que tenta ter um ar de profecia com a não redução da tarifa, 

prossegue apontando o futuro local da reunião para discutir a futura derrota e pensar em 

outras lutas, afinal aquela já se encontrava perdida e consumada. Quem responde a esta 

pergunta é Nina Cappello, com a seguinte argumentação: 

Em primeiro lugar, isso não é um jogo político, né? O Alckmin mesmo, agora 
já deu uma declaração que está disposto, agora com as manifestações que a 
gente teve mais de 100 mil pessoas na rua, que está disposto a receber o 
movimento e conversar sobre o aumento da tarifa. Talvez essa seja uma 
sinalização de que com a pressão popular o governador está sendo forçado a 
rever essa posição dele, e aceitar sim a revogação do aumento. Foi assim em 
diversas cidades do Brasil. Manifestações populares, a população na rua fez 
uma pressão que os prefeitos foram obrigados a revogar o aumento da tarifa. 
É, então, por enquanto, o próximo passo é esse, o próximo é continuar 
pressionado até que o poder público, a prefeitura e o governo entenda que não 
há outra opção senão revogar o aumento da tarifa. (idem)    

A resposta de Nina Cappello à pergunta de José Vicente Filho mostra que a 

demanda vinda das ruas de redução da tarifa não está aberta a um suposto jogo político 

de interesses, onde se pode negociar uma nova necessidade no lugar da redução da tarifa, 

o que caso fosse aceito pelos membros do MPL-SP, colocaria fim à manifestação e à

possibilidade de qualquer outra manifestação do grupo com esta densidade de apoio. 

Outro ponto que merece destaque em sua resposta é a visão de que sua demanda só foi 

reconhecida pelo governador com manifestações de rua e que qualquer tentativa de 

dialogar com representantes do Estado não teriam vitória sem a pressão popular.  

   Enquanto José Vicente Filho aposta no desgaste e fadiga das manifestações para 

manutenção do aumento e a vitória dos governos, Nina Cappello acredita que as 

manifestações tendem a aumentar levando a vitória do movimento sobre o Estado.   

Após esta reposta, José Vicente Filho indaga novamente “Se acha que tem esta força 

129



 

toda pra esse objetivo?” (idem), e Nina responde: “olha, eu não tenho dúvida, a gente 

teve uma manifestação hoje de mais de 100 mil pessoas”. E Lucas Monteiro de Oliveira 

retruca: “a gente ainda está tendo”. Descontente, José Vicente Filho pergunta: “no Brasil, 

você diz?”, e ouve a resposta de ambos: “Não, em São Paulo” (idem).  

   Nina continua a sua argumentação: “Só em São Paulo foram mais de 100 mil pessoas, 

a manifestação se dividiu pela marginal, tomou a ponte estaiada”. José Vicente Filho: 

“mas não chegou a 100 mil, né, Nina?”, e recebe como resposta: “Passou de 100 mil, a 

informação que temos é que passou de 100 mil”. Com esta resposta, o coronel apresenta 

a seguinte argumentação “Impossível, 100 mil travaria completamente a cidade” e recebe 

um sonoro “e travou” (idem). 

   Após esta resposta, Nina Cappello relata a visão que teve das manifestações durante o 

caminho para a chegar até o local da entrevista, com ruas paradas e um grande número de 

manifestantes. Inconformado diante da verdade, o coronel José Vicente Filho: “Vocês 

acham bom travar a cidade, parar a cidade?”, e novamente Nina Cappello responde 

“Bom, mas a cidade é travada, ela é parada todos os dias, né?” (idem), quando Lucas 

Monteiro de Oliveira faz o complemento da resposta: 

Coronel, vamos pegar qual é o recorde de congestionamento de São Paulo, 
não tinha nenhuma manifestação política, só tinha pessoas dentro de seus 
carros nas manifestações. Nos recordes de congestionamento, nenhuma das 
manifestações que a gente fez deu recorde de congestionamento. Os recordes 
foram só as pessoas dentro do seu carro, e aliás, se a gente faz manifestações 
em um ou duas vias e isso pára a cidade, isto demonstra que a cidade já ta 
parada, não é culpa nossa que ela esteja parando. (idem)  

Após este momento, Nina Cappello complementa a resposta de seu companheiro: 

E que a gente está apontando que aí tem um problema sério, não? Se a cidade 
está parada é que a cidade precisa optar por uma outra uma outra lógica de 
mobilidade. Precisa priorizar o transporte público pra que a cidade possa 
funcionar, para que as pessoas possam ter acesso à cidade, possam ir ao 
trabalho sem levar 3 horas, sem ter que acordar às 4 da manhã pra conseguir 
chegar às 7 da manhã no trabalho, né? Isso não é aceitável. (idem)  

Com este dialogo temos duas visões antagônicas: a primeira é a do coronel José 

Vicente Filho, que tenta atribuir os problemas de mobilidade urbana ao acontecimento da 

manifestação. Este pensamento não leva em consideração os dados apresentados pela 
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CET publicado no site G1103. De acordo com a pesquisa, no período 2012-2013, a média 

de congestionamento na cidade foi 142 km, e se levarmos em consideração os dados de 

2013-2014, o número sobre para 146 km. Em outras palavras, não podemos atribuir às 

manifestações o problema de trânsito lento na cidade. A segunda visão é dos membros do 

MPL-SP, que argumentam a falta de mobilidade no trânsito a uma política equivocada de 

transporte na cidade de São Paulo, que privilegia o carro particular a outras formas de 

transporte. Dentro desta lógica de crítica, a maneira como os grandes centros organizam 

sua forma de transporte temos Mike Davis que em seu texto Estrada de metal pesado104 

publicado no livro Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as 

ruas do Brasil relata a dificuldade de dirigir nas estradas no sul da Califórnia. Ao longo 

do texto, onde é relatado que“ 18 milhões de pessoas em 14 milhões de veículos 

enfrentam os maiores congestionamentos do país.” (DAVIS, 2013, p. 47) levando quase 

o ato de dirigir a uma estratégia de guerra e que o gasto em congestionamento que este

cidadão enfrenta pode chega “a duas semanas extras de trabalho por ano (75 horas)” 

(idem). A lógica dos dois locais são muito parecidos. Enquanto no sul da Califórnia se 

perde duas semanas de horas extras, no Brasil o trabalhador que não utiliza o carro, como 

ressaltou Nina, tem a necessidade de levantar ainda na madrugada para conseguir chegar 

ao seu local de trabalho no horário. Em ambos os casos percebemos a dificuldade de se 

locomover por grandes centros que tem o carro como principal maneira de transporte. No 

texto de Ermínia Maricato chamado É a questão urbana, estúpido! que se encontra no 

livro Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil 

encontramos o tempo médio gasto de um morador de São Paulo para locomoção no ano 

de 2007 – e com isso podemos ter uma base do quanto o discurso de Nina se encontra 

certo: 

O tempo médio das viagens em São Paulo era de 2 horas e 42 minutos em 
2007. Para um terço da população, esse tempo é de mais de três horas, ou 

103 Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/12/indice-de-lentidao-em-sao-paulo-sobe-28-em-2014-diz-cet.html> Último 
acesso realizado em 12 Jun 2017. 

104 Rodapé do livro: Originalmente publicado em Mike Davis. Apologia dos bárbaros (trad. Francisco Raul Cornejo, São 
Paulo, Boitempo, 2008), a partir de um artigo em II Manifesto, 2003. 
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seja, uma parte da vida se passa nos transportes, seja ele um carro de luxo ou 
num ônibus ou trem superlotado - o que é mais comum105. 

    Na continuação da entrevista temos a pergunta de Marcelo Godoy do jornal O 

Estado de S. Paulo que questiona a maneira que o movimento observa a violência dentro 

da política e quem responde é Nina que na sua visão: 

Olha, a gente entende que essa violência nas manifestações partiu 
principalmente da polícia. Isso ficou bem claro se a gente retoma todas as 
manifestações que aconteceram houveram atos de violência quando houve 
repressão da Policia Militar. Na primeira manifestação, quando entraram na 
23 de maio, quando a gente tentou entrar no terminal Dom Pedro, que é uma 
coisa que a gente sempre faz para dialogar com a população, pra fazer o que a 
gente chama de jogral, para dizer pra população porque a gente está ali. A 
polícia proibiu essa entrada, também quando a gente entrou na Avenida 
Paulista, é... não houve qualquer ato de violência até que a polícia dispersasse 
a manifestação de maneira completamente violenta. É, acho que cabe pontuar 
também a criminalização muito forte que está acontecendo com o movimento 
desde a primeira manifestação. A gente teve mais de 30 pessoas presas, a 
gente teve agora na manifestação de quinta-feira mais de 240 pessoas que 
foram presas, em prisões absolutamente arbitrárias. A gente teve a prisão por 
averiguação, que é uma coisa inconstitucional, que é uma aberração jurídica, 
que a gente tinha na época da ditadura, que é inconstitucional e a polícia 
realizou essa prisão sem qualquer constrangimento, não? (RODA VIVA, 
2013) 

Esta ação de inconstitucionalidade da polícia tem como maior expressão a proibição 

de entrar na manifestação com vinagre, que já foi relatado ao longo desta dissertação. 

Após esta explicação sobre a inconstitucionalidade da ação policial, Marcelo Godoy 

retoma a pergunta, agora atribuindo um ganho do movimento com as ações policiais: “A 

Tropa de Choque quando atua do jeito que atuou na quinta-feira e fez o que fez com a 

Giuliana, por exemplo, ajuda o movimento de vocês?” (idem) e ambos entrevistados 

respondem, ao mesmo tempo, que esta relação não condiz com a realidade. Nina 

continua:    

Inclusive ela age de uma maneira é... é uma ação clara pra impedir que as 
pessoas continuem indo pra rua, não? É bem claro isso, que quando tem uma 
ordem, isso é uma ordem de cima. A Polícia agir daquele jeito não é por 

105 Rodapé do livro: Cf. Companhia do metropolitano de São Paulo - Metrô, Pesquisa origem e destino 2007, disponível em: 
<www.metro.sp.gov.br/metro/numero-pesquisa/pesquisa-origem-destino-2007.aspx>. Acesso em 20 jul.2013 
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acaso, é uma ordem de cima. E a policia agir daquele jeito é pra intimidar os 
manifestantes, pra que os manifestantes tenham medo de ir pra rua. 
Quinta-feira a gente sofreu diversas ameaças, as pessoas estavam sendo 
presas antes mesmo de chegar à manifestação por portarem vinagre. (idem)  

Observando os antecedentes da manifestação até aquele momento podemos 

compreender a lógica da visão de Nina Cappello sobre a intenção direta da polícia em 

interferir no resultado das manifestações com o uso da violência, mas devemos fazer uma 

ressalva de que esta ordem da ação policial violenta não foi apenas de cima, ela foi uma 

ordem que reverberou em todas as instâncias de governo a imprensa com o objetivo de 

parar o que estava ocorrendo na cidade.  

    Outro ponto da fala da Nina que ganha densidade é sobre o fato da violência impedir 

futuros manifestantes de participar das manifestações, como podemos observar no relato 

de Amanda106, uma advogada que deixou de ir às manifestações após participar das 

primeiras, devido ao medo que algo lhe acontecesse: 

De umas 2 ou 3 coisa assim, eu fiquei com receio por causa da integridade 
mesmo porque tive momentos que tive que correr, fiquei com medo de levar 
bomba, de cair e me machucar, de ser detida, esse tipo de medo, sabe? 
Desnecessariamente, porque a polícia estava ali para reprimir. (Entrevista 
concedida ao autor)    

 Este excesso da polícia que afastou as pessoas das manifestações também 

contribuiu para que a população reconheça a legitimidade do movimento, como 

apresentamos em seções anteriores do texto, e consequentemente deve ter feito uma 

parcela da população ter ido às ruas, mas, a questão que fica é o quanto isso influenciou? 

Afinal, se uma ex-militante teve medo de participar das manifestações devido à postura 

policial, não pode ter afetado da mesma maneira uma parcela significante da população? 

Se paira uma dúvida se a violência durante as manifestações contribuiu ou não para 

o ganho de forças, não se pode dizer o mesmo do espaço que ela abriu. Roberto relata que

após as manifestações de Junho de 2013, ele com um grupo diminuto de manifestantes 

conseguiram ocupar a Avenida Paulista, com apenas 500 manifestantes, condição que 

seria impossível antes de 2013, como ele avalia:  

106 Entrevista concedida por Amanda ex membro de movimento social, em sua residência em São Paulo no dia 15 de 
Outubro de 2015. 
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O legal desse símbolo da ideia de não ter repressão é que por exemplo a 
minha escola, saíram 500 estudantes, eu, assim, milito há muito tempo, nunca 
tinha visto a gente parar a Paulista com 500 manifestantes. Nós paramos a 
Paulista com 500 manifestantes, ficamos assim meia hora parados sentados 
na Paulista. Isso eu acho que antes de 2013 não existiria. (Entrevista 
concedida ao autor)  

Após Junho de 2013, como podemos perceber na fala de Roberto, o direito de 

manifestação se tornou tolerável, e com uma menor repressão policial sobre movimentos 

sociais, evidenciando uma vitória além da redução das tarifas. Neste contexto, Jorge Luiz 

Souto Maior produz um texto intitulado A vez do direito social e da descriminalização 

dos movimentos sociais publicado no livro Cidades Rebeldes: Passe livre e as 

manifestações que tomaram as ruas do Brasil no qual ele apresenta como próximo da 

luta dos movimentos sociais, e a necessidade de se mostrar a importância deste 

movimentos nas ruas para a população, quebrando assim a visão que problemas sociais 

se resolve com policiamento e repressão: 

Para dar continuidade às mudanças requeridas nas ruas, é hora, portanto, de 
superar a noção que há muito se integrou ao ideário retrógrado brasileiro, de 
que a questão social, desde quando enfim passou a ter sua existência 
admitida, trata-se de “caso de polícia”, conforme expressão utilizada pelo 
ex-presidente Washington Luís na década de 1920. Como já advertira 
Octavio Ianni, no Brasil, “em geral, os setores sociais dominantes revelam 
uma séria dificuldade para se posicionar em face das reivindicações 
econômicas, políticas e culturais dos grupos e classes subalternos. Muitas 
vezes reagem de forma extremamente intolerante, tanto em termo de 
repressão como de explicação. Essa inclinação é muito forte no presente, mas 
já se manifestava nítida no passado107” (SOUTO MAIOR, 2013, p. 84) 

Este debate proposto por Jorge Luíz Souto Maior é importante para a manutenção da 

lutas sociais, a saber, o de tirar o aspecto criminal de uma reivindicação, apelando ao fim 

da necessidade da polícia para mediar ou controlar os acontecimentos. 

    Na continuação do programa Roda Viva, temos a pergunta de Giuliana Vallone, 

que faz o questionamento sobre o real motivo de tantas pessoas nas ruas, verificando que 

só pode ser extrapolação da questão dos meros vinte centavos: 

107 Rodapé do livro: Octavio Ianni, Pensamento social do Brasil (Bauru, Edusc, 2004), p. 109. 
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Antes da gente entrar aqui ao vivo a gente estava vendo cenas do protesto 
perto do Palácio dos Bandeirantes e tinha um grupo de pessoas gritando: -Ei, 
Alckmin, pede pra sair! O que não tem, necessariamente, a ver com o 
aumento da tarifa do transporte, isso seria uma reivindicação também de 
vocês? E dentro deste contexto todo você ainda acha que está sobre controle? 
(RODA VIVA, 2013) 

Após este questionamento, Lucas Monteiro de Oliveira toma a frente para responder 

a esta questão: 

Então é... a gente não tem, eu acho que embora várias coisas sejam gritadas 
na manifestação, não acho que é isso que predomina. Lógico que se gritou: 
-Ei, Alckmin, pede pra sair! Mas eu não acho que é isso que faz as pessoas se 
mobilizarem. Se a gente chamasse uma manifestação pelo impeachment do 
Geraldo Alckmin eu acho que iria muito pouca gente pra rua, já chamando 
uma manifestação pelo... pra revogar o aumento vai muita gente na rua, isso é 
um indicativo. Se pega, por exemplo, as manifestações que se chama Contra 
a corrupção vai muito pouca gente na rua, vai muito pouca gente e essa 
manifestação vai bastante gente. Eu acho muito forçado, é, e eu acho que o 
movimento... vários veículos de imprensa tentaram fazer isso. -Ah não, a 
mobilização não é só por isso, quando mobilizações por outras coisas 
chamam muito menos gente esta manifestação foi chamada pelos R$0,20 
centavos e chamou muita gente. Então acho que a gente tem que tomar 
cuidado com este caminho. (idem) 

Esta resposta de Lucas Monteiro de Oliveira apresenta a defesa de seu movimento, 

não obstante não seja a única visão do motivo do apoio popular às manifestações. Para 

Júlia, presidente da UPES, o principal motivo do crescente apoio popular se encontra na 

vontade de participação popular na política, somada à questão da violência policial:  

Bom, nesse período a gente fazia uma avaliação que eu acho que permanece 
assim: a gente sentia na necessidade de participação de intervenção na 
política e nas decisões que estavam tomadas acerca da sua vida, da vida dos 
trabalhadores, é... porque outras manifestações já tinham acontecido, algumas 
tinham explodido em outros lugares, outras não antes de junho de 2013. Mas 
em Junho de 2013 gerou esse fator, as primeiras manifestações já foram 
grandes. É.. Mas o que eu acho que ganhou força foi essa questão de poder 
participar, de pode dizer, é... qual é qual era qual é a opinião da juventude 
acerca disso, mas, sobretudo, também a questão é da repressão policial... eu 
lembro daquela foto, assim, bem emblemática mesmo daquele jornalista com 
a bala de borracha no olho é... e que isso gerou uma revolta em todo mundo e 
foi que fez com que as manifestações crescessem. Mas eu acho que, 
sobretudo, era a vontade de participação... que tinha na juventude não só os 
interesses dos 20 centavos, a gente já dizia naquela época também porque 
durante as manifestações de junho uma série de... de... de... bandeiras e 
cartolinas foram levantados... A gente tem até um texto que escrevi na época 
que a gente falava, tinha texto desde “eu quero uma namorada” tinha cartaz 
desse tipo até... coisas como PEC 37, é.... esse tipo de coisa, que eu acho que 
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a vontade era meio geral de poder participar assim. (Entrevista concedida ao 
autor)  

Esta visão da violência que gera uma dúvida se foi este um dos fatores 

predominantes, afinal, as manifestações já se encontravam com um tamanho considerável 

antes dos atos de agressão policial. O que chama a atenção de sua fala é o argumento de 

um dos fatores do apoio popular foi a vontade de participar do cenário político, ao qual 

cabe a questão que se impõe: qual o motivo da população não se sentir representada pelos 

movimentos sociais tidos como tradicionais? Em que ponto da trajetória de luta destas 

organizações perderam o contato com grande parte da sociedade brasileira? 

    Para Roberto, da UJS, o motivo também se encontra na violência policial. Mas o 

que chama a atenção em seu relato é que nele encontramos um dos indicativos do motivo 

que levou ao distanciamento entre movimentos sociais e a população: 

O boom mesmo eu acho que foi depois daquela repressão que a polícia de 
São Paulo e do Rio fez é... tanto aqui quanto no Rio cresceram muito. Lembra 
que em solidariedade porque até por diziam que reeditou a batalha da Maria 
Antônia. Eu, infelizmente, não estava na ocasião porque a gente tava fazendo 
credenciamento das entidades estudantis, mas estava todo mundo lá 
assistindo pelo computador e tal, é mas eu acho que foi por isso, uma 
repressão policial porque o movimento vinha muito tranquilo, né? Até então 
não tinha tido nenhum tipo de hostilidade de nenhuma das partes, acho que 
houve um “empurra-empurra” ou coisa assim, mas do jeito que foi ali na 
Maria Antônia, eu acho que não tinha. Então a partir dali eu acho que deu 
uma virada até nos meios de comunicação, né? Que passa é... claramente uma 
evidência de uma repressão policial e sem nenhuma necessidade porque 
quando o movimento já não está mais nas mãos de determinados grupos mais 
radicalizados, como é o caso de MPL, JUNTOS!, de Anarquistas, e também 
não tinha a vocação dessas manifestações de fazer confronto com a polícia, 
pelo contrário... Geralmente os Anarquistas provocam muito isso por conta 
de uma opção política ideológica dentro de um confronto, vai gerar mais é... 
luta política. Eu acho que o boom é ali, né? Claro, tem toda uma construção 
esse negócio de uma passeata com 2 mil depois 5 mil, 6 mil e aí você tem 
uma repressão mínima, é engraçado, porque nessa ocasião os caras fecham a 
Paulista pra manifestação não fechar a Paulista, é muito louco isso, cara. 
(risos) O cara fecha uma avenida pra não fechar a posterior... é muito 
engraçado. (Entrevista concedida ao autor) 

O afastamento da população de setores sociais pode ser compreendido com a 

burocratização dos mesmos. Afinal, como relata Roberto, nas primeiras manifestações, 

um conjunto social se encontrava em um processo de credenciamento para uma atividade, 

e acompanhava as manifestações pela televisão. Se retornarmos a crítica de José Carlos 
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Ruy sobre os acontecimentos de Junho de 2013 e a diferença de organização dos atos 

entre os movimentos sociais organizados e o do MPL-SP. Onde o primeiro é coeso e o 

segundo desconexo, poderemos acrescentar que o primeiro é formado por uma burocracia 

enquanto o segundo tenta unir as demandas para fortalecer a sua causa.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo deste trabalho foi apresentar as contradições das manifestações de Junho 

de 2013, pois é a partir delas que se pode compreender o fato desta ter se tornado uma 

das maiores manifestações do país. No interior dos seus atos encontramos desde de 

grupos organizados a pessoas sem ligações com causas definidas; de Black Blocs a 

pessoas que eram contra qualquer forma de violência. Temos uma imprensa que é 

contrária às manifestações e que, depois e ad hoc, torna-se favorável. Assim como o 

governo, que na figura de seus representantes estaduais e municipais são contrários à 

manifestação, contudo, o governo federal em seu único parecer sobre as ruas diz que 

compreende o que está ocorrendo e que concorda com as ações, numa adaptação de 

ocasião. 

    Uma das primeiras contradições é o próprio reconhecimento de Junho como o 

grande momento da luta contra o aumento das passagens, pois, como foi apresentado na 

dissertação, as manifestações tiveram seu início em janeiro e estas foram acompanhando 

o aumento da passagem nas cidades, o que demonstra que apesar de ser um movimento

novo, o MPL tem uma consistência em suas ações e que conseguiu organizar atos e se 

estabelecer no cenário político das cidades sem a necessidade de uma organização 

tradicional ou de militantes fixos. 

    Devemos observar o MPL como um movimento social de atuação restrita à cidade 

em que se encontra e tendo como objeto afetar a política de transporte público. Esta 

característica é defendida a todo momento pelos integrantes do MPL-SP em entrevistas 

durante os atos. Com esta visão de ação e objetivo, o movimento faz a opção política de 

não ser o portador de outras demandas que foram apresentadas durante as manifestações.  

    Levando em conta que os objetivos do MPL-SP durante as manifestações de Junho 

de 2013 eram o fim do aumento da passagem, torna-se compreensível o motivo de ter 

abandonado as ruas após a revogação do aumento. Por outro lado devemos fazer a crítica 

à sua retirada das ruas, afinal, o seu nome já apresenta qual é seu objetivo final, e na 

manifestações Junho de 2013 temos na cidade de São Paulo uma possibilidade de pôr fim 

da cobrança do transporte público, fazendo com que o movimento no país tivesse uma 

densidade maior. 

    Como é apresentado em um manifesto desenvolvido pelo grupo e utilizado para a 

realização deste trabalho: “as manifestações não começaram em Salvador e não 
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terminaram em São Paulo”, o que vem a ser um fato, afinal, antes destes movimentos 

citados, temos, por exemplo, a revolta do Vintém em 1879 e a Revolta do Bonde de 

1956, ambas no Rio de Janeiro, demonstrando que a pauta do transporte é uma constante 

na vida tanto do trabalhador da cidade.  

    São Paulo em junho de 2013 poderia ter mudado toda a dinâmica do transporte 

público caso tivesse obtido o fim da tarifa, porquanto entendemos que as contradições 

das ruas durante as manifestações, principalmente entre a luta da esquerda e da direita, 

fossem devidamente observadas como etapas para se conseguir a gratuidade do 

transporte. Ao fim do processo das manifestações, hoje nos encontramos com um debate 

se as manifestações de 2013 foram como um laboratório para novas formas de 

organização da esquerda ou um movimento responsável pela articulação da direita na rua.  

   As manifestações, principalmente na cidade de São Paulo, tornaram-se tão plurais 

devido à sua densidade populacional, que grupos direita saíram às ruas a disputar espaços 

com grupos de esquerda. Este momento da direita na rua durante as manifestações não 

pode ser apresentado como seu início de sua movimentação, afinal, como apresentamos 

no texto, esta já se encontrava nas ruas desde o governo do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. 

   O que fortalece esta visão de que Junho de 2013 permitiu que a direita saísse às ruas 

foi a quantidade considerável de manifestações contra o governo da presidente Dilma 

Rousseff após 2013, visão esta que desconsidera, em primeiro lugar, que já existia um 

movimento se estruturando desde o governo de Lula; em segundo lugar, a pequena 

diferença de votos entre os então candidatos a presidência Dilma Rousseff e Aécio 

Neves. Sendo este o candidato derrotado que, num primeiro momento, reconhece a 

derrota, não obstante, em seguida, reivindica na justiça para reverter a derrota. Então, 

para a direita, não podemos atribuir as manifestações de Junho de 2013 como o local de 

seu início de manifestações de rua e também não se deve atribuir como um período 

decisivo para a derrubada de Dilma. Devemos olhar este período para a direita como um 

período de organização e compreensão da dinâmica das ruas.    

   Se, para a direita, 2013 foi um aprendizado para a esquerda, podemos compreender 

como um período de descoberta e desconforto. A descoberta da possibilidade de 

movimentos não centralizados terem vitórias nas suas demandas, algo que era 

inimaginável para alguns grupos de movimentos sociais. O desconforto trata-se de termos 

a dificuldade de dialogar e compreender a nova dinâmica que estes novos manifestantes 
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que se utilizam das redes sociais, tanto para ter contato com as pautas quanto para apoiar, 

apresentaram durante as manifestações, fazendo com que os grupos de esquerda 

partissem para a crítica total do que estava ocorrendo nas ruas. Tal desconforto envolve 

também a relação de movimentos sociais com os governos do PT e com sua base aliada e 

manifestantes sem ligações com grupos políticos. Afinal, dentro das manifestações 

continham grupos e partidos ligados ao governo federal e à Prefeitura de São Paulo, e 

grupos que não detinham nenhuma relação, e ambos lutavam para apresentar sua visão 

como a certa para a população. Nesta disputa entre qual parte da esquerda se encontrava 

com o melhor discurso, parte da população acaba se afastando. 

   Ao nos depararmos com o aumento de manifestantes em Junho de 2013 na cidade de 

São Paulo temos diversos apontamentos para seguir como motivo que levou as pessoas às 

ruas durante as manifestações: violência policial, afinal, suas ações causaram comoção 

nacional; mudança de postura dos meios de comunicação, que tentavam atacar o governo 

do PT tanto na esfera nacional quanto na municipal; e temos o trabalho de base do 

MPL-SP, que fez com que a população tenha percebido que aquele valor era muito caro 

para se pagar no transporte público. 

   A manifestação conseguiu aquela proporção de pessoas devido às indignações diárias 

de se morar em uma grande cidade como São Paulo, observando que havia uma demanda 

reprimida. Por este motivo, tanto alguns movimentos sociais tradicionais quanto a 

imprensa tiveram tanta dificuldades em estar nas manifestações: eles não representavam 

o que era a sociedade naquele momento.

   Os manifestantes da cidade de São Paulo apresentaram que a população não se 

enquadrava nem nas maravilhas que o governo federal e seus partidos da base 

apresentavam em propagandas e dados, nem tampouco no caos que a imprensa tentava 

apresentar a todo momento com taxa de desemprego e denúncias de corrupção.  

   Junho é resultado entre o otimismo exacerbado de setores políticos e críticas 

acentuadas dos meios de comunicação ao funcionamento do país e coube ao Movimento 

Passe Livre São Paulo cuidar dele com sua fórmula não centralizada de ação, permitindo 

assim que as demandas crescessem na mesma proporção de manifestantes, o que assustou 

tanto os movimentos sociais quanto a imprensa. Afinal, naquele movimento amorfo 

ambos se reconheciam. 

   Para os movimentos sociais ligados ao governo do PT, a reflexão que podemos fazer 

é que Junho de 2013 na cidade de São Paulo representou a total ausência de base para o 
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governo, apesar da vitória no período eleitoral. Já para movimentos sociais que não 

faziam parte da esfera do Partido dos Trabalhadores, a manifestação apresentou, em 

primeiro lugar, o quanto era possível crescer se tivesse ousado sair de suas bases e 

tentado compreender o que os manifestantes estavam apresentando.  

   Tanto os movimentos de apoio a Fernando Haddad e a Dilma Rousseff quanto os 

movimentos de oposição à política do PT alegam crescimento pós-junho o que é natural 

de ocorrer devido à pluralidade da manifestação de São Paulo. Mas a dúvida que fica é o 

que foi ou que será feito deste acúmulo de forças adquirido? 

   Para a imprensa, ao olhar para as manifestações, ela encontra todo o discurso de ódio 

que ela proferiu e toda informação tendenciosa que acabou se voltando contra ela de duas 

maneiras: a primeira, foi com atos de depredação que atingiu quase todos os grupos deste 

meio, que com o tempo pôde ser substituído sem grande sacrifício; já a segunda, leva um 

tempo para se recuperar, caso consiga recuperar é a credibilidade que até agora se 

encontra arranhada.    

    Com os meios de comunicação sem credibilidade para passar informação, os 

manifestantes passam a utilizar de redes socais espalhadas na internet para propagar 

informações e ponto de vista. A internet, que tem o seu valor durante as manifestações 

para organização de atos e propagar informação, não pode ser definida como instrumento 

primordial para as manifestações. Devemos compreender a internet como um instrumento 

de nossa época para comunicação assim como outros instrumentos foram em épocas 

anteriores e manifestações passadas. Ao elevar a internet e as redes sociais como o 

grande espaço das manifestações não compreendemos as dinâmicas existente nas ruas e, 

principalmente, não teremos como explicar qualquer outra manifestação antes do 

surgimento desta ferramenta, afinal tudo passa a depender dela. 

   Não podemos esquecer das manifestações contemporâneas Primavera Árabe, 

Occuppy Wall Street e Indignados que serviram de espelho para que uma parcela da 

população tenha comparecido às ruas na cidade de São Paulo, mas temos que ter um 

cuidado para não esquecermos das contradições da política brasileira e do período de 

constantes greves apresentada no ano anterior no país. 

   Ao definir os movimentos internacionais como fatores imprescindíveis para as 

manifestações brasileiras, estamos ignorando os dados das greves de 2012 no país, as 

críticas aos gastos com eventos esportivos e, sobretudo, a possibilidade de uma 

autocrítica a um setor que se apresenta como de esquerda ao assumir a máquina estatal. 
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Com esta escolha tiramos qualquer possibilidade de uma crítica ao governo do Partido 

dos Trabalhadores, tanto na esfera municipal quanto na federal e atribuímos os 

acontecimentos a fatores externos que o governo não teria como prever e com isso sem 

capacidade de controlar. 

    O governo do Partido dos Trabalhadores se apresentou como um grande conciliador 

de classes e as manifestações de 2013 desnudaram as contradições que o país enfrentava. 

Já para os grupos não ligados ao governo do PT, a autocrítica que podem fazer é sobre o 

conformismo à crítica ao governo federal. Estes grupos se apresentaram confortáveis 

apenas criticando e apresentado a contradição do governo e sem apresentar um projeto 

real para pôr fim às contradições existentes.    

    Com todas essas informações, percebemos que a manifestação na cidade de São 

Paulo foi uma manifestação programada na cidade, ou seja, já era esperada pelo poder 

público e pelos movimentos sociais assim que o aumento fosse anunciado. A novidade 

para ambos foi a entrada da população, que engrossaram as manifestações e toparam 

fazer parte da reivindicação do aumento da passagem desde que lhe fossem permitido 

levantar suas demandas e queixas. 
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