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2013: INTRODUÇÃO À RECUSA
Guilherme Moraes de Oliveira

Eu tinha 25 anos durante as jornadas de 2013 e lembro bem do 
que me fez ir para a rua, da energia que animava os sucessivos protestos, 
do desencontro de pensares e sentires. Aquele foi um conjunto de ma-
nifestações heterogêneo; era possível, in loco, discernir forças inconci-
liáveis, algumas inconscientes, até, embora em sua origem o movimento 
de 2013 fosse o de uma imensa recusa – vinda bem mais à esquerda, a 
partir da constatação reiterada de que o Estado brasileiro, então admi-
nistrado parcialmente pelo Partido dos Trabalhadores (PT), não só seria 
incapaz de construir um futuro mais justo e digno para a maioria, como 
estava mais interessado em trabalhar pelos interesses da minoria.

Eu tinha 14 anos quando Lula assumiu o poder do Executivo fe-
deral. Assisti a cerimônia de posse e, já naquela época, senti algo muito 
estranho quando vi uma grande massa popular tomando os gramados e 
instalações abstratas de Brasília. Eu havia lido a “Carta ao Povo Brasilei-
ro”, escrita um pouco antes pelo futuro presidente, e mesmo sendo tão 
jovem entendi que o compromisso do PT tinha pouco ou nada a ver com 
uma transformação social do país. A Carta era nitidamente endereçada 
aos empresários e ao capital financeiro; seu tom, um prenúncio do que 
seriam os três mandatos e meio dessa administração auto-nomeada “de-
mocrático-popular”: conciliação, apaziguamento, conformidade.

Eu não era nem nascido quando os pactos que fundaram a Nova 
República foram assinados. Partidos políticos surgiram sob a Lei Orgâni-
ca de 1979, se falava de um socialismo de via democrática (embora seus 
primeiros frutos, como o governo Mario Soares em Portugal, já dessem 
mostras de uma limitação sintomática), movimentos sociais expressavam 
uma multiplicidade de anseios e reivindicações, as negociações com her-
deiros e opositores formais da Ditadura avançavam. Enquanto a repre-
sentação política ganhava novos brilhos, os gestores do capital, auxiliados 
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como sempre pelos gestores do seu Estado, garantiam que a República 
vindoura teria que operar dentro dos marcos do neoliberalismo, quer 
gostasse disso ou não. Endividamento externo, dependência, desigual-
dade, processo inflacionário, congelamento salarial: a consequência da 
política econômica ditatorial estourava no exato momento em que os 
militares se retiravam do poder, lenta e gradualmente.

Seu legado, porém, transcende os efeitos de curto e médio pra-
zo. Duas décadas de autoritarismo também consolidaram uma imensa 
despolitização do povo brasileiro, uma tese arriscada se considerarmos, 
justamente, o surgimento dos novos movimentos sociais e partidos. Nos 
anos 1980, se discutia, se vivia e se criava atividade política cada vez 
mais, afinal, e com renovados sentimentos. Contudo, os limites dessa 
politização eram muito mais drásticos do que se admite; as discussões da 
Constituinte, por exemplo, ocorriam sob a sombra e o olhar da Ditadura. 
Estava claro, para todos os envolvidos, que qualquer forma de “radica-
lização” – leia-se, transformação das estruturas definidoras do Brasil, 
como a agrária, a tributária, a financeira – seria confrontada com um 
pronto retorno dos militares. Ou, pelo menos, com uma ação do aparelho 
de necro-Estado que eles deixaram instalado no coração do país. Da mes-
ma forma, sempre que os movimentos sociais passassem da manifestação 
cívica e pacifista para uma ação considerada radical, seriam prontamente 
reprimidos. Democracia, aqui, renasceu definida pela polícia e pelos hu-
mores do mercado de ações.

O PT surge nesse contexto. Desde o princípio, identifico uma dife-
rença notável entre a base do partido, seus anseios, suas múltiplas ten-
dências, sua militância espontânea e esperançosa, e o projeto, ou ambição 
de projeto, desenhado pela dirigência. Este é fruto de uma transformação 
teórico-prática muito comum aos intelectuais que se formaram durante 
os anos 1960 e 1970, ou seja, o gradual abandono da Revolução socia-
lista “real”, clássica, leninista e armada, pelas estratégias de ocupação e 
fomento de espaços democráticos dentro do capitalismo, pela via refor-
mista. Nessa passagem, a dirigência entendeu que precisaria formar qua-
dros e lideranças nos diferentes âmbitos da política institucional, além 
de conquistar o apoio de setores amplos da população, transcendendo as 
definições de um partido operário ou de massas e chamando a atenção 
das categorias urbanas liberais e dos empresários (especialmente os pe-
quenos).
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Ao mesmo tempo, havia os sonhos e expectativas da base do partido 
e, de forma mais ampla, do povo brasileiro trabalhador e/ou membro do 
grande exército de reserva da periferia do sistema. Acontece que esses 
anseios vinham balisados pelo seu tempo e mediados pelo assim chama-
do “projeto democrático-popular” da nova esquerda; o sonho de uma 
transformação social profunda, que eliminasse a pobreza, a fome e a 
desigualdade, se misturava com estratégias eleitorais, planos de governo, 
técnicas de conquista do Estado, e deveria se expressar, para o sucesso 
da empreitada, pelo ativismo representativo e pelo voto no partido que 
melhor concentrasse tais esperanças. Assim, a mobilização política se 
convertia, a cada década, em expectativa: o trabalho principal era escla-
recermos uns aos outros sobre a importância da democracia, das eleições, 
das conquistas sociais “cristalizadas no Estado”. Votaríamos nos repre-
sentantes certos e estes, de dentro do Estado, em mesas de negociação 
lendárias, com muito talento, brilho e boas intenções, convenceriam as 
forças que governam a economia a ingressarem no projeto democrático-
-popular – ou, no mínimo, a consentirem com ele – e a construírem um 
Brasil justo, igualitário, inclusivo.

Após uma década de tentativas, o PT conseguiu obter as chaves do 
palácio. Suavizara e decantara várias vezes a forma e o conteúdo de suas 
reinvidicações, mas chegou lá. Isso é o que importa. Nosso papel, agora, 
era fundamentalmente o de continuar trabalhando – a Constituição de 
1988, sempre lembrada como a “mais democrática”, fixa que a minha 
jornada semanal é de meras 44 horas e que eu tenho direitos trabalhistas 
e salário mínimo – e o de acompanhar, às vezes até em órgãos consul-
tivos, os avanços sociais que o governo nos daria… Movimentos sociais 
significativos, como o MST, ficaram no aguardo. Os sindicatos ficaram 
no aguardo. Os estudantes esperaram um pouco. Os trabalhadores espe-
ram há alguns séculos. Obtiveram o direito a um salário um pouco maior 
e à crédito pré-aprovado, em outras palavras, o direito ao consumismo 
e ao endividamento bancário. Também puderam colocar os filhos em 
universidades privadas, com bolsa e tudo, para que eles se tornassem 
trabalhadores médios e sonhassem com um emprego que, no fim, não 
era de interesse do mercado. Esperamos por quase uma década, nos des-
mobilizamos, achatamos e reduzimos nossos sonhos, seja em nome de 
um projeto cada dia mais suspeito, seja porque já estávamos na luta pela 
sobrevivência – e esta, como aprendemos da pior forma, é pródiga em 
destruir sonhos, em multiplicar desilusões.
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Poderíamos falar de estopins o dia todo, como se fôssemos especia-
listas na zeladoria de arsenais e artefatos explosivos (e somos, de fato): 
o preço da passagem de ônibus, as negociações da Copa, os subornos e 
relações descaradas com a direita, o fortalecimento e uso generalizado do 
aparato repressivo (para Tarso Genro, propalado intelectual do partido, 
a Polícia Militar é uma instituição fundamental da democracia), etc. Para 
muitos de nós, os espetaculares escândalos de corrupção que envolveram 
o PT eram mais uma consequência de participar da gestão do Estado e 
de negociar com latifundiários, banqueiros, industriais e grandes comer-
ciantes; não nos surpreendiam, apenas confirmavam algo que se faz nes-
tas terras desde o século XVI. Para muito além de Mensalões e estopins 
pontuais, nos frustrava, nos indignava, nos causava angústia e repulsa 
o sentido geral da vida imposta pelos nossos governantes e dominado-
res – uma vida de trabalhos de merda, de consumo de mercadorias, de 
destruição do meio ambiente e do futuro para que um número cada vez 
menor de pessoas ganhassem muito dinheiro e propagassem um sistema 
baseado na espoliação. Nos causava assombro ver como o necro-Estado 
se conservava incólume, como a política econômica desenvolvimentista 
seguia bem parecida com a da Ditadura (e nos rendendo, em seguida, 
fenômenos como Mariana, Belo Monte e Brumadinho), como até mesmo 
as aparentes conquistas sociais dependiam da boa vontade dos ricos e 
poderiam ser revogadas – como foram – por qualquer casualidade, por 
uma troca de governo ou por uma flutuação do preço das commodities, 
já que o projeto democrático-popular não alterou em nada o sentido da 
nossa economia colonial e da nossa atávica imobilidade política. O PT 
tinha as chaves do palácio, e queria nos fazer acreditar que elas vinham 
de graça, sem amarras ou compromissos.

Em 2013, se ainda não ficou claro, dissemos não a esse projeto e à 
vida que ele advogava. A nossa recusa, que vinha de uma esquerda e de 
um anseio utópico sem qualquer sombra de representação política, era 
muito mais ambiciosa do que uma estratégia eleitoral, não cabia em leis, 
em bons costumes, em conciliação de classes; não sentaria na mesa com 
o MDB, não governaria com a Andrade Gutierrez, não satisfaria o Itaú, 
não trocaria piadas com o Barack Obama, não faria “missões de paz” 
no Haiti, não buscaria apoio de igrejas neopentecostais, não acharia que 
o Exército possui generais nacionalistas e democráticos. Contudo, não 
soubemos formular um Outro Mundo. Não havia tempo, nem formação, 
nem condições de sairmos para a rua com um projeto novo. Esse foi o 
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nosso erro, o nosso limite: tínhamos energia, mas ela não tinha corpo, 
não se encarnava. O oportunismo de direita que veio depois, no entanto, 
é menos uma consequência desse vazio e mais, muito mais, o resultado 
de mais de dez anos de fortalecimento da classe dominante, de des-
mobilização política, de consolidação de uma cultura de conformismo, 
expectativa e frustração.

Portanto, a contradição se tornou o modus operandi do governo pe-
tista: quanto mais realizava seu projeto conciliatório, mais corroía as 
bases que asseguravam seu poder. Quando a corrosão atingiu seu estado 
crítico e as elites perceberam que o PT não tinha mais condições de 
manter o status quo e se proteger de um ataque massivo, providenciaram 
sua derrubada. Afinal, nunca foram signatários de projeto democrático 
algum; sua condição de classe dominante da periferia exige a superex-
ploração do povo e dos recursos, para que o sistema global do capitalis-
mo se mantenha e as commodities continuem sendo produzidas a baixo 
valor. Por um breve período aparentaram civilidade, ainda que qualquer 
observador mais atento e mais crítico pudesse apontar os sinais do seu 
apetite grotesco, do seu total desprezo pelo próprio país e por tudo que 
cheire a povo. Hoje, num novo ciclo de acumulação primitiva e ataque 
aos trabalhadores, aos excluídos, aos indígenas e a tudo que não sirva 
aos propósitos do capital, vestem com orgulho ou ressalvas hipócritas 
a camisa do neofascismo. Amanhã, pode ser que convoquem um espe-
táculo mais digerível, beneficiado por quarenta anos de achatamento de 
sonhos e por um genocídio sistêmico da população. Como sempre, tudo 
que precisam é que a gente aceite as cartas marcadas e mantenha o jogo 
intacto, perdendo sempre, acreditando em salvadores, trabalhando até 
morrer, desperdiçando tudo que somos e tudo que nos sustenta a vida.

Nessa roda morta, o PT não só descuidou das forças mais perversas 
da história, ele contou com elas para o seu projeto. Dentro do Estado, 
mantidas as estruturas da economia, não há espaço para outra coisa. Se 
o sentido desse partido é conciliar o inconciliável, nenhuma auto-crí-
tica real pode ser feita; do contrário, veríamos que a sua dirigência já 
abandonou o horizonte da utopia há muito tempo.

Essa dirigência não possui qualquer alternativa à distopia do capital, 
e sabe que não possui.

O caminho para um sonho novo sempre foi melhor trilhado de bai-
xo para cima, e sem paradas obrigatórias. Esta é uma das únicas lições 
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da história que não pode ser falsificada, que não se repete nem como 
tragédia nem como farsa, e que ainda enche os nossos inimigos de medo. 
Trata-se de a realizar.
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CAPITALISMO BRASILEIRO: 
CLASSES MÉDIAS E CLASSES PO-

PULARES NAS MOBILIZAÇÕES 
DE 2013

Glauber Franco de Oliveira1

As mobilizações brasileiras de junho de 2013 são mais um milenar 
estopim que explode pelas modernas classes trabalhadoras. Não é algo 
novo, muito menos esgotado, é expressão da unidade cristalizada dos ra-
dicalizados capitalismo, racismo, colonialidade do poder e classes sociais. 
É singular expressão da articulada totalidade histórico-social do capita-
lismo mundial na particularidade do capitalismo brasileiro.

 Segundo Quijano (2006), une-se capitalismo-colonialidade-moderni-
dade na fundação e mundialização dos capitalismos nacionais e do capi-
talismo mundial, que, por sua vez, abriga em si classificação racial-e-ét-
nica, da seguinte maneira:

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do pa-
drão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma 
classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular 
do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e 
dimensões, materiais e subjectivos, da existência social quotidiana e da 
escala societal. Origina-se e mundializa-se a partir da América. (QUIJA-
NO, 2009, p. 73)

1 Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: glaube-
reb@outlook.com.



12 | Revista Terra sem Amos, ano II, n. 03. jun. 2021

 É nessa radicalidade que as democracias latino-americanas são bur-
guesas, e, por serem burguesas, se fundam em bases econômicas aliena-
das e de inexoráveis contradições capitalistas que geram crises cíclicas e 
de destruição, conforme István Mészáros (s/d) nos afirma da particulari-
dade de esgotamento do século XXI:

Vivemos na era de uma crise histórica sem precedentes. Sua severidade 
pode ser medida pelo fato de que não estamos frente a uma crise cíclica 
do capitalismo mais ou menos extensa, como as vividas no passado, mas 
a uma crise estrutural, profunda, do próprio sistema do capital. Como 
tal, esta crise afeta — pela primeira vez em toda a história — o conjun-
to da humanidade, exigindo, para esta sobreviver, algumas mudanças 
fundamentais na maneira pela qual o metabolismo social é controlado. 
(MÉSZÁROS, p. 7, s/d)

Desta maneira, a conjuntura das mobilizações de junho 2013 se as-
sentaria neste chão histórico, regulado pelo Regime de Acumulação Flexí-
vel, em que Harvey (1992) mais ou menos caracteriza da transição vinda 
do taylorismo-fordismo o seguinte:

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto 
direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos pro-
cessos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 
consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção intei-
ramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 
novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 
comercial, tecnológica e organizacional. (HARVEY, 1992, p. 140)

Para Antunes (2018), explicando este Regime, consolida-se um ca-
pital mundial-nacional financeirizado (Divida Pública nos Estados-nação, 
por exemplo), informacional (capitalização da informação, por exemplo) 
e digital (avanço das “Tecnologias da Informação e Comunicação”, por 
exemplo) na tríplice destruição flexibilidade, terceirização e informalidade 
do capital em realizar seu ciclo produção-consumo de crise e efetivar-se 
mais rápido pelo e em detrimento do trabalho humano. 

A crise de 2008 do capital mais recente às mobilizações de 2013, 
portanto, se arrasta pelo século XX inteiro como um morto-vivo e chega 
ao Regime de Acumulação Flexível como mais uma forma do capital e do 
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capitalismo se reproduzir, David Harvey (2016) resumo da seguinte ma-
neira esse cenário de crise:

[...] A longa e persistente crise que se iniciou com a quebra do mercado 
de ações em 1929 só se resolveu por completo nos anos 1950, depois 
que o mundo passou pela depressão dos anos 1930 e pela guerra mundial 
dos anos 1940. Da mesma maneira, a crise sinalizada pela turbulência 
dos mercados de câmbio internacionais, no fim dos anos 1960, e pelos 
protestos de rua de 1968 em cidades tão diversas como Paris, Chicago, 
Cidade do México e Bangcoc só se resolveu em meados dos anos 1980, 
depois do colapso, no começo da década de 1970, do sistema monetário 
internacional de Bretton Woods, iniciado em 1944, da turbulenta década 
de 1970 no que diz respeito às lutas trabalhistas, do advento e da conso-
lidação das políticas neoliberais sob os governos Reagan, Thatcher, Kohl, 
Pinochet e, por fim, Deng na China. (HARVEY, 2016, p. 10)

Nessa totalidade secular, vindo de ininterruptos anos de conflitos 
classistas, decoloniais e raciais no Brasil, as mobilizações de junho de 
2013, a partir de Singer (2013), acontece inicialmente da emersão de 
lutas atreladas à tarifa de ônibus, centralizado nas capitais e centros 
urbanos (mobilizações essencialmente urbanas), organizado autonoma-
mente pelo Movimento Passe Livre (MPL), com número entre 2 a 5 mil 
pessoas nos dias 6, 10 e 11, subindo para 15 a 20 mil pessoas no dia 
13; em um segundo momento, nos dias 16, 17 e 18 intensifica-se as 
mobilizações devido à violência policial e se multiplica por mil (de 75 
mil a 85 mil em São Paulo no dia 17), chegando no dia 20 a milhões em 
todo o Brasil. Nesse segundo momento até o fim de junho, percebe-se 
cooptação e profusão de pautas (individualistas e liberais), sobretudo de 
anticorrupção e referentes aos gastos elitistas com a Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas de 2016; inserção da Grande Mídia; protestos em 
prédios públicos simbólicos, como as Assembleias Legislativas, Congres-
so Nacional e Itamaraty. 

 Dois dominantes espectros políticos com seus encarnados grupos 
representantes tentariam organizar e protagonizar estas mobilizações de 
2013, que seriam: o Movimento Passe Livre (MPL), por seu trabalho de 
base e legitimidade popular (protagonismo no primeiro momento); e a 
organização internacional Atlas Network, com suas diversas alianças e 
instituições no Brasil, por sua cooptação, capital aplicado e oportunismo 
(disputando o protagonismo em um segundo momento). 



14 | Revista Terra sem Amos, ano II, n. 03. jun. 2021

O Atlas Network, ao invés de uma novidade, se estrutura intensa-
mente desde o marco da vinda do neoliberalismo no Brasil em 1980 com 
altos capitais e instituições pelo mundo, se organizando com os think 
tanks ultraliberais brasileiros no seguinte:

[...] se apresenta como uma entidade “educacional” que defende “políticas 
públicas orientadas para o mercado”. Fundado em 1981 pelo empresário 
Antony Fisher, o Atlas se especializou no financiamento e ajuda a entida-
des que propagam as idéias liberais (livre mercado, defesa da propriedade 
privada, redução dos impostos, desregulamentação da economia, princi-
palmente do mercado de trabalho). Hoje a ajuda se estende a 456 insti-
tuições em 101 países, de acordo com o site da entidade. Oficialmente o 
próprio Atlas tem como seus mantenedores entidades identificadas com 
o conservadorismo religioso, mas também com os autointitulados “liber-
tarians”, agrupando, em última análise, recursos e certa representação do 
grande capital estadunidense. (MELO, 2015, p. 10)

 Já o Movimento Passe Livre (MPL), em oposição, é uma organiza-
ção que se caracteriza como autônoma, apartidária, horizontal, intran-
sigente, descentralizada, de base popular e anticapitalista de estudantes 
de classes médias brancas que tem como pauta geral o direito à cidade e 
pauta específica o transporte público gratuito. 

 Contudo, maiores do que esses dois grupos, ver-se-ia mais forte-
mente a mobilização não desses grupos, mas a expressão heterogênea e 
complexa da luta de classes e raças em junho de 2013: de um lado, classes 
médias, de alto acesso à renda, brancas, escolarizadas (educação legitimada 
pelas classes dominantes), individualizadas em suas pautas políticas; de ou-
tro, classes populares, negras, periféricas, antirracistas, anticapitalistas, de 
diferentes organizações e pautas coletivas, históricas e populares.

Enquanto ao olhar por escolaridade vimos uma acentuada presença do 
topo da escala social, remetendo para a classe média tradicional, do ân-
gulo da renda e da ocupação que se pode deduzir dela, as pesquisas 
apontam uma incidência expressiva da metade inferior da pirâmide nas 
manifestações. Seria a confirmação de que o novo proletariado ou preca-
riado, conforme sugerido por alguns autores, foi para as ruas. (SINGER, 
2013, p. 31)
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Das classes populares compunha-se uma grande parcela do concei-
tuado novo precariado, “uma parcela do proletariado, e a mais precari-
zada, geracionalmente jovem, que vive de trabalhos com maior grau de 
informalidade, muitas vezes realizando atividades parciais, por tempo 
determinado ou intermitente.” (ANTUNES, 2018, p. 64).

Brito; Oliveira (2013) destacam das lutas urbanas da favela as clas-
ses populares que resignificam por sua própria sujeição e organização as 
lutas urbanas:

[...] no mesmo 25 de junho de 2013, o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST) e o Movimento Periferia Ativa participaram de uma 
reunião com a presidenta Dilma Rousseff, arrancada em meio aos atos 
de rua nas periferias. Um dos pontos da pauta foi o fim imediato das 
violências policiais nas periferias. Os mesmos movimentos, em conjunto 
com a Resistência Urbana, o Comitê Contra o Genocídio da Juventude 
Negra e o Movimento Mães de Maio, já haviam realizado, no dia 14 de 
maio de 2013, em São Paulo, o “Dia das Mães Sem os Filhos”. Movimen-
tos que empreendem lutas territoriais têm a possibilidade de alcançar 
um vasto contingente de mulheres e homens que não são mais atingíveis 
pelas ferramentas organizativas que estão ligadas à inserção no trabalho 
– sindicatos, por exemplo -, por conta das profundas reestruturações 
produtivas: desemprego, informalidade, enorme dilatação do setor de 
serviços/comércio, expansão do fenômeno da terceirização etc. (BRITO; 
OLIVEIRA, 2013, p. 68-69)

Teríamos, por exemplo, a “Unidade Popular pelo Socialismo”, junto 
aos movimentos sociais “União da Juventude Rebelião”, “Movimento de 
Luta nos Bairros, Vilas e Favelas”, o “Movimento Luta de Classes” e o 
“Movimento de Mulheres Olga Benário”, fundado em 16 de junho de 
2013 em meio às mobilizações, formalizando-se legalmente pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral em 10 de dezembro de 2019. 

Classes médias e classes populares que “enquanto um grupo de jo-
vens da periferia promovia uma espécie de “passe livre já” por meio do 
“pula catraca”, jovens de classe média gritavam para eles: “sem vandalis-
mo, sem vandalismo”.” (SINGER, 2013, p. 39) em grande tensão. 

 Desse outro lado, das classes médias, que quanto mais sujeitos iam 
se integrando às mobilizações, mais contraditórias as pautas se enca-
reciam, define-se sua atuação política mais ou menos no que Cardoso 
(2020) disserta de seus históricos projetos:
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[...] não teve e não tem compromissos com a superação das desigualdades 
sociais e o caráter excludente da dinâmica capitalista nacional. Muito ao 
contrário. Ele se alimentou e se alimenta das desigualdades, as valorizou 
ao longo da história e se contrapôs com veemência a projetos alterna-
tivos. Um projeto propriamente conservador, assentado em estilos de 
vida e concepções de mundo próprios, ancorado numa ética burguesa do 
trabalho de tipo weberiano, liberal, individualista, meritocrática e elitista. 
Outro projeto, também claramente identificável em diferentes conjuntu-
ras, teve por base ideias como igualdade, solidariedade e justiça social, 
podendo ser nomeado progressista, com raízes também em estilos de 
vida e concepções de mundo próprios. Em seu lastro, encontra-se uma 
ética do trabalho assalariado, fruto das lutas sociais do século XX, de 
que foram protagonistas, primeiro, o operariado, e depois, frações das 
classes médias em processo de crescimento, sobretudo as classes médias 
baixas dos serviços e aquelas vinculadas ao serviço público e às atividades 
culturais e intelectuais, que constituíram, ao lado da classe operária, as 
bases de sustentação dos estados de Bem-Estar no ocidente e também no 
Brasil. (CARDOSO, 2020, p. 15)

 Classes médias do trabalho intelectual, que buscam diferenciação 
em relação às classes populares e aproximação às classes burguesas, mes-
mo sendo fundamentalmente classes trabalhadoras, todavia destituídas 
de propriedades e de regularidade no controle de sua vida social, transi-
tando ambiguamente nas classes populares e classes burguesas. 

 Ou seja, tem-se que as mobilizações de junho de 2013, dentro do 
Regime de Acumulação Flexível do capitalismo mundial de particular for-
mação no Brasil, foram e estão sendo múltiplas expressões políticas das 
racializadas classes trabalhadoras brasileiras que se dividem em classes 
médias e classes populares. Estas, por sua vez, também são múltiplas, mas 
se diferenciam (no caso a diferença se torna oposição), em uma unidade 
de radicalidades insuperadas: capitalismo-colonialidade-modernidade. 
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PENSAR 2013 COMO QUEM 
ENFRENTA AS NUVENS DE GÁS: 

ROTAS DE FUGA, ABRIGOS 
E POSSIBILIDADES DE 

REENCONTRO
Leila Saraiva1

Dissipando nuvens

Não demorou muito para que o rebuliço das ruas tomadas nas mais 
diversas cidades brasileiras em 2013 se desdobrasse também em análises 
sobre os impactos daqueles acontecimentos para a vida do país. Mesmo 
caminhando em direções distintas, houve certo consenso em alçar rapi-
damente 2013 a um evento divisor de águas da política nacional, seja 
como momento de inflexão política ou marco de uma nova conjuntura (Brin-
gel & Domingues, 2013; Fernandes, 2019; Ferreira, 2016; Quadros & 
Bartz, 2017)Junho é um ápice de um processo que já vinha acontecendo, 
não representando novidade para quem estava na luta. Apesar da visão 
bem marxista, há pouco sobre a crise econômica e condições materiais de 
existência levado em conta das &quot;causas&quot; da análise.\n\nOutra 
contribuição do texto é também partir da experiência de Porto Alegre de 
luta contra o aumento da passagem em 2013 (anterior ao processo de sp 
e rj. Foram também rápidos os esforços de conectar aquilo que acontecia 
por aqui com ruas tomadas por contingente parecido de pessoas, no país 
ou fora dele, como as Diretas Já e o Fora Collor, ou ainda Maio de 68 e os 

1 Militante do Movimento Passe Livre-DFE e doutoranda em antropologia pela Universi-
dade de Brasília.
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mais recentes Occupy Wall Street e a Primavera Árabe (Adusp, 2014; Brin-
gel & Domingues, 2013; Coutrot, 2014; Nunes et al., 2018; Singer, 2013).

Foi fundamentalmente o impacto das métricas e estatísticas, o gigante 
daquelas manifestações, o foco da atenção de boa parte dos analistas que 
se propuseram a escrever sobre elas. Naturalmente, a mobilização pelo 
maior de 2013 desdobra-se também em interesses maiores. Definido o en-
quadramento analítico mais adequado, o esforço das/os autoras/es segue 
o propósito de pensar as grandes questões que definiriam o fenômeno. 

“De onde emergiu 2013?” - as respostas se multiplicam entre o 
descontentamento justo ou injusto com o Lulismo (Nobre, 2013; Singer, 
2015), a complexidade desigual da vida nas cidades (Braga, 2015; Chauí, 
2013), as diversas articulações da política e economia internacional 
(Alonso e Miche, 2015). “Por que explodiu 2013?” – as hipóteses versam 
sobre a suposta massiva presença da classe média e consequente adesão 
midiática (Souza, 2016); ou sobre o papel da repressão da Polícia Militar 
na difusão de um sentimento de indignação ( Júnior, 2014) ou ainda na 
evidenciação de uma crise de representatividade há muito cozinhada no 
sistema político brasileiro (Chauí, 2013; Singer 2013, Nobre, 2015). O 
delineamento dos panos de fundo ou contextos que possibilitaram 2013, 
objeto dessas análises, no geral apontam para explicar por que, como na 
frase de Rolnik (2013) repetida à exaustão, “junho não foi um raio em 
céu azul”. Chama a atenção como a precisão das causas listadas contrasta 
com os rostos surpresos de boa parte de nós, quando efetivamente vivía-
mos aquele momento.

Há também outra chave de preocupações. “Quais são os impactos de 
2013 para a Esquerda2 brasileira?” – os palpites oscilam da ascensão do 
franco autoritarismo e destituição do progressismo (Bucci,2016; Chauí; 
Santos, 2013a, Santos,2013b) à necessidade de politização e formação 
política do povo para a construção de um projeto radical (Fernandes, 
2019). E, por fim, mesmo quando, eventualmente, os olhares se voltam 
para os aspectos peculiares das manifestações de 2013 (centralidade da 
ação direta, horizontalidade// falta de direção// não coordenação; pauta 
concreta; papel das redes sociais; entre outros), também o fazem a partir 
da mesma aflição: a de responder, no grande, o que emergiu como grande 

2 Utilizo Esquerda com “E” maiúsculo como uma provocação aos grupos e organizações 
que vem o centro de atuação de seu projeto a disputa por hegemonia – Esquerda com “E” 
de Estado. 
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daquele ano. Não à toa, 2013 muitas vezes é conhecido por Junho¸ uma 
referência direta aos acontecimentos de São Paulo, cuja centralidade na 
vida nacional parece evidente para parte considerável dos autores/as.3

A ânsia de estabelecer quadros gerais para explicar 2013 e seus efei-
tos acaba por passar longe, muito longe, da experiência de quem viveu e 
construiu aquelas ruas. Se lembrarmos do gás lacrimogênio jogado aos 
montes para controlar as multidões, podemos pensar como a constan-
te operação desses empreendimentos de reduzir os acontecimentos de 
2013 ao macro, e, mais marcadamente ao nacional, embota nossa visão. 
As explicações totais funcionam como a névoa branca e espessa do gás, 
provocando um tipo particular de cegueira.

Talvez a primeira coisa que se torne invisível nessa chave analítica 
seja, curiosamente, um dos enunciados fundamentais daquele ano. Os 
saltos interpretativos tendem a ignorar ter sido um motivo cotidiano que 
levou multidões às ruas de tantas cidades. Há, afinal, algo mais corri-
queiro do que o suplício vivenciado no transporte coletivo? Chacoalhar 
em ônibus apertados, tristes, atrasados e caros – martírio diário. Mes-
mo o aumento de passagem que, em minha dissertação, argumento ser 
um momento no qual a violência obliterada da catraca volta a aparecer 
(Saraiva, 2018), não é um evento incomum, mas parte regulamentar da 
vida urbana. 

 Diante de uma agressão tão comum, parte considerável das suspei-
tas levantadas ainda no calor daquelas manifestações (e constantemente 
requentadas em suas rememorações) versava, justamente, sobre a suposta 
banalidade de suas reivindicações. “Não é possível que tudo isso decorra de 
um simples aumento de passagem”, disseram muitos. Assim, analistas políti-
cos das mais diversas vertentes se apressaram em dizer que havia algo por 
trás e então se agarraram na urgência de trazer à superfície, algo que pos-
sibilitasse entender as causas daquela revolta aparentemente injustificada4. 

3 Por outro lado, há alguns trabalhos que se esforçam em fazer o movimento contrário, 
como por exemplo (Machado Tavares et al., 2016; Menezes, 2017)
4 Trata-se de procedimento curioso se, ao invés de pensarmos com os olhos do maior, re-
memorarmos que as condições cotidianas da vida e, mais especificamente do transporte 
coletivo, já se desdobraram em revoltas em vários outros momentos no país. Podemos ir 
longe, como na Revolta do Vintém que eclodiu em 1879 no Rio de Janeiro, mas também 
podemos ficar por aqui e acionar a Revolta da Catraca em Florianópolis, 2004, ou a Revolta 
do Buzú em Salvador, em 2003. Ou seja, se ouvirmos com mais atenção, não há nada banal 
em 20 centavos.
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Qualquer desconfiança com esse procedimento logo se deparará com 
a declaração: fosse só pelo aumento das passagens, as multidões não te-
riam tomado a dimensão que tomaram5 – uma asserção razoável (espe-
cialmente se pensarmos que um aumento de passagem é só um aumento 
de passagem). Por outro lado, vale a insistência e talvez até mesmo uma 
troça: haveria 2013 sem aumentos de passagem? Fosse a convocação feita 
em nome do fim do Capitalismo, teriam sido as ruas tomadas como foram? 

Faço essa provocação para aprofundarmos como o silenciamento 
dessas queixas são emblemáticas de um tipo de teoria social que, em 
nome de explicações totais e maiores, também opera de forma análoga 
ao gás lacrimogêneo. Confiantes em sua clarividência, ao procurar pe-
los motivos ocultos das manifestações, os/as pesquisadores/as trabalham 
para dissipar com suas análises e teorias a névoa branca que estaria 
cegando (apenas) os manifestantes. Se creem em posição relativamente 
imune, distanciada da nuvem tóxica. Tal como a polícia, apostam em suas 
ferramentas para não se deixarem contaminar, para seguirem formulan-
do suas análises certeiras e desimpedidas.

Essa fé ancora-se em uma (espero que) velha e confortável ciência 
social, um tanto convencida de suas próprias prerrogativas. Por um lado, 
se propõe a descobrir o que há de oculto nos discursos e práticas dos 
nativos feitos objeto de estudo, cuja vida irracional precisa urgentemente 
ser explicada pelos olhos distanciados do pesquisador. Por outro, se au-
toriza a isso pois acredita que apenas as ferramentas do analista seriam 
capazes de articular, a partir da recolecção de várias experiências parti-
culares vistas em campo, esse todo que precisa ser explicitado para que 
se produza uma teoria social de fato. 

Na ânsia de decifrar o que quem está nas ruas não vê e transformar 
a experiência (dos nativos) em teoria (dos analistas), quem termina por 
ser dissipada não é a névoa, mas a própria multidão. Quando múltiplas 
vozes são reduzidas a algo por elas inalcançável, de repente sua existên-
cia parece deixar de ter sentido próprio. O uso de narrativas mestras 
termina por reconstruir um lugar de passividade daqueles que chama-

5 Há abordagens interessantes sobre essa transição, da luta pelo aumento das passagens para 
“pautas difusas”. Bringel, por exemplo, a chama de transbordamento societário, quando são 
ultrapassados os movimentos madrugadores responsáveis pela convocação inicial (marcada-
mente o Movimento Passe Livre, mas não só) e as ruas são tomadas em caráter mais difuso 
(Bringel, 2013).
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mos de povo6, reafirmados como incapazes de refletir e teorizar sobre 
suas ações e/ou simplesmente tão tomados por afetos irracionais que 
não conseguem prever as consequências de seus atos para a vida política 
(como se alguém conseguisse). Não dá para deixar de pensar que os olhos 
que se pretendem límpidos estão também enebriados por um vício: pare-
ce não haver política se ela não atingir, ocorrer, ou derivar da esfera do 
Estado. Nada mais distinto de 2013.

É interessante ressaltar como há muito fogo amigo nas elaborações 
calcadas nesse procedimento. Ou seja, essa operação não tem relação 
necessária com a afinidade ou falta dela por parte dos pesquisadores com 
os sujeitos que se propõe a decodificar. Muitas vezes o uso do truque de 
Deus (Haraway, 1995) - ou como quem vê a rua através do drone, ou do 
carro de som - essa capacidade de construir análises descorporificadas¸ 
parte da percepção de que o poder do analista é justamente o de tornar 
legível – e, portanto, legítimo – aquilo que parece como incompreen-
sível para a política de verdade. Desta forma, as paixões que mobilizam 
esse esforço podem ser tão variáveis como o desejo de reestabelecer a 
ordem (entender para acalmar as hordas), a crença no Estado democrático 
de direito (transformar a revolta em política pública) ou o sonho de uma 
Revolução Socialista (organizar as massas desordenadas). 

Assim, a despeito de seus desejos, a insistência em não ouvir o con-
creto que levou as multidões de várias cidades do país para as ruas e 
reduzir essas vozes às suas macro-causalidades termina por tornar im-
possível a sua própria existência. Trata-se de uma forma profundamente 
eficaz de dispersão, com efeitos simultâneos no passado – as análises 
vão tornando 2013 impossível – e no futuro: é difícil imaginar qualquer 
outro levante, pois não conseguimos levar à sério as relações que o pro-
duzem. Ou seja, ao seguir construindo análises “acima de”, ignorando que 
estamos todos/as, inclusive quem escreve, com os olhos marejados pelo 
gás, terminamos (mais uma vez) por esvaziar as ruas. 

Mas, então, como pensar – e fazer – diferente?

Rotas de fuga, abrigos e possibilidades de reencontro 

6 Como se verá adiante, a categoria “povo” será amplamente discutida ao longo deste tra-
balho.
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Pensemos no momento que, estando na rua, somos atingidos pelos 
disparos de gás lacrimogênio. Como nos recompomos e o que preci-
samos fazer para impedir o intento das forças policiais de dispersar a 
manifestação? 

O gás lacrimogênio desorienta, penetra os poros, deixa a boca amarga 
e a visão turva. Dá vontade, mas não adianta muito tentar ver além da nu-
vem espessa que nos rodeia. Ela compõe e constrói o cenário, precisa ser 
enfrentada, vivida. Se o objetivo é não ceder à pressão da polícia, é preciso 
criar maneiras de se mover através da névoa, pensar e agir junto a ela.

 Há muitas estratégias para isso, mas sem dúvida os braços de nossos 
companheiros tornam-se bom suporte. Mãos diversas encharcam nossos 
lenços com vinagre, passam leite de magnésia em nossos olhos. Coi-
sas aprendidas por meio de histórias, ferramentas vindas de quem sabe 
onde. As falas, de vozes conhecidas ou não, nos tranquilizam e cria-se o 
apoio necessário para continuarmos caminhando. Essa caminhada não é 
pré-determinada ou regular: não anda reto ou em alguma direção, tro-
peça, dá dois passos para frente e dois para dentro, a depender de onde 
sopra o vento. Mas, nessas rotas de fuga que vamos desenhando meio 
tropegamente, coletivamente, vamos criando também as possibilidades 
de reencontro, abrigos, compondo outras conexões. Frustramos, assim, 
os planos da PM. 

Fazer da análise rotas de fuga, significa apostar que a teoria não 
precisa controlar ou dispersar as multidões com suas respostas, mas pode 
ajudar a pensar outras perguntas e, quem sabe, a traçar novos caminhos.

Nessa toada, não faz muito sentido pretender explicar 20137. É ne-
cessário resistir ao impulso de saltar para metanarrativas, sob o risco de 
recorrermos a roteiros já conhecidos por aqueles que tentam nos disper-
sar. Ganhamos fôlego quando somos inventivas, quando vislumbramos 
possibilidades inesperadas.

Também não é frutífero querer criar qualquer visão definitiva sobre 
o tema, ou ainda entrar nessa seara que tem se chamado de “disputas de 
narrativas”8, evocação comum sobre 2013, especialmente nas elaborações 

7 Ou, inspiradas por Strathern (1991), ao menos não reduzir a noção de explicação apenas 
a elaboração de cadeias causais.
8 Devo o sentido da noção de “narrativas” que utilizarei nesta tese a meu companheiro Pai-
que que, em uma das nossas conversas, me chamou atenção para como a ideia de disputa de 
narrativas vinha tomando conta das discussões sobre 2013, dizendo-me: “acho tão estranho 
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que entrecruzam a produção acadêmica com o compromisso militante. 
Se a transformação da multiplicidade em relatos uníssonos é consequên-
cia do predomínio da referencialidade, como argumenta Borges (2013), 
quando se trata de rotas de fuga, é o contrário. Quanto mais, melhor.

Recusando, assim, a possibilidade de ver acima da névoa, com os 
olhos límpidos de quem não se acha afetado pelas bombas9, precisamos 
recorrer ao que nos aparece no momento, pensar com o que temos à 
mão, trazendo à tona o que escapa à visão: o tato, os ouvidos, a depen-
dência do outro, para então criarmos um caminho impensado.

No zapatismo, essa ideia é sintetizada a partir de um lema: cami-
nhar perguntando. Conta a história que o falecido Subcomandante Mar-
cos caminhava pela Selva Lacandona junto ao Velho Antônio, até que os 
dois eventualmente se perderam. Depois de sacar todas suas ferramentas, 
Marcos se vê já sem possibilidades, quando vê Velho Antônio calmamente 
abrindo espaço entre as árvores com seu facão, fazendo nova trilha, até 
que os dois chegam de volta à comunidade. Marcos fica perplexo, e passa 
a se lamentar: “Hijole! Eu só fiz atrapalhar nossa volta com todas as minhas 
ferramentas!”. Velho Antônio, calmamente, responde: “Não sabemos bem, 
mas a verdade é que só chegamos também porque testamos as suas fer-
ramentas... A gente vai perguntando na medida que o caminho aparece”.10

Na discussão antropológica, minha área de estudo, essa opção im-
plica em levar a sério as pessoas, suas teorias e invenções. Escapar do 

falarmos de disputar narrativas. Nós, que sempre falamos de mudar as relações, o mundo, a 
vida, de repente estamos nos contentando com disputar as narrativas”. Como se verá mais 
adiante, portanto, associo aqui a ênfase às “disputas de narrativa” como uma questão que 
emerge ao próprio campo e que se conecta a uma forma de pensar, viver e fazer política 
profundamente espetacularizada, em conflito com as formas de pensar, viver e fazer política 
do Movimento Passe Livre, por mim associadas com ao cultivo de imaginários radicais. Não 
me refiro, portanto, à longa discussão sobre como a antropologia trata principalmente da 
produção de “narrativas” ou o “discursos” como, por exemplo, apontam as elaborações de 
Marcus e Clifford (2016). 
9 Como não lembrar de Favreet-Saada (1990) e a experiência de ser afetada, de fato, pelo 
campo?
10 Esse e é um resumo meu, um tanto arbitrário, de uma história que li há muito tempo 
em “Relatos de Viejo Antonio” (2005). Sinceramente, já não lembro bem de sua versão 
original, mas de como ela foi se transformando em seus contares e recontares ao longo de 
minha militância junto ao Movimento Passe Livre-DF. Creio que oferecer minha própria 
versão dela é coerente com sua proposta, mas recomendo a quem quiser aproveitar dessas e 
outras narrativas, consultar a fonte original. 
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paradigma da ausência, que tenta alcançar o que está faltando e não o que 
se desenrola bem ali. Uma referência já batida, mas querida, nesse pro-
ceder é a obra de Clastres (1978) e sua formulação da “Sociedade contra 
o Estado”, o giro Copérnico da antropologia para pararmos de pensar ao 
redor de nós mesmos em nossas teorias. Outra inspiração é a proposta de 
Strathern (1991), de encararmos as certezas como parciais e as informa-
ções como intermitentes, uma resposta como uma nova pergunta, uma 
conexão como um vão, uma similaridade como diferença, e vice-versa (: 
xxiv, tradução livre). 

Nas assembleias do Movimento Passe Livre -DFE, movimento do 
qual faço parte, isso implica em voltar várias vezes ao mesmo tema, 
pensar novos caminhos para sempre renovados dilemas, quebrarmos a 
cabeça para pensar como driblar as capturas que nos aparecem. 

Fazer da análise rotas de fuga, multiplicando abrigos, é se furtar 
a pensar a partir das métricas e estatísticas de 2013 e buscar refletir junto 
com as relações, afetos e sonhos ali produzidos, muitas vezes de forma 
singela, como os braços companheiros que nos servem de apoio. Para 
quem vê as manifestações de cima é difícil imaginar os infinitos gestos 
de solidariedade e cuidado, os laços que se criam, não só durante, mas 
também e principalmente, antes e depois que a multidão toma as ruas. 

 Bringel (2013) chamará essa dificuldade de pensar para além da rua 
tomada em 2013 de miopia do visível. “A história não se faz de praças 
cheias”, dirão os zapatistas, também acusando a mesma miopia (2007). 
Aqui, insisto em não ser possível multiplicar abrigos se não pensarmos 
junto as condições de possibilidade de sua emergência, dadas principal-
mente em gestos cotidianos ou corriqueiros, ainda que estejamos enfeiti-
çados pelo gigante das multidões. Em outras palavras, quando as bombas 
de gás explodem, importa mais estar com quem podemos contar que 
estar com muita gente – e esses laços são profundamente ordinários, 
mesmo que surjam em meio ao extraordinário. 

 Em oposição ao truque de olhar de Deus que já mencionamos, 
Haraway (1995) propõe a objetividade como fruto de análises corporifi-
cadas e suas perspectivas parciais. Só de corpo presente sentimos o braço 
do companheiro como apoio, o pulmão tomado pelo gás, damos nossos 
passos bambos. A localização como modo de fazer teoria é necessária 
para que o respiro volte a ser possível. 
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Para que os abrigos emerjam em meio às nuvens (de gás lacrimo-
gênio, do espetáculo ou das teorias totais) é preciso apostar nos entre-
cruzamentos entre o extraordinário daquele ano e seus imbricamentos 
com o cotidiano das coletividades que o construíram. Os abrigos estão, 
justamente, nessas singelas conexões criadas a partir da experiência.

Fazer da análise rota de fuga multiplicando abrigos como possi-
bilidade de reencontro, é pensar junto com a angústia companheira do 
ataque tóxico das forças policiais: como, depois do estouro das bombas, 
voltaremos a nos re-unir? As rotas de fuga e os abrigos criados não têm 
por objetivo ficarmos seguros (para isso, melhor faríamos se ficássemos 
em casa), mas criar as condições para nos desfazermos das ordens de dis-
persão. É preciso, então, dar um jeito de nos reencontrarmos. Essa é sem 
dúvida a premência que temos de pensar 2013 de uma outra forma – e 
a partir de 2013, pensar de outra forma.

Se, como argumentei acima, é problemático reduzir 2013 às suas 
explicações nacionais, isso não implica em dizer que o nacional ou o 
global não surjam nas ruas tomadas.Para darmos a devida importância 
ao papel produtivo das conexões que emergem, é importante evitarmos a 
tentação de vermos os encontros como aquilo que preenche o espaço en-
tre elementos atomizados pré-existentes. Lembrar que as relações, como 
sugere Strathern (1991), não são “uma forma secundária de conectar as 
coisas” ,e, por consequência, como o faz Das (2020), não pensarmos o 
sujeito como anterior à experiência. Sujeitos e categorias produzem e 
são produzidas pelas relações, pelas experiências. Assim, nos encontros 
de 2013 se produziram ao mesmo tempo as ruas, os manifestantes, os 
sonhos, o povo, o Estado, o mundo. 

Reconhecer esse caráter criativo dos encontros tornará possível que 
também o ato de teorizar seja uma forma de construir novas re-uniões: 
das teorias construídas “dentro” da academia com as produzidas “fora”, 
das etnografias “acadêmicas” com as “populares”. Se a experiência não 
existe sem corpo e vice-versa, a teoria também não. Ela própria também 
emerge das conexões, sem que por isso seja necessário chegar a sínteses, 
e sim às possibilidades de seguir multiplicando, e não resolvendo, com-
plexidades. Analisar vira, então, mais uma possibilidade de reagregar, 
reunir e, por que não, rebelar.
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A IDENTIFICAÇÃO E A CON-
TRAIDENTIFICAÇÃO NOS DIS-
CURSOS DAS MÍDIAS JORNALÍ-
SITICAS NAS MANIFESTAÇÕES 

DE JUNHO DE 2013
Ciro Antonio das Mercês Carvalho1

A potência de junho foi a do encontro da visibilidade do asfalto — onde 
as balas são, na maioria das vezes, de borracha — com uma certa de-
mocratização da violência de Estado para setores da população que não 
estavam acostumados a sofrê-la. ( JOURDAN, 2018, p. 94).2

INTRODUÇÃO

A memória das manifestações de junho de 2013 ainda é viva, in-
quietante. Como esquecer o esforço e a dificuldade da mídia ao tentar 
explicitar os motivos e acontecimento dos protestos? Como esquecer 
como os manifestantes não pacíficos eram taxados? Essa memória moti-
vou este trabalho, que analisa os discursos proferidos pelos sujeitos em 

1 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Pós-Graduado 
em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). 
Mestrando em Linguagens e Representações no Programa de Pós-Graduação da Universi-
dade Estadual de Santa Cruz (PPGL-UESC). Pesquisador bolsista da Fundação de Amparo 
à Pesquisa da Bahia (FAPESB). 
2 JOURDAN, Camila. 2013: memórias e resistências. Rio de Janeiro, RJ: Circuito, 2018. 
1. Ed. 182 p.
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aparelhos midiáticos em relação à posição discursiva assumida pela mídia 
jornalística no calor dos fatos desse momento histórico. 

Os primeiros recortes midiáticos apresentados têm o intuito de con-
textualizar historicamente os eventos e posicionamentos de 2013, para 
posterior análise de seus discursos. Percebe-se que as manifestações da-
quele ano foram alvo de múltiplas narrativas nos noticiários brasileiros, 
com textos que tentavam entender, explicar e justificar o que acontecia; 
os veículos de comunicação se esforçavam para atingir o real dos acon-
tecimentos. Contudo, o efeito que está conjugado com esses discursos 
transpassa as formações ideológicas dos sujeitos, especialmente quando 
os textos midiáticos tratam de acontecimentos políticos (como é o caso 
dos recortes aqui propostos). 

O real e as formações ideológicas: a identificação, a 
contraidentificação e a desidentificação

Os discursos dos noticiários e de reportagens jornalísticas, por 
mais que tenham um tom de neutralidade almejada, não evidenciam o 
real propriamente dito, uma vez que os sentidos nunca se formulam 
por completo e nem cessam de se indicar. Afinal, como aponta Pêcheux 
(2014), toda interpretação é suscetível de receber outra interpretação e 
a derivação de interpretações não tem fim. Por esse motivo, o real não 
pode ser transmito ou acessado pelos discursos dos sujeitos. No caso 
das manifestações de 2013, com efeito, enquanto os veículos de co-
municação tentavam descrever e analisar os fatos, também monstravam 
seus posicionamentos e as condições de produção dos discursos de tom 
jornalístico. 

Nessa linha, conforme, há a noção de “bom-sujeito” que, resumida-
mente, pode ser entendido como um indivíduo interpelado em sujeito 
pela Ideologia e que é identificado a uma dada formação discursiva. Al-
thusser (1999, p. 205) afirma que “na ideologia não está representado o 
sistema das relações reais que governam a existência dos indivíduos, mas 
sim a relação imaginária desses indivíduos com as relações reais [mate-
riais] sob as quais vivem”. Desse modo, o bom sujeito se identifica com 
determinada ideologia uma vez que ela possui uma existência material, 
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ela “existe sempre em um aparelho [ideológico] e em sua prática ou prá-
ticas”. (ALTHUSSER, 1999, p. 206).

Partindo das propostas althusserianas, Pêcheux (2014, p. 199-
200) propõe três modalidades que fazem relações entre o “sujeito da 
enunciação” e o “sujeito universal”. A primeira modalidade é aquela em 
há identificação “livremente consentida” do sujeito com a formação 
ideológica dominante – o que lhe caracteriza como bom sujeito –, em 
que há um recobrimento3 entre o sujeito universal e o sujeito do dis-
curso, uma identificação cega “em plena liberdade”. A segunda modalidade 
é a da contraidentificação, aquela em que o sujeito da enunciação se 
volta contra o sujeito universal, pondo em dúvida e questionamento as 
práticas materiais dos aparelhos ideológicos de Estado; há uma luta con-
tra a evidência ideológica; um contra-discurso. Já a terceira modalidade é 
uma tomada de posição não subjetiva4 – dessubjetivação –, em que há 
desidentficação com o discurso hegemônico. Nosso foco é na segunda 
modalidade, a contraidentificação.

A mídia, as redes sociais e o brasil em junho de 2013

Após essa breve explanação teórica, lembramos que, no contexto 
das manifestações de 2013, a rede social Facebook foi a mais utilizada 
pelos protestantes, o que levou a empresa ainda naquele ano a começar 
uma “reforma” no seu algoritmo. Segundo Helton Simões Gomes (2018, 
online), o Facebook passou a “frear o crescimento das bases de fãs de pági-
nas de empresas e personalidades; reduzir o número de pessoas a quem 
uma publicação poderia chegar; ampliar a exibição de posts feitos por 
familiares e amigos; barrar análises de pesquisadores e acadêmicos sobre 
a rede social”. Ainda segundo Gomes (2018, online), o algoritmo da rede 
social decide

3 No anexo 3 do Semântica e discurso, Pêcheux (2014, p. 276) revisita e retifica parte de 
seus textos, ele afirma que esse recobrimento nunca é completo pois “levar demasiadamente 
a sério a ilusão de um ego-sujeito-pleno em que nada falha, eis precisamente algo que falha 
em Les Vérites de La Palice”.
4 No mesmo anexo 3 de Semântica e discurso, Pêcheux também põe em xeque essa formu-
lação. 
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Como as publicações não são mostradas conforme entram no site, um 
algoritmo age como ‘sommelier do post’: após entender o que um usuário 
gosta de ver e com o que ele interage mais, o algoritmo escolhe o que 
mais corresponde a esses interesses. Só que o uso desses robozinhos pode 
deixar de fora posts com determinada orientação política ou de parentes 
e amigos que não dão as caras há tempos. (GOMES, online, 2018)

Torna-se pertinente, por conseguinte, abordar como os veículos de 
comunicação tradicionais brasileiros noticiavam os fatos, em um mo-
mento em que boa parte dos brasileiros já se comunicava e acompanhava 
os fatos pelas redes sociais. A seguir, destacamos um trecho de matéria da 
revista Veja, edição número 2326, que será identificado como recorte 01. 
No momento dos acontecimentos, o periódico era um dos mais comer-
cializados e lidos do país. Na edição de junho de 2013, em texto escrito 
por Bela Megale e Carolina Rangel, assim foi descrito o que acontecia:

Há uma grande chance de que boa parte da rapaziada que, na semana 
passada, foi às ruas esteja apenas dando vazão às pressões hormonais pelo 
exercício passageiro do socialismo revolucionário. Afinal, como disse o inglês 
Winston Churchill, ‘se você não é um liberal aos 20 anos não tem cora-
ção, e se você não se torna um conservador aos 40 você não tem cérebro’. 
As minorias que participaram ativamente do quebra-quebra são os suspei-
tos de sempre: militantes de partidos de extrema esquerda (PSTU, PSOL, 
PCO e PCdoB), militantes radicais de partidos de centro-esquerda (PT e 
PMDB), punks e desocupados de outras denominações tribais urbanas, 
sempre dispostos a driblar o tédio burguês aderindo a algum protesto 
violento. (MEGALE; RANGEL, 2013, p. 86. Grifos nossos).

Nessa mesma matéria, os relatos das autoras são genéricos, com des-
taque para uma sequência de fotos de cenas violentas durante os protes-
tos, bem como opiniões diversas de manifestantes com insatisfações que 
iam desde o preço da gasolina até a corrupção do governo – para além 
do preço das passagens de ônibus que teria sido o mote das manifesta-
ções. Já a edição seguinte da revista Veja, número 2327, ainda em junho 
de 2013, estampou em sua capa o letreiro “edição histórica” e trouxe a 
matéria de destaque denominada “O poder acuado”, assinada por Otávio 
Cabral. O texto trouxe a seguinte visão do que aconteceu, conforme o 
recorte 02 abaixo: 
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O que as ruas brasileiras abrigaram na semana passada foram multidões 
de libertários independentes não ideológicos cansados de corrupção e 
de descaso. Por isso a perplexidade e a raiva surda dos esquerdistas de 
manual no poder no Brasil. Esqueçamos os vândalos e os anarquistas, gente 
que não estava lutando por um governo melhor, mas por governo nenhum – o 
que é uma estupidez. A revolução verdadeira foi a que começou a ser 
feita pelos brasileiros que foram às ruas protestar por estar sendo mal 
governado (CABRAL, 2013, p. 67. Grifos nossos).

Percebe-se que o posicionamento da revista, que era (e ainda é) con-
sumida por centenas de milhares de brasileiros, foi o de tentar explicar 
ao seu leitor o que estava acontecendo nas manifestações. Nos recortes 
01 e 02 acima há uma desqualificação de posições políticas minoritárias. 
No recorte 01, o termo “minorias” é utilizado para se referir a manifes-
tantes ligados a partidos de “extrema esquerda”, “punks e desocupados”, 
silenciando as razões materiais para o estopim das revoltas (o custo e a 
precariedade do transporte urbano nas grandes cidades), referindo-se a 
esses manifestantes como se eles fossem menos legítimos do que outros 
indivíduos que também estavam presentes. Já no recorte 02, esse apaga-
mento é explicitado no sintagma grifado por meio do verbo “esquecer”, 
na segunda pessoa do plural, que convida o leitor a se juntar ao colunista 
e deixar de lado esses manifestantes minoritários (que seriam “anarquis-
tas e vândalos”). 

O portal de notícias online G1, por sua vez, também se empenhou 
em tentar descrever os acontecimentos que se sucediam naquele momen-
to. Em um tom jornalístico, o veículo de comunicação dava destaque aos 
feridos e mortos das manifestações que ocorreram na capital paulista e 
outras localidades do país. Abaixo segue o recorte 03, extraído de publi-
cação feita no portal, no dia 21 de junho de 2013:

Além de dezenas de feridos, a mobilização nacional registrou uma mor-
te: em Ribeirão Preto (SP), um jovem foi atropelado por um carro que 
avançou sobre manifestantes e não resistiu. Em São Paulo, 100 mil pessoas 
ocuparam a Avenida Paulista pacificamente, mas houve confrontos isolados 
entre militantes de partidos, sobretudo petistas, e pessoas que se dizem sem 
partido. (G1, 2013, online. Grifos nossos.).

Destaque para o trecho que o portal se refere aos “confrontos isola-
dos” entre militantes partidários (“sobretudo petistas”) e militantes apar-
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tidários. Há a explicitação de uma dualidade de enfrentamentos: de um 
lado, os membros e defensores do partido político, o PT (que estava na 
presidência da república naquele momento) contra os demais militantes 
que “se dizem sem partido”. O recorte 03 apresenta dois grupos de sujeitos 
genéricos inseridos em uma massa de “100 mil pessoas” que entraram 
em conflitos “isolados” em uma manifestação que ocorreu “pacificamen-
te”. Não houve preocupação de entender as pautas ou motivos daqueles 
sujeitos que lutavam, apenas resumidos pela dicotomia “militantes de 
partidos” versus “pessoas que se dizem sem partido”.

Outra revista brasileira de grande circulação, a Carta Capital, em 
texto publicado online, também de junho de 2013, no calor dos eventos, 
publicou um texto escrito em primeira pessoa assinado pelo deputado 
federal Jean Wyllys, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em que 
descreve a reunião da cúpula do seu partido com líderes das manifes-
tações. Na oportunidade, os políticos tentavam entender o que estava 
acontecendo nas ruas e quais eram as reivindicações, conforme descrito 
pelo deputado no recorte 04 abaixo: 

Durante a reunião, ouvi muitos líderes dizerem que o movimento é apar-
tidário. Sim, o movimento é composto por pessoas que são contrárias 
à partidarização do movimento, mas é impossível apartar os partidos 
desse movimento. [...] Estou feliz com as manifestações, em que pese mi-
nha reprovação veemente dos atos de violência e vandalismo realizados por 
radicais, infiltrados e aproveitadores (uma minoria sempre!). No primeiro 
momento em que elas estavam sendo criminalizadas e difamadas e em 
que a resposta dos governos aos manifestantes foi a repressão policial, fui 
uma das primeiras vozes públicas a me colocar a favor das manifestações. 
(WYLLYS, 2013, online. Grifos nossos).

O sujeito do discurso do texto do recorte 04 acima estava dentro 
da “máquina” legislativa brasileira, exercendo um cargo eletivo. Nesse 
sentido, o deputado defende que não há como atender as pautas das 
manifestações sem intervenção da política partidária, em uma postura 
democrata. Em seguida, o parlamentar condenou a “minoria” radical de 
“infiltrados e aproveitadores” que praticavam atos de violência, o que 
deu ao seu discurso um tom liberal, viés que tradicionalmente é avesso 
à violência. No que tange à posição liberal contra a violência, essa seme-
lhança é identificável no discurso do recorte 04, bem como nas matérias 
da revista Veja dos recortes 01 e 02. 
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Conclusão

Por meio dos quatro recortes acima, tentamos apresentar trechos 
midiáticos em que há a identificação dos indivíduos com a forma sujeito 
universal em face da interpelação dos aparelhos ideológicos de Estado, 
no contexto das manifestações em junho de 2013. Observamos que as 
insatisfações que emergiram nos sujeitos se ligam às falhas no processo 
de interpelação ideológica. Os sujeitos se depararam com o real e houve a 
contraidentificação (falha no aparelho ideológico), o que os levou às ruas 
para protestar. Muitos deles, os não pacíficos, são como “maus sujeitos” 
e foram genericamente tratados pelas mídias como “minorias violen-
tas” (citados pelo aparelho midiático genericamente como “anarquistas”, 
“punks”, “petistas”, “vândalos” etc.). 

Desse modo, os recortes de publicações em veículos de comunica-
ção nacionais de grande circulação remontam às diversificadas narrativas 
midiáticas que tentaram explicar e explicitar as manifestações de junho 
de 2013. Por outro lado, observamos que houve a repetição de discur-
sos contra a violência praticada por “minorias” nas manifestações. Essa 
repetição é um sintoma da identificação dos discursos dos aparelhos 
de comunicação midiáticos com ideologia liberais da classe dominante 
burguesa que historicamente reforça sua posição contrária a qualquer 
violência, mesmo que se tratem de manifestações em face de abusos do 
Estado e/ou do capital financeiro. A violência só é aceita quando pratica-
da pelo Estado para manter a ordem e a segurança

Nesse sentido, os bons sujeitos são aqueles que seguem em confor-
midade com as práticas ideológicas que reproduzem as atuais relações de 
dominação e exploração. Entretanto, houve falhas no processo de inter-
pelação ideológica e os bons sujeitos se “desencantaram”. É como se em 
junho de 2013 tivesse acontecido uma espécie de “falha na Matrix” que 
levou os indivíduos a agirem como “maus sujeitos”, conforme designação 
dada pela mídia nos recortes acima.
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UM ESPECTRO RONDA A           
ESQUERDA: JUNHO DE 2013

Patricia Kawaguchi

Disputa de narrativas

 Em meio a uma pandemia que já fez quase 500 mil vítimas, a po-
pulação voltou às ruas para protestar contra o governo e seu plano cada 
vez mais escancarado de genocídio. Como disseram nossos camaradas 
colombianos, se um povo protesta no meio de uma pandemia é porque o 
governo é mais perigoso que o vírus. Considerando as limitações de ato 
nesse contexto, foram atos grandes e muito representativos da indigna-
ção coletiva. 

 As reações foram as mais diversas: tentaram diminuir e negar a 
dimensão dos atos, tentaram chamar de irresponsabilidade, dizer que 
os atos estragariam a CPI em curso (como se ela fosse resolver todos 
os nossos problemas), tentaram clamar pela frente ampla e por fim re-
começou o velho debate sobre as bandeiras partidárias, a cor vermelha 
e uma necessidade de resgatar o verde e amarelo da bandeira nacional, 
que foi sequestrado pelo bolsonarismo. Imediatamente um receio tomou 
conta de parte da esquerda, em especial dos petistas nas redes sociais: o 
retorno de Junho de 2013 – a indignação contra a realização da Copa 
América também trouxe lembranças e paralelos com os comitês contra 
a Copa do Mundo.

 As Jornadas de Junho despertam emoções diversas e, de fato, é um 
tema que ainda não foi superado. Algumas pessoas julgam que a escalada 
fascista no país começou em junho, que o movimento foi cooptado pela 
direita, outras acreditam que não é tão simples assim. Vamos então dialo-
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gar com algumas teorias a respeito e depois apresentar algumas reflexões 
em consonância com a atual conjuntura.

 Rodrigo Castelo inicia seu artigo sobre a crise orgânica no país 
falando sobre como as Jornadas de Junho abriram o ciclo de crise, come-
çando pela crise nos governos de conciliação de classes petistas. “A mobi-
lização de massas iniciou-se com protestos populares e, no seu desenro-
lar, camadas médias e da alta burguesia trouxeram pautas conservadoras 
para os protestos de rua, posteriormente hegemonizando-os” (CASTE-
LO, 2020, p. 131). Ele continua apresentando a escalada de eventos:

A partir do biênio 2014-2015, tivemos a confluência das crises hegemô-
nica, econômica e social no Brasil: fragilidade política da presidenta eleita 
por estreita margem de voto e punitivismo da Lava Jato, queda das taxas 
de lucro e de crescimento econômico, aumento da superexploração e das 
expropriações dos meios de produção e subsistência da classe trabalha-
dora (CASTELO, 2020, p. 131).

 
 Mas será que essa escalada é realmente mera consequência do que 

começou em Junho? Sabrina Fernandes, em seu livro “Sintomas mórbi-
dos: a encruzilhada da esquerda brasileira”, traz análises sobre os diferen-
tes partidos e movimentos sociais da esquerda moderada e da esquerda 
radical, sendo que os acontecimentos de Junho de 2013 têm uma im-
portância grande nas análises. Ela trabalha com o conceito de “crise de 
práxis” para escapar da dicotomia da crise exposta em junho “como uma 
crise boa (com oportunidades para a esquerda capturar os frustrados) ou 
como ruim (como abertura para a direita se apropriar de pautas e, pos-
teriormente, mobilizar multidões contra um governo de esquerda sob o 
pretexto da luta anticorrupção)” (FERNANDES, 2019, p. 24-25).

 Ela afirma que a esquerda petista no poder tinha preocupação com 
um levante de massas e que “não é de se surpreender que essa preocu-
pação promoveu, anos depois, uma narrativa simplista e linear entre 
Junho de 2013 e as manifestações pelo golpe parlamentar (2015-2016)” 
(FERNANDES, 2019, p. 20). Sobre o maior partido da esquerda institu-
cional, ela acrescenta: “A crise do PT coincidiu com a erupção da crise de 
representatividade de Junho de 2013, e talvez seja essa uma das razões, 
somada à instrumentalização de pautas pela direita até o desenrolar do 
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impeachment, que fazem o PT tão desconfiado quanto a Junho” (FER-
NANDES, 2020, p. 155).

 E, sobre a esquerda radical, pontua que viu uma oportunidade para 
a esquerda não petista preencher o espaço de falta de representatividade 
junto ao povo “no momento imediato a Junho de 2013, com grandes 
expectativas para as mobilizações contra a Copa e durante as eleições 
de 2014. Não se trata de uma leitura errada, apenas incompleta, uma 
vez que olhou para Junho somente de dentro de Junho” (FERNANDES, 
2019, p. 19).

 Já Rosana Pinheiro-Machado, em seu livro “Amanhã vai ser maior: 
o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual” 
traz uma reflexão sobre como o PT poderia ter lidado melhor com os 
protestos. Citando a filósofa Tariana Roque, afirma que foi um grande 
erro ter condenado a multidão que foi às ruas. “Ao invés de abraçar e aco-
lher seu filho rebelde, a escolha política do PT foi a negação: os manifes-
tantes eram coxinhas; a nova classe C, ingrata” (PINHEIRO-MACHADO, 
2019, p. 30). Ela discorda da versão de que os protestos seriam a causa 
do golpe que a presidenta Dilma sofreu, falando que esse pensamento olha 
todos os protestos como se fossem iguais ao que aconteceu no dia 20 de 
junho, que foi um caso à parte (PINHEIRO-MACHADO, 2019).

 Nem todos os setores do PT enxergam os protestos como algo to-
talmente negativo. Por exemplo, Valter Pomar, militante da Articulação 
de Esquerda, tem algumas considerações muito interessantes em texto 
escrito no dia 30 de junho de 2013. Por exemplo, ele aponta a necessida-
de de reconhecer indícios de preconceito geracional em algumas análises 
feitas por setores da esquerda, pois “Há muitas experiências históricas 
mostrando o que acontece com uma esquerda que pretende viver de 
glórias passadas” (POMAR, 2013). E, assim como Pinheiro-Machado, 
aponta que “grande parte dos que foram às ruas a partir de 13 de junho 
são produto do país que nós ajudamos a construir. Que as manifestações 
tenham sido por mais direitos, e não contra o corte deles, nem por salá-
rios e empregos, é um sinal disto” (POMAR, 2013).

 Sobre o dia 20, mencionado por Pinheiro-Machado como dia de 
destaque, a autora aponta a participação da grande mídia hegemônica 
moldando o futuro dos atos:
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O dia 20 de junho foi único em nossa história. O apoio da Globo, a 
mensagem de apartidarismo (que foi mal interpretada como anti-parti-
darismo) e a possibilidade de ler aquelas manifestações como uma crítica 
pura e simples à corrupção do governo do PT constituíram uma janela 
de oportunidades para as elites se apropriarem das ruas (e inclusive do 
slogan “Vem pra rua”, em princípio usado por grupos de esquerda). O 
dia 20 foi, talvez, o último dia do resto de nossas vidas em que os polos 
antagônicos marcharam juntos (PINHEIRO-MACHADO, 2019, p. 37, 
grifos da autora).

 É fundamental considerar o papel que a grande mídia tem como 
disseminadora e moldadora da ideologia dominante, que favorece a ma-
nutenção do capitalismo. Como Marx e Engels já denunciavam:

As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias domi-
nantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade 
é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à 
sua disposição os meios da produção material dispõe também dos meios 
da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproxima-
damente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os 
meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do 
que a expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações 
materiais dominantes apreendidas como ideias; portanto, são a expressão 
das relações que fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias 
de sua dominação. Os indivíduos que compõem a classe dominante pos-
suem, entre outras coisas, também consciência e, por isso, pensam; (...) 
dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que 
regulam a produção e a distribuição das ideias de seu tempo; e, por 
conseguinte, que suas ideias são as ideias dominantes da época (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 47, grifos dos autores).

 A pauta dos 20 centavos, hoje até ridicularizada por alguns esquer-
distas, era, sim, justa. O passe livre é uma reivindicação legítima. Como 
diz Sabrina, “Junho de 2013 foi competitivo e tanto a esquerda quanto 
a direita, em suas várias expressões, estavam em disputa para capturá-lo 
e (des)politizá-lo para seus próprios projetos” (p. 94). O problema é que 
as esquerdas não souberam o que fazer com a potência que surgiu nos 
protestos. Faltou um projeto de longo prazo, faltou acolher a juventude 
rebelde. Como diz Lenin: “Só transformando radicalmente o ensino, a 
organização e a educação da juventude conseguiremos que os esforços da 
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jovem geração tenham como resultado a criação de uma sociedade que 
não se pareça com a antiga, isto é, uma sociedade comunista.” (LENIN, 
2015, p. 13) Mais: “Toda a questão consiste em saber aplicar essa tática 
para elevar, e não para rebaixar, o nível geral de consciência, de espírito 
revolucionário e de capacidade de luta e de vitória do proletariado” (LE-
NIN, 2014, p. 116)

Considerações de uma filha de Junho de 2013

 Junho de 2013 foi a primeira vez que fui a uma manifestação, o que 
traz, sim, sentimentos conflitantes. Pinheiro-Machado diz que “Muitos 
ativistas relataram que passaram noites sem dormir tentando digerir o 
que estava acontecendo no Brasil durante as Jornadas de Junho de 2013. 
Era uma sensação de euforia, de estar vivo, de ter acordado junto com 
o gigante adormecido” (PINHEIRO-MACHADO, 2019, p. 28). Foi um 
pouco do que senti, uma sensação incrível de estar lutando junto de tan-
tas pessoas, junto com receio de repressão policial e de ser um “protesto 
com baderna”. A partir da participação nas Jornadas de Junho, comecei 
a acompanhar reuniões e assembleias do movimento estudantil, espaço 
onde passaria a atuar nos anos seguintes. Muitas outras pessoas conhe-
ceram a mobilização popular nesses protestos e depois ficaram à deriva.

 Oito anos depois, estamos em um momento semelhante. A revolta 
popular tornou-se insustentável e voltar para a rua era inevitável. Muitas 
pessoas que nunca se manifestaram antes participaram do ato de 29 de 
maio por não suportarem mais ficar caladas. Como vamos acolher essas 
pessoas? Como vamos nos organizar? Sabrina diz que “desde Junho de 
2013, manifestações são tratadas como ápice do fazer político. Isso trou-
xe à esquerda uma rotina de manifestações que ocorrem simplesmente 
para ocupar as ruas, sem intuito político concreto ou objetivo alcançável 
de imediato” (FERNANDES, 2019, p. 72). Ou seja, não podemos pensar 
que a ocupação da rua é um fim em si mesmo. É fundamental e o gover-
no sentiu a pressão. Mas não pode acabar nisso. Precisamos organizar 
coletivamente nossa revolta.

 É importante, sim, ocupar os espaços institucionais. Como disse 
Lenin, precisamos vencer a burguesia em seus próprios espaços: “É pre-
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ciso aprender, e aprender plenamente, a dominar todos os aspectos da 
atividade e do trabalho, sem nenhuma exceção, a vencer em toda parte 
todas as dificuldades e todos os costumes, tradições e hábitos burgueses.” 
(LENIN, 2014, p. 172) Mas para além disso, precisamos estar presentes 
e agir também fora das instituições, construir com as bases e aumentar 
a consciência de classe do povo, desconstruindo a dominação ideológica 
imposta pelo controle dos meios de comunicação. O trabalho é árduo e 
a batalha das ideias precisa ser travada, pois:

Não é difícil ser revolucionário quando a revolução já estourou e está 
em seu apogeu, quando todos aderem à revolução simplesmente por seu 
entusiasmo, modismo e inclusive, às vezes, por interesse pessoal de fazer 
carreira. (...) É muitíssimo mais difícil – e muitíssimo mais meritório – 
saber ser revolucionário quando ainda não existem as condições para a 
luta direta, aberta, autenticamente de massas, autenticamente revolucio-
nária, saber defender os interesses da revolução (através da propaganda, 
da agitação e da organização) em instituições não revolucionárias e, mui-
tas vezes, simplesmente reacionárias, numa situação não revolucionária, 
entre massas incapazes de compreender imediatamente a necessidade de 
um método revolucionário de ação (LENIN, 2014, p. 145).

 É fundamental que a nossa teoria esteja junto da prática, consti-
tuindo uma verdadeira práxis revolucionária. Lembrando mais uma vez 
Marx e Engels: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferen-
tes maneiras; o que importa é transformá-lo” (MARX; ENGELS, 2007, 
p. 535, grifo dos autores).

 Vamos, então, transformar o mundo. Revoltar-se é justo. Lutar é 
essencial. Até a vitória!
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MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E 
A ASCENSÃO NEOFASCISTA NO 

BRASIL PÓS 2013

Igor D’Icarahy1

O consenso de revolta

Ao contrário do que as análises hegemônicas postulam sobre as cau-
sas da insurreição popular brasileira de 2013, conhecida como Jornadas 
de Junho, sua origem não foi unicamente o aumento das tarifas de trans-
portes públicos. Embora essa pauta tenha sido central e unificadora, um 
levante como esse, em toda sua complexidade e magnitude, não pode ser 
entendido de forma tão redutora. A narrativa jornalística colocou o Movi-
mento Passe Livre (MPL) como principal movimento social dos protestos, 
o que é uma leitura errônea, além de centrada em São Paulo. Apesar de ter 
tido relevância nacional, o MPL sequer tinha coletivos com organicidade 
e inserção social suficiente para organizar atos. De fato, uma multiplici-
dade de grupos em todo o Brasil contribuíram para a construção coletiva 
do levante popular. Partindo de uma perspectiva anarquista,2 defendo 
que – à revelia dos oligopólios de comunicação, partidos da ordem e 
grande capital – as condições econômicas, políticas e sociais propiciaram 
a criação de um consenso de revolta. Assim denomino o fenômeno social 

1   Licenciado em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor 
da rede pública municipal de Teresópolis, RJ.
2 A partir de uma pesquisa participante e situada, inserida nas mobilizações populares de-
scritas neste período na cidade do Rio de Janeiro, trazendo uma perspectiva anarquista e 
classista dos fatos, assume-se um posicionamento evidente: na véspera da final da Copa da 
FIFA 2014 fui preso e acusado de ser um dos organizadores de protestos violentos contra a 
Copa, junto a mais 22 pessoas. Não existe aqui qualquer pretensão de uma escrita neutra.
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no qual parte significativa da população passa a ter não só o entendimen-
to de que há algo errado no sistema político e econômico vigente, mas 
também que é preciso se insurgir contra o status quo para que algo mude. 
É o ápice de um processo coletivo de propaganda e luta, perpetrados por 
grupos de oposição ao poder estabelecido, normalmente o momento em 
que ocorrem insurreições e revoluções. O consenso de revolta é criado pelos 
de baixo, de forma contrária ao consentimento fabricado pelos de cima.3 A 
internet e as redes sociais propiciaram à população, diretamente, a con-
vocação dos atos, difusão das pautas, propagação das informações e até 
ambiente de debates, extrapolando o alcance dos grupos já organizados. 
Não por acaso, uma pesquisa do CNI-Ibope em junho de 2013 teve como 
resultado 89% de apoio popular aos protestos.

 A insurreição ocorreu em meio a um contexto de extrema violência 
e militarização das cidades, de transportes públicos lotados, de péssimas 
condições de moradia para os mais pobres e desocupações, de caos na 
saúde pública, de sucateamento da educação e de diminuição do poder 
aquisitivo frente a uma crise econômica – de um grito preso na garganta 
do povo. O ciclo de megaeventos esportivos agravou essas questões e 
trouxe grande atenção midiática internacional. O cenário estava pronto 
para a maior insurreição popular do Brasil até então, a primeira de pro-
porções nacionais, ocorrendo atos em mais de 500 cidades e milhões de 
pessoas nas ruas.4 A combatividade do povo que enfrentou o caveirão 
na Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro foi a fúria de uma classe 
trabalhadora, em grande parte marginalizada e indignada, com todo o 
sistema.5 “Não é só por 20 centavos!”, dizia-se nas ruas. Até por isso, no 
dia 20 de Junho de 2013, o grito do povo enquanto enfrentava a polícia e 
incendiava barricadas era: “Isso não é vandalismo, isso é revolução!”. Po-
dia não ser uma revolução, mas o ideal revolucionário estava ali presente.

3 Em “Manufacturing Consent”, é evidenciado como a mídia corrobora com a criação de um 
consentimento por parte da população para sua própria exploração. CHOMSKY, Noam & 
HERMAN, Edward S. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. 
Nova Iorque: Pantheon, 1988.
4 FERREIRA, Andrey Cordeiro. Ecos de Junho: Insurgências e crise política no Brasil 
(2013-2018). Le Monde Diplomatique Brasil, 2018.
5 FERREIRA, A.C. “Luta de classes e insurgências no Brasil: o mito da classe média, a 
aristocracia operária e o proletariado marginal no capitalismo fIexível”. Em: Pensamentos e 
Práticas Insurgentes, ______(org). Editora: Alternativa. Niterói, 2016.
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 O consenso de revolta não foi espontâneo, mas sim uma construção 
coletiva dos movimentos sociais e trabalhadores explorados, diante das 
contradições do sistema capitalista naquele determinado momento, 
agravados pelos megaeventos esportivos e seu modelo neoliberal de ci-
dade-empresa. A partir de um urbanismo do espetáculo, essa cidade não 
é pensada para o bem estar da população local, mas para o lucro dos de 
cima.6 O aceleramento dos processos de remoção, a militarização das 
favelas em decorrência da remodelagem urbana, além de toda exploração 
e violência perpetuada contra a classe trabalhadora, corroboraram com 
o consenso de revolta em 2013. O que esperar de um povo tão explorado 
e submetido à constante violência, se não uma resposta também vio-
lenta? Nesses momentos, não é necessário que líderes digam ao povo 
que resistir é preciso. Ao contrário, lideranças partidárias (dos parti-
dos institucionalizados) e de movimentos sociais submetidos à lógica 
social-democrata na época, fizeram coro com os jornais para a criminal-
ização dos “vândalos” e “black blocs”.7

 Na véspera da Copa da Fifa 2014 – a cereja no bolo do ciclo de 
megaeventos esportivos no Brasil no início do século 21 – dizia-se que 
“2013 não acabou”. De fato, para aqueles que estavam mantendo uma 
intensa agenda de protestos desde as Jornadas de Junho, era óbvia a 
continuidade daquela luta travada a fogo e sangue, desde as pautas até os 
métodos de ação. A classe trabalhadora marginalizada, a massa enfure-
cida que enfrentou a pau e pedra as balas letais e “botou para correr” a 
polícia naquele episódio que ficou conhecido como a “Batalha da Alerj” 
(dominando por horas este centro do poder no Rio de Janeiro) também 
criou em 2013 a palavra de ordem “Não vai ter copa”, que foi levada até 
a grande final mesmo diante da violenta e incessante repressão estatal.

 O “levante proletário de 2013”8 foi um divisor de águas, em mui-
tos sentidos. Demonstrou quem é quem: quais são os partidos e grupos 

6 Sobre isso ver os artigos de Carlos Vainer e Ermínia Maricato em JENNINGS, Andrew (Org). 
Brasil em Jogo: o que Fica da Copa e das Olimpíadas?. Editora Boitempo. São Paulo, 2014.
7 É sempre pertinente reforçar que o termo “black bloc” se refere a uma tática de auto-defesa 
popular em protestos de massa, à despeito do uso singularizante, normalmente, com obje-
tivo de criminalizar manifestantes. Sobre isso ver: DUPUIS-DÉRI, Francis. Black Blocs. 
Editora Veneta, 1a edição, 2014. 
8 SILVA, Selmo Nascimento de. O ciclo de greves contemporâneas no Brasil: o levante 
proletário de 2013 e a experiência da greve negra dos garis do Rio de Janeiro de 2014 numa 
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da ordem – o sistema do capital – e quais são os que combatem essa 
ordem das coisas. Após 2013, não pôde mais ser considerado ingênuo 
o militante partidário social-democrata que dizia que mudaria o sistema 
por dentro. O governo federal do Partido dos Trabalhadores (PT), bem 
como seus grupos aderentes, tanto emergiram no cenário político para 
a manutenção do sistema de classes, quanto enfrentaram todos aqueles 
da esquerda que foram contrários à sua estratégia de gerência do cap-
italismo. Os megaeventos foram planejados como algo que celebraria o 
neodesenvolvimentismo brasileiro, um ciclo de festas e gastos públicos 
desnecessários para coroar a política de conciliação de classes vigente. 
Porém, na época da candidatura a estes eventos, não se imaginou os efeitos 
da crise econômica mundial de 2008, ou ainda de 2014,9 muito menos a 
ascensão neofascista no Brasil personalizada na figura de Jair Bolsonaro, 
que chegou à presidência de forma súbita10 e até mesmo acidental.

 A insurreição de 2013 aconteceu dentro de um contexto preex-
istente, não só de crise econômica, pico no número de greves11 e di-
minuição no poder de compra da população, mas também a partir de lu-
tas travadas e agravadas por conta dos megaeventos esportivos. No caso 
específico do Rio de Janeiro, podemos citar de um lado as lutas contra 
as desocupações (como a resistência indígena e estudantil na Aldeia Ma-
racanã ainda no começo de 2013), as revoltas contra a violência policial 
nas favelas (que incendiavam ônibus quando moradores eram assassina-
dos); e por outro lado, a militarização das favelas com as Unidades de 
Polícia Pacificadoras (UPP), as desocupações aceleradas pelos megaeven-
tos, a perseguição à população em situação de rua. As UPP começaram a 
ser implementadas no ano de 2008, um ano após a candidatura do Bra-
sil (via suborno) à Copa da Fifa 2014. Rapidamente, estabeleceu-se um 
cinturão de isolamento em torno de pontos estratégicos da cidade para 

perspectiva anarquista. Revista Eletrônica Espaço Acadêmico, v.18, p.89-101, 2018.
9 A crise das commodities desestabilizou os países com uma política econômica baseada 
na exportação destes. Sobre isso ver: ZIBECHI, Raul & MACHADO, Décio. Os limites 
do progressismo: sobre a impossibilidade de mudar o mundo de cima para baixo. Editora 
Consequência. Rio de Janeiro, 2017.
10 CORDEIRO, Andrey Ferreira (2020). “Lulismo, bolsonarismo e a crise brasileira: do desen-
volvimento dependente a uma política autonômica”. Em: BARBOSA, Fabio; etal; O pânico 
como política: o Brasil no imaginário do Lulismo em crise. Mauad Editora, Rio de Janeiro.
11 SILVSILVA, Selmo Nascimento de opcit.
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a realização “segura” dos megaeventos. Isso ocorreu por meio da mili-
tarização das favelas próximas aos estádios e aos pontos de circulação de 
turistas. Muito sangue escorreu nas favelas a partir disso. Contando com 
o apoio político e logístico do governo petista, o então governador Sérgio 
Cabral12 travou em 2010 uma verdadeira guerra civil com o tráfico de 
drogas, tendo ampla cobertura das mídias corporativas internacionais, 
que viam com maus olhos a situação de violência em um país recém 
escolhido para sediar a Copa. Em 2013, policiais da UPP torturaram, 
assassinaram e desapareceram com o pedreiro Amarildo, morador da 
favela da Rocinha. Tal ato gerou uma indignação popular que se tornou 
uma pauta importante das manifestações, trazida por movimentos sociais 
de favelas e populares. Quanto à população em situação de rua, por mais 
que a mídia corporativa tenha insistido em sua invisibilização, estes esti-
veram juntos à linha de frente nas grandes cidades do Brasil. No caso do 
“Ocupa Câmara”, grande parte dos participantes era advinda dessa gente 
esquecida. Não por acaso, o Estado escolheu injustamente Rafael Braga 
como “bode expiatório”, das Jornadas de Junho de 2013,13 afinal teme 
uma revolução negra. Vale dizer que a face indígena também teve seu 
peso.14 Sobre as desocupações urbanas, o projeto de cidade-empresa tor-
nou as centenas de milhares de trabalhadores moradores de ocupações 
em grandes inimigos do Estado, em prioridade de extermínio.

 Diante do exposto, é evidente que a insurreição de 2013 não ini-
ciou apenas com a reivindicação contra o aumento das tarifas de ônibus. 
Esta pauta, muito importante para essa insurreição, foi mais uma gota 
d’água a transbordar um copo, do que a primeira a gotejar.

Futebol e neofascismo no Brasil

O futebol é uma das grandes paixões populares do povo brasileiro. 
Isso não necessariamente é algo ruim, afinal todos os povos precisam 

12 O ex-governador foi posteriormente preso por corrupção e organização criminosa.
13 Negros e favelados são quem o Estado mais teme que se organizem e se revoltem, sendo 
então um bom símbolo para servir de exemplo.
14 Imediatamente antes de 2013, as resistências indígenas repercutiram nacionalmente des-
de as lutas no interior do Brasil (contra Belo Monte, o movimento “Somos Todos Guara-
ni-Kaiowá” e as retomadas de territórios indígenas), até o contexto urbano do Rio de Janeiro 
(com a resistência da Aldeia Maracanã).
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de paixões. A comunhão que havia nos antigos estádios tinha em si algo 
de resistência. Não por acaso, participantes de torcidas organizadas es-
tiveram presentes nos atos de 2013, trazendo toda uma experiência de 
luta contra a repressão policial. Todavia, a vitória do futebol espetáculo 
tensiona esta questão. Com o fortalecimento de entidades como a FIFA 
(Federação Internacional de Futebol) e o Comitê Olímpico Internacional 
(COI), bem como a proporção que tomaram os megaeventos esportivos 
após a internacionalização da TV15 e mais recentemente da internet, cada 
vez mais capital circula em torno desse esporte. A mutação dos estádios 
em elitizadas arenas distanciou parte dos torcedores que frequentavam 
aos jogos. As torcidas organizadas e o povo mais pobre foram excluídos 
do show. Nesse sentido, o fim do setor popular nos estádios, a chamada 
geral, é algo simbólico.

A utilização da seleção brasileira como propaganda pelos governos 
vigentes é uma questão histórica. Assim ocorreu na ditadura militar de 
1964-1985, onde a seleção foi fator ímpar na construção da identidade 
nacionalista, mesmo estando o país subserviente a outra pátria, os Esta-
dos Unidos da América. Desde então, o brasileiro passa a ter surtos cole-
tivos de patriotismo de 4 em 4 anos, mas não um patriotismo contrário 
a que forças estrangeiras submetam a nação. O uso político de jogos não 
é novidade, desde a Grécia Antiga foram assim utilizados. Em Roma, 
prosperou a política do pão e circo e na Alemanha nazista o esporte foi 
usado para tentar demonstrar, por meio de uma política racista, uma não 
verdadeira supremacia racial.

É inegável a ligação da FIFA e do COI com o grande capital interna-
cional. Nos países que proveem seus megaeventos, as leis são mudadas às 
pressas, mudam-se as cidades, sugam o dinheiro, exigem um aumento no 
aparato repressivo; tudo financiado pelos países sedes e empresas patro-
cinadoras. A historia dessas entidades é de corrupção e busca incessante 
pelo lucro e poder, a qualquer custo.16 As nações se tornam verdadeiras 
reféns – e comemoram.

15 OLIVEIRA, Nelma Gusmão. Jogo espetáculo, jogo negócio. Em: Jennings, Andrew (org). 
Brasil em Jogo: o que Fica da Copa e das Olimpíadas?. Editora Boitempo. São Paulo, 2014.
16 JENNINGS, Andrew (2014). “A máfia dos esportes e o capitalismo global”. Em: Jen-
nings, Andrew (org). Brasil em Jogo: o que Fica da Copa e das Olimpíadas?. Editora Boi-
tempo. São Paulo
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 A intenção do governo em insuflar o patriotismo nacional e servir 
ao capital era óbvia, porém a crise econômica e política (junto a insur-
reição de 2013, a resistência do movimento anti-copa, e o sentimento 
anti-PT que crescia na sociedade) fez com que os dividendos políticos 
não fossem para o PT, apesar da anestesia nacional durante a Copa. Até 
teve Copa, mas não para o benefício do partido no governo. Diante do 
contexto de crescimento da esquerda autônoma em 2013, bem como do 
ensaio de reação da extrema direita em 2014,17 tanto os governos e o 
poder judiciário quanto os oligopólios de comunicação escolheram crim-
inalizar apenas uma dessas forças políticas: a esquerda não institucio-
nalizada. Com o setor antifascista e combativo criminalizado e levado 
a uma semi-clandestinidade, as ruas e os espaços de ação ficaram livres 
para a extrema-direita. Assim, o PT escolheu a oposição que queria, 
provavelmente avaliando que uma oposição eleitoral de extrema-direita 
seria benéfica para as pretensões eleitorais de se manterem no governo 
federal. O crescimento do neofascismo no Brasil a partir de 2014 se 
deu, então, de forma rápida. Os oligopólios de comunicação traíram o 
PT e passaram a apoiar a “nova direita”, apologética da ditadura militar 
e golpista. Os resultados da operação “Lava-jato”, o golpe parlamentar 
de 2016 e a vitória do bolsonarismo em 2018 seriam impensáveis à 
época da Copa. Enquanto o PT acusava qualquer oposição em 2013 de 
fascista,18 quando foi preciso de fato enfrentar o fortalecimento do neo-
fascismo este nada fez de produtivo. Em 2014, a necessária massificação 
de um antifascismo militante, de ação e de base, poderia ter dificultado o 
crescimento da extrema-direita entre a classe trabalhadora? Não sabemos 
ao certo, mas provavelmente sim.

17 Foi representativo os embates entre os antifascistas e a extrema direita antes da Copa, 
quando passeatas neofascistas (autodenominadas Marcha da Família com Deus pela Liber-
dade) foram combatidas por atos antifascistas organizados pelas mesmas organizações crim-
inalizadas pelo PT, a exemplo da Frente Independente Popular (FIP) no Rio de Janeiro, que 
entrou em confronto físico com a passeata onde estava presente o posterior presidente do 
Brasil, Jair Bolsonaro, deputado federal na época (já fazendo sua campanha). A esquerda 
institucional esvaziou os atos antifascistas sob argumentos de que a extrema-direita que 
marchava na rua não era um perigo real.
18 MORAES, Wallace dos Santos de. “A revolta dos governados do inverno-primavera de 
2013 no Brasil e suas interpretações”. Em: FERREIRA, Andrey Cordeiro (org). Pensamentos 
e Práticas Insurgentes. Editora: Alternativa. Niterói, 2016.



52 | Revista Terra sem Amos, ano II, n. 03. jun. 2021

 Paralelo semelhante aconteceu na história: durante a chamada 
República de Weimar na Alemanha, após a primeira guerra mundial. Sob 
um governo social-democrata, a esquerda revolucionária foi duramente 
reprimida. A Liga Espartaquista, organização em que fez parte a revo-
lucionária Rosa Luxemburgo, teve seus membros presos, assassinados e 
perseguidos, fato que corroborou para o crescimento do nazismo. Sem 
disputas na base da sociedade e sem ser combatida pelo governo, a ex-
trema-direita conseguiu crescer entre o povo, acarretando na eleição de 
Hitler e posterior hegemonia nazista.19

Considerações finais

A social-democracia se mostrou historicamente ineficaz no combate 
à ascensão da extrema-direita no mundo. Os paralelos históricos são 
muitos, guardadas as devidas proporções. O fato é que a repressão à 
esquerda autônoma no Brasil dentro do contexto político e econômico 
da Copa de 2014 (e seus legados repressivos) forneceu ao bolsonarismo 
uma rota de ascensão. Soma-se a isso o sentimento nacionalista acalora-
do pelos megaeventos esportivos. Em 2016, observou-se então nas mas-
sivas passeatas direitistas e golpistas a utilização generalizada de camisas 
da seleção brasileira de futebol, ao som do hino nacional e ostentando 
faixas pró-ditadura militar (crime previsto na Lei). Já as massivas pas-
seatas pacifistas pró-PT, naquele ano, foram irrelevantes politicamente. É 
significativo o fato de que camisas da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) foram importante símbolo de patriotismo pós-Copa da FIFA de 
2014, uma vez que, anteriormente, nas autodenominadas “Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade”, apesar da presença de bandeiras do 
Brasil, os manifestantes não utilizavam o uniforme amarelo. Cabe res-
saltar que foi depois da Copa e da colossal frustração do 7x1 – placar 
da vitória da seleção alemã sobre a brasileira na final do evento – que a 
vestimenta passou a ser símbolo unificador das passeatas golpistas.

19 FERRAZ, João Grinspum. Ordem e revolução na República de Weimar. Dissertação 
(Mestrado em Ciência Política). FFLCH-USP: São Paulo, 2009.



ISSN: 2675-3642 (impressa) 2675-3650 (online) | 53

REVOLUÇÃO E CRISE PAN-
DÊMICA: POR QUE SAIR ÀS 

RUAS EM MEIO A PANDEMIA DA 
COVID-19?
Lucas Oliveira Alvares1 
Daniele Lopes Ferreira2

Introdução

Em tempos hodiernos, 2021, sabe-se que a humanidade enfrenta 
uma crise sanitária referente ao novo coronavírus (SARS-CoV-2). Tam-
bém não é inédito a denúncia da crise das relações sociais, da degrada-
ção das condições de (sobre)viver, que ocorre devido à lógica burguesa 
capitalista.

No cenário brasileiro, assim como em outros países latinoameri-
canos, as condições concretas da desigualdade social, como a pobreza, 
a fome, a exploração, a insegurança sanitária e tantos outros problemas 
que se desenvolvem ao longo do processo de dependência capitalista, 
continuam a aguçar ainda mais a dentro de um projeto extremamente 
opressor com as práticas governamentais bolsonaristas.

Para a elaboração de um material crítico e conexo da realidade 
concreta, utiliza-se o método materialista histórico e dialético para a 
fundamentação de uma análise do real (ZAGO, 2013) que considere as 
relações sociais como categoria dialéticas e fundamentais para o desen-

1 Graduando em Psicologia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). 
Email: lucasoliveiraalvarezs@gmail.com.
2 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia (Faced) e bolsista 
pelo PET Conexões de Saberes e Educomunicação. E-mail:lopesdani66@gmail.com.
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volvimento humano, bem como, a partir da totalidade material para a 
singularidade do sujeito, do Universal-particular-singular.

 Consequentemente, parte-se da Teoria Marxista da Dependência 
em Ruy Mauro Marini (2017 [1973]) e da perspectiva de saúde mental 
de Martín-Baró (2017 [1980 – 1988]), uma vez que ambas contribuí-
ram para a elaboração de um marco crítico da realidade latinoamericana 
dependente. Portanto, contribuem para a elaboração de uma discussão 
dialética da realidade brasileira.

 Desta forma, levanta-se a seguinte pergunta-problema: por que e 
por qual caminho, mesmo em meio a uma crise pandêmica, a classe tra-
balhadora, sobretudo, brasileira, precisa ocupar as ruas?

 Assim, pretende-se neste trabalho denunciar a realidade explorató-
ria capitalista, como uma lógica hegemônica de dominação, bem como as 
condições sanitárias colocadas para a classe trabalhadora durante a pan-
demia. Ainda, sustenta-se anunciar a necessidade das ocupações nas ruas 
com rebeliões, barricadas e ações diretas, rumo à emergente greve geral 
para não só a derrubada da figura capitalista de Bolsonaro, mas sim de 
todo o sistema capitalista. Nesse sentido, apresenta-se algumas medidas 
de segurança sanitária para os atos.

 Por fim, reitera-se que o capitalismo e a estrutura hierárquica clas-
sista é o grande vírus que precisa ser exterminado. Pois é necessário 
compreender que se a classe trabalhadora tudo produz, ela também pode 
transformar. 

Saúde da classe trabalhadora brasileira

A América Latina emergiu no mundo capitalista como colônia ex-
plorada, tanto nas riquezas de suas terras, como o ouro e a madeira, mas 
também como escravização e matança dos povos tradicionais que aqui 
viviam. Desde então, com a formação e os avanços da modernização 
capitalista, os povos latinoamericanos se tornaram dependentes das polí-
ticas capitalistas que os condenaram ao fatalismo do subdesenvolvimento 
(MARINI 2020 [1968]).
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 Em números, é possível compreender como o processo de explo-
ração se desenvolveu no cenário brasileiro desde a invasão portuguesa. 
Segundo o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI) a população indígena no Brasil durante os 
períodos de invasões coloniais era cerca de 3 milhões de habitantes e 
agora se encontra em 817.963 indígenas, isso em 2010. Portanto, de 
100% a população indígena passou para 0,26% da população brasileira 
após a matança da colonização (QUEM SÃO? FUNAI).

 Ruy Mauro Marini (2017 [1973]), ao apresentar a Dialética da 
Dependência, sustenta e demonstra como o desenvolvimento dos países 
capitalistas foi alimentado pela brutal exploração colonial. A revolução 
industrial é um exemplo de um resultado gerado a partir das políticas 
desumanas capitalistas durante seu período de formação, a qual contou 
com insumos e matéria prima provenientes da exploração dos países 
colonizados.

 Marini (2020 [1968]), sustenta que a exploração capitalista, a partir 
da totalidade, desenvolve-se de modo que para os países centrais das po-
líticas capitalistas (antigas metrópoles dos sistemas coloniais), detentores 
do capital, existe um desenvolvimento econômico, na medida em que 
existe um subdesenvolvimento nos países dependentes, como no caso, o 
Brasil. Para tal explicação, o autor apresenta a história da dependência 
econômica e a superexploração da classe trabalhadora latinoamericana.

 A dependência dos países subdesenvolvidos ocorreu devido aos 
mesmos se lançarem furtados no período pré-capitalista, o que acarre-
tou na necessidade de empréstimos das metrópoles, causando dívidas e 
dependências com as ditas “capitais” desenvolvidas do capitalismo. Neste 
sentido, entende-se que para a burguesia nacional, dos países subdesen-
volvidos não saírem no prejuízo, lança-se às estratégias de superexplo-
ração da classe trabalhadora latinoamericana (MARINI, 2020 [1968]).

 É a partir das supramencionadas condições que o psicólogo Mar-
tín-Baró (2017 [1980 – 1988]) levanta a necessidade de subverter a ló-
gica de saúde mental presente em uma mentalidade capitalista, para uma 
lógica conexa da realidade. Desta forma, o autor apresenta a necessidade 
social, histórica e relacional do significado de saúde mental, ou seja, o 
contexto social capitalista, regido pela hierarquia classista, o apagamento 
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da história e as relações cada vez mais vinculadas ao fator econômico, 
ditam a saúde mental.

 Em termos práticos, pode-se pensar nas condições do desemprego 
da fome como fatores que impossibilitam uma pessoa de estar saudável. 
Ainda, cabe sustentar, que enquanto existir a estrutura social capitalista, 
será impossível toda a população estar saudável, ao menos uma maioria. 
Cumpre informar, que a partir da perspectiva de saúde mental de Baró, 
entende-se a saúde a partir do todo, ou seja, das relações e condições 
sociais, das relações das partes que compõem a unidade no todo.

 A lógica bancária capitalista se estrutura na perspectiva da riqueza 
de poucos sobre a exploração de muitos, o que possibilita causar apenas 
uma manutenção no sistema, e não a transformação e a extinção do sis-
tema classista (CUELLAR, 2020). Esta é a lógica do sistema capitalista.

 Para intensificar ainda mais a superexploração, a pandemia da Co-
vid-19 implementa a lógica capitalista. Pois, durante a crise sanitária, a 
classe trabalhadora tem enfrentado, mais do que antes, às margens de 
políticas sociais do Estado. Cabe denunciar as políticas bolsonaristas, 
que aguçam o capitalismo em um ritmo frenético para a destruição do 
povo brasileiro. 

Capitalismo e a crise pandêmica

David Harvey (2020), sustenta que a crise pandêmica não se trata 
apenas de um problema biológico, mas também social. Deste modo, tor-
na-se a importância de compreender a partir da totalidade, como que de 
uma questão social universal, passa-se para uma questão regional, para o 
particular, de cada classe, e em fim, para o singular do sujeito. 

 Neste caso, parte-se de compreender que a respeito do social, a vida 
se dá em meio ao sistema capitalista. Devido a isso, compreende-se que 
a política no Brasil se sustenta a partir de uma dependência dentro do 
mesmo sistema, utilizando da democracia burguesa como manutenção 
do status quo. 

 Agora, além destas condições, cabe compreender as políticas bolso-
naristas neste meio, que por sua vez é dividido por classe social, como 
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particularidade, e ainda, encontra-se na classe trabalhadora uma ampla 
diferença de qualidade e condições de vida no capitalismo. 

 Como está a classe trabalhadora brasileira no meio do projeto de 
superexploração e da crise sanitária? Através da nota apresentada por 
Luiza Nassif-Pires, Luísa Cardoso e Ana Luíza Matos de Oliveira (2021), 
é possível demonstrar que o cenário da pobreza no Brasil pode chegar 
à soma de 80,4 milhões de pessoas. Realidade que se materializa no 
sentido da falta de uma renda mínima, da responsabilidade sanitária do 
governo federal e de um projeto de fato transformador. 

 Pois bem, a situação é que com as estratégias de superexploração, 
a classe trabalhadora brasileira já estava sofrendo a esmagação da polí-
tica capitalista, para piorar a realidade, a crise pandêmica e as políticas 
bolsonaristas aguçam a situação. Pois em meio a democracia burguesa, o 
regime bolsonarista contribuiu para os avanços da crise pandêmica. 

 Problemas como a reforma da previdência, a falta de uma renda 
mínima, a insegurança da manutenção das ordens de despejos, a falta de 
medidas para baratear as mercadorias básicas de alimentação, o fracasso 
da educação on-line, o desemprego, os juros de contas, a desorientação 
da segurança sanitária e a falta das vacinas, formam parte do gigantesco 
projeto de governo de Jair Bolsonaro, na presidência da república. 

 Que Bolsonaro é inimigo do trabalhador isso já não é novidade, no 
entanto, torna-se necessário denunciar que não é o único inimigo. As 
políticas bolsonaristas sustentam um discurso de ódio e fascista, mas, sua 
lógica é capitalista, entreguista e perpetuadora do subdesenvolvimento. 
O sistema capitalista impede de romper com as políticas desumanas de 
exploração, aguçam a lógica individualista e da superexploração. 

 Para ilustrar o que foi discutido até aqui, consideramos relevante 
trazer os dados levantados pela Oxfam ao longo da pandemia e divulga-
dos em julho de 2020. Segundo o relatório Quem paga a conta? Taxar a 
riqueza para enfrentar a crise da Covid-19 na América Latina e Caribe 
(OXFAM, 2020, p. 2), houve um impacto altamente desigual proporcio-
nado pela gestão da crise ocasionada pela pandemia. 

 Enquanto 52 milhões de latinoamericanos e caribenhos podem cair 
na pobreza e 40 milhões podem perder seus empregos, oito novos bi-
lionários surgiram nesses mesmos países. Soma-se a isso o fato de que 
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a riqueza da elite da América Latina e do Caribe teve um crescimento 
de 17% desde março de 2020, o que indica de forma bastante explícita 
a superexploração das trabalhadoras e trabalhadores da região. Pode-se 
dizer que o Covid-19 de fato é “uma nova crise que se sobrepõe a velhas 
desigualdades” (OXFAM, 2020, p. 6).

 Desta tumultuada realidade emerge as condições em que o povo 
brasileiro, situado no contexto latinoamericano, é obrigado a encarar 
a superexploração durante a pandemia com a destruição bolsonarista, 
sendo estas características fruto da lógica capitalista. Portanto, não é só 
pedir a saída de Bolsonro que irá mudar as condições no Brasil, deve-se 
também destruir a democracia burguesa. Este é o caminho para um novo 
mundo, a destruição das estruturas hierárquicas classistas. 

Para as ruas, com rebelião, barricadas e ações dretas, 
rumo à Greve Geral

 No decorrer do texto, ficou evidente que o vírus não é o único risco 
para a vida da imensa maioria da população brasileira. A própria conjun-
tura de subdesenvolvimento e superexploração causa impactos na saúde 
da classe trabalhadora, pois afeta desde o acesso à condições básicas 
(como descanso, alimentação), até o atendimento pelos sistemas de saúde 
nesse momento de crise devido a uma doença altamente contagiosa. 

 Assim, a população se lança às ruas diariamente, seja para se manter 
no emprego -já que “a economia não pode parar” (GOV)- ou, devido ao 
aumento do desemprego, para procurar alguma forma de ocupação ou 
conseguir ajuda de terceiros para sobreviver. Isso tudo sem a ocorrência 
de uma vacinação em massa. 

 Portanto, a classe trabalhadora nunca saiu das ruas, o que falta é a 
revolta, a rebelião. Neste sentido, passa-se algumas dicas sanitárias para 
as frequentes manifestações, por exemplo: o uso de máscaras, o uso de 
roupas longas, e o máximo de distanciamento, se possível, como também 
insiste que o problema não está só na figura de Bolsonaro, mas sim do 
capitalismo. Desta forma a luta deve ser para o fim do capital e não para 
a permanência da democracia burguesa, pois são barricadas, ações dire-
tas, rebeliões que derrubam o capital.
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 Conclusão

 A história demonstrou que as insurgências não se limitam à teo-
ria, no entanto, é preciso das teorias, como o estudo das histórias, das 
estratégias da organização, da disciplina, do rompimento da estrutura 
de classes para sustentar a revolução. Neste sentido, emerge a partir da 
classe trabalhadora o sentido da revolução, da transformação, pela livre 
associação das comunas, das ocupações, pois se o trabalhador pode cons-
truir, criar, ele também pode transformar.
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