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RESUMO 

 

POLÍTICA E PROTESTO NO BRASIL RECENTE: UMA ANÁLISE DAS 

MANIFESTAÇÕES DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE SÃO PAULO 

AUTOR: Eser Azael Moreira Lopes 

ORIENTADOR: José Carlos Martines Belieiro Jr. 

 

O presente trabalho apresenta uma análise das dimensões políticas das chamadas 

“manifestações de rua de junho de 2013” no Brasil, tendo para isso, como campo empírico, a 

cidade de São Paulo/SP, local onde os atos se iniciaram através de protestos contra o aumento 

das passagens de transporte público e se espalharam por todo país através da circulação de 

informação via redes sociais. Através de dois meios midiáticos distintos (Folha de São Paulo 

e Mídia Ninja), além de dados coletados por pesquisas de opinião pública, procurou-se 

concentrar a análise nas manifestações políticas e ideológicas desses atos, levando em 

consideração a díade direita-esquerda. Percebeu-se que, deste ponto de vista, os protestos de 

junho em São Paulo tiverem três momentos distintos: iniciaram com atos de um grupo 

organizado com inclinação ideológica de esquerda, o Movimento Passe Livre (MPL); logo 

após, alcançaram a opinião pública e se massificaram, espalhando-se por todo o país, 

impulsionados pelo fenômeno das redes sociais, levando para as ruas uma ampla e 

heterogênea massa de manifestantes com pautas, demandas e perfis sociais diversos, fazendo 

surgir, por sua vez, um cruzamento de ideologias nas ruas de São Paulo; os perfis ideológicos 

distintos, por seu caráter divergente, motivaram vários conflitos, um deles ocorreu de maneira 

explícita colocando em antagonismo alguns grupos de esquerda e uma parte de manifestantes 

que se intitulava apartidária ou antipartidária, este terceiro e último momento acabou por 

separar e fragmentar os atos na cidade. Entende-se com isso que os protestos de junho 

indicaram uma cisão ideológica que se acentua no decorrer dos anos no país, mas que, embora 

de forma ainda inicial, já estava posta nas ruas durante os atos daquele mês. Quando os 

protestos se massificaram e se espalharam pelo país, o Governo Federal, dirigido pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT), passou a entrar em pauta como alvo dos manifestantes. Entende-se 

que isto se dá pelo caráter contraditório de governo que foi adotado pelo partido e pelos 

episódios de corrupção, que entraram para a crítica da opinião pública. Este caráter 

contraditório dos governos petistas entende-se aqui como fenômeno do lulismo, caracterizado 

por uma reforma gradual centrada em um pacto conservador. Argumenta-se que tal fenômeno 

é posto em evidência durante os atos de junho por uma grande parcela dos manifestantes, 

rejeitando tal proposta política para o Brasil. 

 

Palavras-chave: Protesto. Política. Lulismo. Esquerda-direita. Junho de 2013. Manifestações 

de rua.   



 
 

ABSTRACT 
 

POLITICS AND PROTESTS IN LATIN BRAZIL: NA ANALYSIS OF THE 

DEMONSTRATIONS OF JUNE 2013 IN THE CITY OF SÃO PAULO 

AUTHOR: Eser Azael Moreira Lopes 

SUPERVISOR: José Carlos Martines Belieiro Jr. 

The present work presents an analysis of the political dimensions of the so-called "street 

demonstrations of June 2013" in Brazil, having as empirical field the city of São Paulo / SP, 

where the acts began through protests against the increase of public transportation passes and 

spread throughout the country through the circulation of information via social networks. 

Through two distinct media (Folha de São Paulo and Ninja Media), in addition to data 

collected by public opinion polls, the analysis was focused on the political and ideological 

manifestations of these acts, taking into account the right-left dyad. From this point of view, 

the June protests in São Paulo had three distinct moments: they began with acts of an 

organized group with left ideological leanings, the Free Passage Movement (MPL); soon 

afterwards, reached public opinion and became widespread, spreading throughout the country, 

driven by the phenomenon of social networks, taking to the streets a large and heterogeneous 

mass of demonstrators with diverse patterns, demands and social profiles. in turn, a crossroads 

of ideologies in the streets of São Paulo; the different ideological profiles, because of their 

divergent character, motivated several conflicts, one of them occurred explicitly putting in 

antagonism some groups of the left and a part of demonstrators that was titled nonpartisan or 

antipartidária, this third and last moment ended up separating and fragmenting the acts in the 

city. It is understood that the protests of June indicated an ideological split that accentuated in 

the course of the years in the country, but that, although of an initial form, already was put in 

the streets during the acts of that month. When the protests became widespread and spread 

throughout the country, the Federal Government, led by the Workers' Party (PT), came under 

the banner of the protesters. It is understood that this is due to the contradictory character of 

government that was adopted by the party and the episodes of corruption, that entered to the 

critic of the public opinion. This contradictory character of the PT governments is understood 

here as a phenomenon of Lullism characterized by a gradual reform centered on a 

conservative pact. It is argued that such phenomenon is highlighted during the June acts by a 

large number of protesters, rejecting such a political proposal for Brazil. 

 

Keywords: Protest. Policy. Lulismo. Left right. June 2013. Manifestations on the street. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados da análise realizada acerca das chamadas 

“manifestações de junho de 2013” no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo/SP. A 

pesquisa visa inserir-se no debate acadêmico procurando contribuir com as análises realizadas 

acerca do fenômeno recente que envolveu a sociedade e a política brasileira, destacando-se 

por sua singularidade e dimensões. Torna-se, neste sentido, cada vez mais necessário 

trabalhos que possam contribuir nos debates auxiliando na compreensão deste período ímpar e 

importante para a história recente do país.  

A pergunta que procurou nortear esta pesquisa é a seguinte: como se configurou o 

espectro político-ideológico durante as manifestações de rua de junho de 2013? Para isso, 

utiliza-se como universo empírico a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, esta 

cidade é um importante polo econômico e industrial do país, possuindo a maior população e 

responsável pelo terceiro maior orçamento do Brasil (ficando atrás apenas da União e do 

Estado de São Paulo), é também responsável pelo maior PIB entre as cidades do país, sendo 

holofote de questões políticas, econômicas e sociais. Por suas características, os atos que 

ocorreram aí foram significativos para alcance geral da opinião pública, isto é, à nível 

nacional. Foi nessa cidade que os protestos tiveram início, logo no começo do mês de junho 

de 2013, através de atos coordenados pelo Movimento Passe Livre (MPL), que protestavam 

contra o aumento das passagens de transporte público anunciados pela Prefeitura de São 

Paulo, na época administrada pelo prefeito Fernando Haddad (PT/SP). Esses protestos do 

MPL foram duramente enfrentados pela Polícia Militar do estado de São Paulo e pela Guarda 

Civil Metropolitana da cidade, resultando em conflitos violentos entre os manifestantes e as 

forças policiais, que acentuaram-se no decorrer das duas primeiras semanas do mês.  

No dia 13 de junho, quando os conflitos atingiram seu ápice, muitas pessoas que 

transitavam pelas ruas ou encontravam-se em bares do centro da cidade, ou seja, não faziam 

parte dos protestos, além de jornalistas que cobriam os atos, foram atingidos pela violência 

dos conflitos entre a polícia e os manifestantes (principalmente por parte da tropa de choque 

da polícia militar de São Paulo), fato que marcou uma guinada na opinião pública e contribuiu 

para a expansão e massificação dos protestos em todo o país. Por esse motivo, entende-se que 

o que ocorreu em São Paulo tornou-se de extrema importância para a significação das 

manifestações de junho, conforme este trabalho procura demonstrar.   
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Em relação às manifestações políticas e ideológicas, vários autores que se dedicaram a 

escrever artigos, textos e trabalhos concluem que a diversidade de bandeiras e movimentos 

ideológicos presentes nos protestos de junho de 2013 dificulta uma análise no plano político, 

tendo em vista a multiplicidade de grupos sociais presentes, tantas vezes divergentes entre si 

em um mesmo espaço público (SINGER, 2013; SCHERER-WARREN, 2014a; TATAGIBA, 

2014; GOHN, 2015; ALONSO, 2017). Segundo Castells (2013), esses movimentos, que 

ocorreram por grande parte do mundo no início da segunda década do século XXI, se 

apresentaram como difusos e heterogêneos e foram marcados pela presença das redes sociais, 

pela horizontalidade e falta de centralidade de uma pauta específica, tornando-se atos contra a 

política institucional tradicional de uma forma ampla, dentro do contexto das sociedades de 

redes contemporâneas.    

Este trabalho parte do pressuposto de que esses protestos que ocorreram no Brasil, 

também inserem-se no contexto de críticas às instituições políticas tradicionais, uma vez que 

os principais grupos presentes nos atos organizam-se de forma horizontal e sem lideranças 

específicas, em contrapartida às organizações políticas tradicionais como os partidos e os 

sindicatos (com lideranças e organização vertical). De outro lado, mesmo em países de 

industrialização avançada, como Europa e América do Norte, observa-se uma reconfiguração 

da polarização direita e esquerda. No Brasil também é possível perceber manifestações destas 

reconfigurações, uma vez que a desigualdade que marca a sociedade brasileira ainda perpassa 

os debates entre os principais atores sociais (partidos, sindicatos, organizações econômicas e 

movimentos sociais).  

Assim, acredita-se que apesar do contexto de heterogeneidade desses protestos globais 

que Castells descreve, o caso brasileiro ainda carrega consigo traços da polarização política e 

ideológica que norteia o espectro da díade direita-esquerda. Nesse sentido, esse leque difuso 

de grupos, pautas e demandas presentes nos movimentos de rua de junho de 2013, requer uma 

análise mais aprofundada em termos de pertencimento ideológico, para provocar o debate na 

análise entre as correntes de direita e esquerda na contemporaneidade brasileira. Por esse 

motivo, essa pesquisa tem o objetivo de analisar como se configurou o espectro político e 

ideológico nesses movimentos, para compreendermos o sentido desse episódio para o atual 

período da política no país.  

Entende-se que é necessário, para compreender a relevância desses movimentos, 

inseri-los em um contexto histórico específico, no Brasil e no mundo. O Brasil encontrava-se 
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há mais de dez anos sob o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), um partido 

historicamente orientado pela tradição de esquerda, popular e socialista, que logo após 

assumir o comando do país optou por uma política de conciliação de interesses, dando 

prosseguimento a alguns pilares da política econômica neoliberal, porém com maior 

distribuição de renda entre os mais pobres. Além disso, pela primeira vez na história do 

Brasil, após a reabertura democrática, um partido se elegeu por três eleições consecutivas. Em 

relação ao contexto global, percebe-se um aumento de protestos pelo mundo, todos 

impulsionados pelas redes sociais e os ambientes virtuais de circulação de informação. 

Manifestações pela democracia no Oriente Médio e movimentos sociais no Ocidente, como os 

Occupy Wall Street (EUA) e a Marcha dos Indignados na Europa, todas com suas 

especificidades, mas também similares as que ocorreram no Brasil, alastravam-se pelo mundo 

popularizando-se através da internet e da circulação de informações das grandes mídias 

globais.    

Para a discussão no trabalho, elege-se a cidade de São Paulo, por dois motivos: em 

primeiro lugar, para delimitar com maior precisão o objeto de estudo, pois as manifestações 

de junho de 2013 expandiram-se por todo país conquistando uma massa de protestantes muito 

específicos em cada cidade com pautas muitas vezes diferentes; em segundo lugar, porque a 

cidade de São Paulo foi marcada por eventos particulares, um estopim aceso pelo MPL 

(Movimento Passe Livre), em razão do aumento das passagens de ônibus, que explodiu graças 

à violência policial na repressão dos atos no dia 13 de junho na Avenida Paulista, alcançando 

uma grande massa de manifestantes que chegou ao seu auge nos dias posteriores. 

Inicialmente, para adentrar às discussões, realiza-se uma pesquisa bibliográfica em 

artigos, livros e trabalhos acadêmicos publicados em revistas científicas sobre o objeto e o 

tema deste estudo, destacando-se as particularidades que os atos de junho tiveram na história 

brasileira e seus efeitos no contexto político do país. Separam-se, ainda, os principais 

trabalhos realizados sobre os protestos, identificando suas categorias de análise e 

organizando-os tal qual a classificação dada por Alonso (2017), que apresenta um 

agrupamento dos intérpretes dos atos. Na sequência, procura-se esclarecer as categorias 

conceituais pelas quais esse estudo irá recorrer, explicando o que se entende por ideologias 

políticas e a polarização de direita e de esquerda, recorrendo a uma breve síntese desses 

conceitos para o pensamento político moderno e sua reconfiguração contemporânea. 
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Posteriormente, é realizada uma pesquisa bibliográfica com dados secundários 

publicados em jornais da grande mídia tradicional. Para isso, selecionou-se a Folha de São 

Paulo, por dois motivos: em primeiro lugar, porque a Folha de São Paulo possui uma das 

principais coberturas do evento e disponibiliza seu acervo para acesso no formato online. 

Tendo em vista o tempo disponível para uma pesquisa de dissertação de mestrado, os recursos 

financeiros envolvidos nesse processo, o distanciamento geográfico da cidade de São Paulo e 

a diferença histórica entre as manifestações e a elaboração do presente estudo, acredita-se que 

um acervo nesse formato facilite na busca dos elementos da pesquisa; em segundo lugar, a 

Folha de São Paulo, dentre os principais veículos da grande mídia, é o que tem cobertura mais 

ampla sobre o objeto.  

Ao longo deste estudo, procurou-se dar atenção para a cobertura midiática apontada 

por Alonso (2016), pesquisadora das manifestações de junho de 2013, que chama atenção 

para um novo fenômeno que surgiu com grande vulto nesses protestos – a presença da 

chamada mídia alternativa1. Para essa autora, a presença de grupos como Midia Ninja e 

Jornalistas Livres foi crucial para a cobertura de “dentro dos protestos”. Enquanto no início 

das marchas, a grande mídia tradicional ignorava e até hostilizava os atos, coletivos de 

jornalismo independente como os citados ganhavam espaço dentro dos grupos organizadores 

(ALONSO, 2016). Por isso, decidiu-se realizar uma análise também no grupo de jornalismo 

Mídia Ninja – Narrativas Independentes Jornalismo e Ação. Recorrendo-se à sua página 

oficial na rede social Facebook, procurou-se as principais reportagens e matérias realizadas 

por este grupo midiático nos protestos de junho em São Paulo. Encontrou-se lá documentários 

e vídeos sobre os movimentos, bem como fontes e endereços de outras coberturas alternativas. 

Procurou-se analisar todas essas fontes destacando-se os dados de maior relevância para esta 

pesquisa. Além de seu site oficial - http://midianinja.org/ - e seu canal na plataforma 

Youtube2. 

A análise nesses meios de informação distintos terá a finalidade de dar um panorama 

dos principais grupos envolvidos nos protestos, além de ter a capacidade de detalhar “de 

dentro” dos atos e na hora em que eles foram se desenvolvendo, algo que muitas vezes não é 

                                                           
1  Coluna escrita para o jornal Folha de São Paulo, no dia 25/09/2016. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/angela-alonso/2016/09/1816167-a-politica-das-ruas.shtml>. Acesso 

em: 13. dez. 2017.    
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCwefw3viiiaxprsV6jgJvEA>. Acesso em: 13. Dez. 2017.   
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possível através da mídia tradicional impressa. O que possibilita realizar comparações críticas 

entre os dados coletados para corroborar as análises. 

Por fim, recorre-se aos dados quantitativos secundários de pesquisas de survey3 de 

opinião pública realizadas pelo instituto Datafolha junto aos manifestantes que se 

encontravam nas ruas durante aquele junho, na cidade de São Paulo. Também destaca-se aqui, 

uma pesquisa realizada pelo Instituto Ibope, em todo Brasil, que auxilia igualmente na análise 

dos dados. Acredita-se que essas pesquisas de survey serão bases de dados extras que ajudarão 

a compreender o espectro ideológico e suas manifestações, assim como o perfil social dos 

indivíduos que encontravam-se nas ruas naquele momento. 

Nesse contexto, todos os elementos acima mencionados constituem a organização do 

presente trabalho.  

A principal hipótese a ser destacada é de que o cruzamento de classes e ideologias 

presentes nas ruas de São Paulo, conforme levantado por Singer (2013), não se deu de forma 

pacífica, mas com conflito entre grupos ideologicamente divergentes. Para isso, divide-se os 

atos de junho em três períodos, como nos trabalhos de Gohn (2015), Singer (2013) e Alonso 

(2017). Nesta pesquisa, porém, com uma divisão cronológica diferente dos trabalhos 

destacados. O primeiro momento dos atos, dirigido por um grupo específico (o MPL) com 

uma pauta específica – a diminuição das tarifas de transporte público – e com ideais de 

esquerda. O segundo momento, a diversificação e heterogeneidade dos atos fizeram surgir um 

mosaico de cores e ideologias nas ruas, é o momento da massificação e do cruzamento 

destacado por Singer (2013). No terceiro momento, percebe-se um conflito ideológico entre 

grupos divergentes que resulta na dispersão e pulverização dos protestos, com o Movimento 

Passe Livre retirando-se dos atos do centro da cidade para as periferias. Essa dinâmica dos 

três momentos possibilitou a percepção das modificações no desenvolvimento dos protestos 

que iniciaram pela esquerda e se massificaram e expandiram por todo Brasil, misturando nas 

ruas pautas e ideologias divergentes, que resultaram em conflitos.   

Outra hipótese que surgiu com o decorrer da pesquisa aponta que o junho de 2013 

acusou o esgotamento do modelo político do Partido dos Trabalhadores (PT). Para além disso, 

os manifestantes protestaram por uma renovação do próprio sistema político (Reforma 

                                                           
3 Segundo Babbie (1999), a pesquisa de survey procura realizar uma “amostragem” de uma determinada 

população ou evento. Portanto, a utilização deste tipo de pesquisa de opinião pública tem a função de auxiliar 

com uma amostra do universo do objeto explorado pelo trabalho.  
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Política), mas essa demanda pareceu enfraquecer logo na sequência dos atos, enquanto a 

hipótese de esgotamento do modelo petista tem prosseguimento nos anos seguintes e culmina 

com os movimentos de rua pró e anti-impeachment da Presidente Dilma Roussef (PT) em 

2016. O junho de 2013 é o primeiro capítulo para a compreensão dos acontecimentos dos 

anos que o sucederam. Enquanto nas manifestações de junho de 2013 iniciava-se um ciclo de 

movimentos e manifestações de rua no Brasil, a polarização político-ideológica não estava 

bem definida, as ruas apontavam um cruzamento de ideologias muitas vezes até divergentes 

entre si, que dividiam, e, por vezes, disputavam o mesmo espaço.  

Diferentemente, nos anos que seguiram a estas manifestações de 2013 houve uma 

cisão ideológica no Brasil, que passou a dividir opiniões e movimentos nas ruas, deixando 

claras as posições dentro da díade direita-esquerda. O governo de Dilma Rousseff está no 

centro desse processo de intensificação dos conflitos ideológicos. Esta hipótese surge quando 

se percebe que em um determinado momento dos atos, o governo federal passa a ser o mais 

atingido pelos protestos dos manifestantes, hipótese que se reforça com os dados da pesquisa 

realizada pelo Instituto Datafolha a respeito da aprovação do Governo da presidente Dilma. 

Nessa pesquisa, seu governo tem uma queda acentuada de aprovação durante o mês de junho, 

o que se acredita que seja pelo reflexo dos protestos. Alinha-se essa hipótese ao modelo do 

lulismo, levado à frente pelo governo da presidente, sugerindo-se, assim, que o junho de 2013 

colocou em evidência o modelo lulista que era centrado na conciliação de interesses políticos 

e no desenvolvimento econômico dirigido e administrado pela figura do Estado.  

O primeiro capítulo do presente trabalho recorre sobre o que já foi produzido 

academicamente a respeito dos protestos de junho de 2013 no Brasil. Seu objetivo é de 

adentrar nas discussões do objeto de pesquisa. Assim sendo, encontra-se no trabalho de 

Alonso (2017) uma divisão entre os intérpretes das manifestações de junho que pode ser 

muito útil no momento de se fazer a revisão bibliográfica do estudo. A autora, que dirige uma 

pesquisa densa sobre os atuais ciclos de protestos brasileiros, divide os trabalhos que estão 

sendo produzidos no tema em três grupos de intérpretes: aqueles que se orientam com base 

nas causas das manifestações; o segundo grupo representado pelos estudiosos que dão ênfase 

aos movimentos e atores sociais envolvidos nos processos; enquanto o terceiro grupo 

concentra sua atenção nos repertórios de mobilização. Respeita-se essa subdivisão e, ao 

mesmo tempo, adicionam-se outros trabalhos que se enquadram dentro dessa perspectiva. 

Recorre-se, ainda, acerca das questões teóricas, atentando para o amplo debate a respeito das 

ideologias políticas, tentando enquadrá-las dentro da polarização esquerda-direita, utiliza-se 
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este capítulo para esclarecer as categorias de análise, pois o debate a respeito dessa díade, nas 

Ciências Sociais é objeto de ampla discussão. Ao finalizar o capítulo, justifica-se a divisão 

dos protestos de junho em três momentos para que se compreendam os motivos pelos quais as 

manifestações iniciaram com um grupo e pautas específicas e se massificaram no decorrer do 

mês com a entrada de uma ampla e heterogênea massa de manifestantes com as mais variadas 

demandas e perfis sociais.  

O segundo capítulo direciona-se à análise dos dados coletados nas mídias selecionadas 

e sua exposição em três momentos distintos. Assim, trabalhando com o principal objetivo e a 

principal hipótese, conclui-se que os atos iniciaram pela esquerda, dirigidos pelo Movimento 

Passe Livre (MPL) contra o aumento das passagens do transporte público em São Paulo, e se 

massificaram, tornando-se heterogêneos, conforme já destacado. Identifica-se nesse processo, 

além dos três momentos (que carregam continuidades e rupturas um com o outro), dois pontos 

de virada essenciais. O primeiro deles se dá no dia 13 de junho, quando os conflitos entre 

manifestantes e polícia atingem uma grande parte de pessoas que circulavam pelo centro da 

cidade de São Paulo, além das agressões sofridas por jornalistas. Tais eventos influenciaram a 

opinião pública, elevando o número de protestantes nas ruas e se expandindo pelas principais 

cidades do país. Naquele momento, os atos se massificaram e os perfis sociais são os mais 

variados, refletindo nas distintas e divergentes ideologias dispostas em um mesmo espaço. O 

segundo ponto de virada, que marca a passagem do segundo momento (da massificação) ao 

terceiro momento (do conflito entre os grupos com ideologias divergentes), se dá no dia 20 de 

junho. Naquele dia, os conflitos violentos já não eram mais entre polícia e manifestantes, mas 

sim entre manifestantes identificados com cores e bandeiras de partidos de esquerda e 

manifestantes apartidários ou anti-partidários. Identifica-se que naquele momento dos 

protestos já não era mais possível o cruzamento entre as ideologias distintas sem a ameaça do 

conflito pelo espaço e pela direção ideológica dos movimentos. Finda-se o mês de junho com 

a diluição e fragmentação dos atos, que espalham-se pela cidade e já não mais se concentram 

em apenas um local. 

No terceiro capítulo, recorrendo ao conceito de Singer (2012), denominado pelo autor 

como o fenômeno do lulismo, realiza-se uma análise nos primeiros dois anos de governo da 

presidente Dilma Rousseff e identifica-se nesse período um processo de aprofundamento das 

políticas características do lulismo, embora o baixo desempenho da economia. A hipótese a 

ser trabalhada neste capítulo é que o lulismo passou a ser o fenômeno político contestado nos 

protestos de junho. Argumenta-se para isso que o fenômeno do lulismo por ser ambíguo 
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possibilita críticas tanto pela esquerda quanto pela direita, fazendo com que os atos, ao 

expandirem-se, acabem alcançando o governo federal.  

Finaliza-se este trabalho com uma parte dedicada às considerações finais, recorrendo-

se à conclusão dos capítulos anteriores e argumenta-se que o trabalho pretende colaborar com 

outras pesquisas realizadas neste importante período da política brasileira, diretamente ligado 

aos processos de mobilização nas ruas do país, que iniciaram nos protestos de junho de 2013. 

Um fenômeno amplo, que ainda vai gerar muitas análises e discussões, seja entre pontos de 

vistas divergentes em função das categorias conceituais escolhidas, seja entre posições 

políticas e ideológicas distintas que assumem diferentes versões frente à complexidade desses 

eventos. Este fenômeno é, portanto, extremamente significativo para a atual história do país, 

porque está inserido no amplo histórico de protestos pelos quais passou o Brasil desde o 

período de redemocratização, ainda na década de 1980.    
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1 JUNHO DE 2013 NO BRASIL: INTERPRETAÇÕES E CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

O objetivo deste capítulo é realizar um levantando sobre o que já foi produzido a 

respeito do objeto deste trabalho e, a partir disso, apontar os caminhos teóricos que se 

pretende seguir. Em primeiro lugar, descreve-se o que já foi produzido a respeito das 

manifestações de junho de 2013 e, a seguir, procura-se fazer um resgate das categorias 

ideológicas de direita e de esquerda nas Ciências Sociais, principalmente na Ciência Política. 

Tendo em vista que o objetivo do trabalho é analisar as manifestações ideológicas, tendo 

como base a polarização direita e esquerda, nos protestos, torna-se necessário que se 

esclareça, a partir de um debate teórico, a definição dessas categorias de análise. Ao final do 

capítulo, aborda-se a questão dos três momentos das manifestações na interpretação de alguns 

autores e justifica-se a escolha desse raciocínio, destacando-se as diferenças entre este 

trabalho e as abordagens dos outros pesquisadores. 

1.1 INTERPRETAÇÕES DOS PROTESTOS 

Conforme a professora Ângela Alonso (2017), desde os acontecimentos das 

manifestações de junho de 2013 concorrem atores e intérpretes, no cenário acadêmico e na 

opinião pública em geral, tentando compreender o fenômeno. Dentre eles, segundo a 

professora, “três abordagens predominam” (ALONSO, 2017, p. 49). Elas dividem-se com 

base em sua ênfase em “causas, atores ou no processo de mobilização” (ALONSO, 2017, p. 

49). Faz-se uso da subdivisão utilizada por Alonso, pois ela trata de dar um panorama sobre as 

interpretações do objeto de estudo, inclui-se ainda alguns outros trabalhos não citados pela 

autora. Acredita-se que esta pesquisa insere-se no rol de interpretações que tenham sua ênfase 

nos atores das manifestações de junho, pois concentra-se aqui nos perfis ideológicos dos 

grupos e indivíduos que participaram dos atos.  

1.1.1 Análises com ênfase nas causas das manifestações 

Com base nas causas dos atos, Alonso (2017) destaca dois trabalhos, ambos escritos 

em 2013, ou seja, na sequência direta das manifestações. São eles: “Choque de democracia: 

razões da revolta” de Marcos Nobre e “Brasil, Junho de 2013: classes e ideologias cruzadas” 

de André Singer. Ambos os trabalhos destacam o contexto político e social brasileiro no qual 

as manifestações se inseriram, acreditando ser esta uma das causas principais das revoltas 

percebidas nas ruas.  
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Para Nobre (2013), as revoltas de junho, assim como as outras duas grandes 

manifestações já ocorridas no Brasil (as manifestações pela redemocratização na década de 

1980 e pelo impeachment de Collor em 1992), “carregam aspirações que vão além da 

revogação do aumento das tarifas de transporte, ou do questionamento do uso do dinheiro 

público para realizar megaeventos esportivos” (NOBRE, 2013, p. 3). Segundo o autor, essas 

manifestações de massa são uma resposta ao sistema político brasileiro que encontra-se 

“blindado” contra as demandas populares. Em relação a essa blindagem do sistema, Nobre 

denomina “pemedebismo” – uma alusão ao PMDB, partido que capitaneou o momento da 

transição para a democracia no país.4 O pemedebismo fecha o sistema contra as demandas que 

surgem da sociedade civil, institucionalizando cada vez mais os conflitos e alocando-os em 

disputas pelo poder entre as elites políticas. O junho de 2013 representa a “rejeição 

incondicional da blindagem pemedebista” (NOBRE, 2013, p. 11). Os protestos de junho, 

segundo Nobre, não possuem uma pauta específica, não possuem lideranças específicas, não 

possuem palanques nem discursos centralizados. Pelo contrário, eles “carregam uma multidão 

de reivindicações, frustrações e aspirações” (2013, p. 4), por isso, o poder público encontra-se 

atônito, procurando uma liderança para negociar ou uma pauta para concentrar suas respostas. 

De outro lado, as insatisfações parecem ser contra “tudo que está aí”, pois é uma resposta ao 

próprio sistema. “Não é de um movimento que se trata, mas de vários” (NOBRE, 2013, p. 4).    

Singer (2013) possui uma das mais debatidas análises acadêmicas do processo político 

contemporâneo no Brasil5, e utiliza o debate sobre esquerda e direita em seus trabalhos para 

analisar a conjuntura política. Em artigo intitulado de “Brasil, junho de 2013 classes e 

                                                           
4 Conforme Nobre (2013), esta blindagem na qual se encontra o sistema político brasileiro trata-se de um 

“processo”, portanto possui uma história e um desenvolvimento. O autor destaca que ela teve início ainda no 

período de redemocratização, quando o processo de transição da ditadura militar à democracia, em meados de 

1985, foi marcado pelo controle do regime militar decadente pactuado “por cima” com um sistema político 

elitista. Logo na sequência, as manifestações pela constituinte foi a primeira crise dessa blindagem em que o 

sistema encontrou uma maneira de neutralizar “apostando na ausência de uma pauta unificada” (NOBRE, 2013, 

p. 7). O impeachment de Collor foi outro momento no qual o “pemedebismo” teve que se enfrentar com as 

forças populares, sua resposta foi justificada na falta de governabilidade do presidente deposto, personificando as 

fragilidades que são do próprio sistema. Com o passar do tempo, este conflito entre sistema e forças populares 

passou cada vez mais a se institucionalizar, retirando-se da sociedade civil e dos grupos que dela provém para 

um conflito entre as elites políticas pelo poder, o processo se complementa nos escândalos de corrupção dos 

governos do PT, que parecia ser o último reduto do “antipemedebismo”. Esta blindagem ganha cada vez mais 

corpo nos governos que seguem à redemocratização, até que ocorrem as manifestações de rua de junho de 2013.  
5 Trata-se da sua análise sobre o fenômeno do lulismo, no qual segundo o autor (2012), há o encontro de um 

eleitorado de baixa renda, que representa grande maioria no Brasil com uma liderança partidária, Lula. 

Caracterizado por uma reforma gradual centrada em um pacto conservador, este período que teve Lula na 

presidência do país reorientou as forças eleitorais polarizando as classes mais baixas, que somam até 2 salários 

mínimos, às classes médias que se colocam ao lado do maior partido da oposição, o PSDB. Segundo Singer 

(2013), os grandes responsáveis por isso são os programas sociais direcionados às pessoas mais pobres, que 

tiveram um aumento significativo nos governos do PT (SINGER, 2012). 
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ideologias cruzadas”, publicado pela revista Novos Estudos CEBRAP, o professor alerta que 

“As relações de classe e propriedade não estiveram diretamente no centro das manifestações e 

as regras do jogo político foram visadas de maneira difusa” (SINGER, 2013, p. 24). 

Observando o pertencimento dos grupos e indivíduos presentes nessas marchas, Singer aponta 

duas classes principais para o entendimento da questão ideológica, estas são: a) a classe média 

tradicional, incorporada às marchas pela inconformidade com diferentes aspectos da realidade 

nacional e; b) o novo proletariado, que são trabalhadores, em geral jovens, que conseguiram 

emprego na década lulista, mas que padecem com baixa remuneração, alta rotatividade e más 

condições de trabalho.  

O cruzamento dessas duas classes provocou, por sua vez, um entrecorte entre 

ideologias de direita e esquerda, que puderam ser notadas na difusão de pautas e cartazes 

durante os movimentos. Faz surgir, por sua complexidade, um grupo de “centro”, que se 

identificava, às vezes com as pautas de esquerda, às vezes com as da direita. Essa ideologia de 

centro acredita em “[...] um tecido social unificado e participativo contra um aparelho estatal 

opressivo, do qual quer remover velhos hábitos, simultaneamente atrasados e corruptos” 

(SINGER, 2013, p. 37). Há, portanto, nessa conformação de classes apontadas pelo autor, o 

contexto da década lulista, que expõe o principal conflito de classes que se desenvolvem no 

período em que Lula e o PT governaram o Brasil. 

Singer (2013) é o primeiro dos autores a adotar a leitura do junho de 2013 em três 

momentos. O início é marcado por uma fração pequena da classe média, segundo o autor, 

com um objetivo específico que era a redução da tarifa do transporte público. A segunda fase 

marca a massificação, onde variados perfis encontram-se nas ruas, defendendo pautas muito 

diversas. Conforme o autor, “surge quase um cartaz por manifestante” (2013, p. 25). Este 

momento onde as classes e ideologias se cruzam dá o título ao trabalho de Singer. Na terceira 

fase, após o anúncio da queda das tarifas, “o movimento se fragmenta em mobilizações 

parciais com objetivos específicos” (SINGER, 2013, p. 26).  

Outro material que não foi citado por Alonso, mas que aqui pode ser enquadrado na 

relação entre as causas dos protestos, são alguns textos publicados no livro Cidades Rebeldes: 

Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil6 (2013). Nesse exemplar 

                                                           
6 Inspirado no livro Rebel cities: from the right to the city to the urban revolution de autoria de David Harvey, 

professor na The City University of New York - Cuny (Nova York – EUA), a coletânea de textos da Boitempo 

Editorial reúne vários artigos de diferentes autores das Ciências Sociais e jornalistas que analisaram as marchas 
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publicado, a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAUUSP), 

Erminia Maricato, levanta questões acerca da importância da vida urbana para a compreensão 

dos movimentos de rua. Para ela, os movimentos sociais ligados à causa urbana se 

acomodaram durante os governos petistas, no qual muitas lideranças se encontravam no 

espaço institucional. Assim, o transporte coletivo se tornou o maior problema dos mais 

pobres, tendo como prova o próprio título do texto da professora Maricato, que resume sua 

preocupação: É a questão urbana, estúpido! O autor David Harvey, que teve um de seus 

textos traduzidos e publicados na mesma coletânea, também aponta a vida nas cidades como 

sendo a principal questão para as causas de grandes manifestações pelo mundo. Assim, todos 

esses fatores, somados ao aumento das desigualdades, agudizadas pelo neoliberalismo, traçam 

desenvolvimentos urbanos desiguais que contribuem para o conflito social.     

O texto de Raquel Rolnik propõe pensar os acontecimentos de junho como um 

“terremoto” que, segundo ela, “perturbou a ordem de um país que parecia viver uma espécie 

de vertigem benfazeja de prosperidade e paz, e fez emergir não uma, mas uma infinidade de 

agendas mal resolvidas, contradições e paradoxos” (ROLNIK, 2013, p. 10). A autora 

argumenta que as manifestações de junho não nasceram “do nada”, mas fazem parte de um 

contexto mais amplo de organizações e movimentos sociais que articulam pautas e demandas 

em atos desde o início do século e assemelha-se a muitos outros movimentos que acontecem 

ao redor do mundo. Organiza-se e utiliza as redes sociais como ferramenta para o protesto 

político e aponta o esgotamento do velho modelo de fazer política (2013, p. 18).  

Estes são, portanto, alguns textos e interpretações que procuram na “causalidade” 

compreender o fenômeno de junho de 2013. Embora se concentrem em fatores bastante 

diversos, é importante destacar a questão da mobilidade urbana e do contexto político 

apontado por esses autores, pois os protestos iniciaram por demandas ligadas ao transporte 

público e se dirigiram ao sistema político e ao contexto da política nacional brasileira.  

1.1.2 Junho de 2013 sob a ótica dos processos de mobilização 

  Com base no processo de mobilização, temos os trabalhos de Bringel e Domingues 

(2013), Luciana Tatagiba (2014) e Ângela Alonso (2017). Em linhas gerais, as interpretações 

utilizam-se daquilo que Gohn (1997) denominou “paradigma norte-americano” da teoria dos 

                                                                                                                                                                                     
no calor dos acontecimentos. O livro foi lançado no ano de 2013 em formato digital e impresso. Em linhas 

gerais, o exemplar, apesar de trazer bons questionamentos e preocupações sobre os atos, não aprofunda a análise, 

talvez por se tratar de uma coletânea de textos redigidos no momento dos protestos.  
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movimentos sociais e ação coletiva, utilizando-se do conceito de “ciclo de protestos”7 

desenvolvido por Charles Tilly e Sidney Tarrow. Essa abordagem concentra-se nos 

repertórios para a ação8 utilizados pelos atores para que um determinado objetivo alcance o 

fim que se propõe, iniciando um ciclo de protestos que visa se expandir para toda a sociedade. 

Uma especificidade desse paradigma é que os movimentos sociais concentram-se sempre em 

confrontos com base em objetivos políticos. 

Tatagiba (2014) procura realizar uma comparação, em forma de ensaio, entre as 

manifestações de junho de 2013 e outras manifestações de massa no Brasil (as “Diretas Já!” e 

o “Movimento pela Ética na Política”). A autora alerta o cuidado na abordagem do confronto 

político para análise dos movimentos sociais,  

Ao invés de um foco restrito sobre os movimentos sociais, a abordagem estimula e 

requer uma análise cuidadosa da interação entre os diferentes atores que tomam 

parte na cena política contenciosa, marcados por oportunidades e ameaças à ação 

coletiva. Sob esse enquadramento mais geral, vem ganhando destaque a análise das 

relações entre movimentos sociais e Estado e a complexidade dos repertórios 

mobilizados pelos atores no decurso da dinâmica contenciosa. (TATAGIBA, 2014, 

p. 37).  

Os conceitos-chaves para essa abordagem encontram-se nos trabalhos de Sidney 

Tarrow, no qual, 

A característica chave dos ciclos de protestos é o efeito de difusão da ação coletiva 

dos setores mais mobilizados para outros grupos e para seus antagonistas. Assim, o 

movimento que começa com um grupo específico, mais engajado, tende a se 

expandir até atingir grande parte da sociedade civil, difundindo-se até atingir uma 

resposta das autoridades, as quais tendem a responder com repressão ou 

incorporando as demandas (TATAGIBA, 2014, p. 38). 

 Por esse motivo, a autora afirma que “O vínculo entre mobilização coletiva e política 

institucional é a chave para a compreensão dos ciclos de protesto” (TATAGIBA, 2014, p. 38). 

Conforme já mencionado nas outras análises, a autora também concorda que a difusão das 

pautas e a pluralidade de demandas é o diferencial dos protestos de junho de 2013. Ela 

acredita que os movimentos de esquerda tradicionais, a partir de 2013, passaram a disputar o 

                                                           
7 Segundo Gohn (1997), “Ciclos de protestos se caracterizam pelo acirramento de conflitos não somente nas 

relações industriais - como afirma a teoria marxista ortodoxa – mas também nas ruas, nas escolas etc. Eles se 

difundem dos grandes centros para os pequenos ou áreas rurais periféricas” (GOHN, 1997, p. 96).  A difusão é a 

característica da expansão de um ciclo de protestos que se dá quando oportunidades políticas são abertas.  
8 Conforme aponta Tilly (2010), pode ser identificado como repertório dos movimentos sociais “o emprego de 

combinações dentre as seguintes formas de ação política: criação de associações e coalizões para finalidades 

específicas, reuniões públicas, desfiles solenes, vigílias, comícios, demonstrações, iniciativas reivindicatórias, 

declarações para e nos meios de comunicação de massa, e panfletagem” (TILLY, 2010, p. 136-137).  
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cenário da ação coletiva com outros grupos distintos, inclusive uma nova direita engajada e 

que leva suas pautas também às ruas: 

O associativismo brasileiro é hoje muito mais diverso e o ator coletivo que saiu às 

ruas em junho é uma mistura de tudo isso, com uma relação de aproximação e 

tensão com uma nova direita política. [...] O horizonte das lutas parece, contudo, 

mais amplo. (TATAGIBA, 2014, p. 59). 

Bringel (2013, p. 16) defende que a novidade relativa ao junho de 2013 está 

principalmente relacionada “à natureza das ações coletivas emergentes (seus sentidos, 

objetivos e formas de articulação)”, ou seja, os repertórios que emergiram nestes protestos. 

Propondo-se a analisar um contexto mais amplo desses movimentos, que liga o local ao 

global, as motivações dos atores, seus repertórios de ação e os sentidos políticos do presente e 

do futuro dos movimentos sociais envolvidos, o autor argumenta que qualquer interpretação 

conclusiva ou que ligue os atos à causalidades simples está “fadada ao fracasso” (2013, p. 17). 

Há um grupo que Bringel denomina de “movimentos sociais madrugadores”, que são os 

responsáveis pelos primeiros atos de protesto, nas suas palavras, “que ascendem a chama da 

mobilização” (BRINGEL, 2013, p. 18).  

Em junho de 2013, no Brasil, sabe-se que foi o Movimento Passe Livre (MPL) que 

iniciou os primeiros atos em protesto contra o aumento das passagens. A questão é que as 

ações desses grupos madrugadores não surgem de uma hora para a outra, eles são parte de um 

repertório bem mais amplo que está ligado tanto à questão local quanto ao contexto de 

manifestações que ocorrem pelo mundo e fazem parte de um trabalho que de início encontra-

se em redes submersas na sociedade, ou seja, um trabalho estruturado na base da sociedade. 

Embora cada movimento social esteja ligado às especificidades de seu contexto local, ele 

interage com símbolos e conjunturas globais e as reflete na ação coletiva. Nesse ponto, é 

preciso pensar que o junho de 2013 esteve ligado a uma ampla rede de protestos que se 

espalhou pelo mundo no século XXI e que teve suas raízes ainda no Fórum Social Mundial. 

Nesse contexto global, cada local específico externaliza suas necessidades, mesmo que elas 

estejam ligadas às redes mais amplas globais.     

Alonso (2017) divide o período que se inicia com os protestos de 2013 e se estendem 

até o impeachment de Dilma Rousseff, no ano 2016, em três ciclos de protestos que têm a 

participação de três grupos distintos: os autonomistas, do qual o MPL é o principal exemplo, 

caracterizados por uma organização horizontal, protestos performáticos, estética anarquista e 

símbolos das manifestações por justiça global; um segundo grupo, já conhecido nos protestos 
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brasileiros, os socialistas, com bandeiras vermelhas, tônicas distributivistas e organização 

vertical; e um terceiro, ainda mais recente que emergiu do junho de 2013, mais à direita (em 

oposição aos outros no espectro dos protestos, orientados por ideologias de esquerda), sem 

coordenação ou experiência política, atraídos pela internet ou pelo noticiário.  

Quanto ao primeiro ciclo, referente ao junho de 2013, a autora o divide em três fases. 

Inicialmente, houve uma “eclosão do protesto” liderada pelo MPL, que é caracterizada por 

grupos de repertório autonomistas, conforme já descritos. Diante do impasse das autoridades 

públicas desabituadas a negociar com esse tipo de movimento (movimentos horizontalizados, 

sem lideranças em palanques), o ciclo ganha força e se expande. Vem, então, a 

“diversificação”. Nessa fase, as pautas se ampliam e se diversificam, há multiplicidade de 

atores nas ruas e inicia-se a disputa pela direção do protesto. Sua fase final atingiu a “forma 

de mosaico” com os três setores distintos (autonomistas, socialistas e patriotas) convivendo 

nas ruas e defendendo suas pautas de manifestação. Nesses três grupos, os repertórios estão 

alocados às ideologias da esquerda e da direita. Para a autora, todos em relação ao governo do 

PT, com socialistas e autonomistas à esquerda e o setor patriota à direita. Portanto, o junho de 

2013 inaugurou uma série de ciclos de protestos pelo Brasil que dividiram os atores nas ruas 

em três grupos com repertórios distintos de mobilização. Com a fase final de diversificação e 

de mosaico estes repertórios colidiram e se inaugurou uma cisão que perdurará até o 

impeachment de Dilma, quando esses três repertórios estarão em campos completamente 

distintos.  

1.1.3 Os “atores” presentes nos protestos de junho  

 A última linha de interpretações apontada no artigo de Alonso é aquela que concentra 

a atenção nos atores das manifestações de junho. Nessa linha, cita-se, aqui nesta dissertação, 

os textos de Gohn (2014, 2015), Scherer-Warren (2014), Feres Jr.; Miguel; Barbarela (2014), 

Malini et al. (2014) e encerra-se com algumas reflexões do livro Cidades Rebeldes, que se 

encaixam neste tipo de análise. Os escritos de Gohn e Scherer-Warren não são apontados no 

artigo de Alonso, mas acredita-se aqui que as análises das autoras possam ser adicionados a 

este modelo de abordagem. Esses trabalhos abordam as manifestações enfatizando os grupos e 

indivíduos presentes nos protestos e seu perfil social, por isso, acredita-se que esta dissertação 

enquadra-se nessa perspectiva, uma vez que procura analisar as ideologias presentes nos 

protestos e para isso é indispensável a compreensão da composição social das manifestações.  
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Gohn (2015) compara os atos do Brasil a outros movimentos que ocorreram pelo 

mundo quase na mesma época: a primavera árabe, as marchas dos indignados pela Europa e 

Ásia e os movimentos do occupy nos Estados Unidos. Em todos os casos existem elementos 

em comum. Ocorrem em locais públicos e “atuam em coletivos não hierárquicos, com gestão 

descentralizada, produzem manifestações com outra estética; os participantes tem mais 

autonomia, não atuam sob a coordenação de uma liderança central” (GOHN, 2015, p. 9). 

Além de organizarem-se via redes sociais e telefonia móvel.  Tal autora, ainda, os denomina 

como “novíssimos movimentos sociais dos indignados”, pois são diferentes dos movimentos 

antiglobalização (protestos muito difundidos no início do século XXI), que eram compostos 

por minorias e questionavam a voracidade do capitalismo globalizado. Segundo a autora, 

esses novíssimos movimentos sociais “contam com a presença de grupos anarquistas e 

reagem com violência à violência policial em dadas circunstâncias. [...] Muitos são presos, 

feridos ou mortos, pois são alvos prediletos das ações de repressão da polícia” (2015, p. 44). 

São constituídos por coletivos diversificados e diferenciados o que causa conflito quando um 

dos grupos pretende usar ações próprias – como conflito com a polícia, com outros coletivos 

ou depredar bens públicos ou privados – ou na hora de negociar com o poder político ou até 

mesmo debater os rumos do movimento.  

No caso do junho de 2013 no Brasil, os movimentos iniciam por um coletivo 

específico de jovens estudantes e trabalhadores que reivindicavam a revogação do aumento da 

passagem na cidade de São Paulo, mas a repressão violenta da polícia e o tratamento dado 

pela mídia aos protestantes logo causou uma reação generalizada. As pautas se multiplicaram, 

a adesão das multidões tornou o movimento específico em uma manifestação de massa e o 

alvo do protesto tornou-se difuso - “parecia ser contra tudo” (GOHN, 2015, p. 21). A autora 

aplica também a divisão dos três momentos seguindo uma ordem cronológica dos atos: em 

um primeiro momento, a “desqualificação e o descaso”, pois o ato foi composto, em maioria, 

por estudantes e foi tachado pela mídia como vandalismo, procurando relacionar os 

manifestantes como vândalos; no segundo momento, “violência, revolta popular e susto pelo 

movimento de massa”, que é o momento crucial da adesão da massa, frente à repressão 

violenta da polícia, no ato do dia 13 de junho, porque, segundo Gohn, “[...] em 17 de junho 

centenas de milhares vão às ruas em várias capitais” (2015, p. 23); já, no último momento, “a 

vitória da demanda básica”, após a adesão em massa aos protestos, o governo do estado e a 

prefeitura de São Paulo revogam o valor das passagens, mas as manifestações se alastravam 
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pelo resto do país e cada localidade parecia ter sua demanda particular, estendendo-se por 

todo o ano de 2013.  

A autora concluiu, acerca do junho de 2013, que:  

As manifestações de junho fizeram eclodir novos modos de organização política. 

Expressaram-se via narrativas novas, diferentes das convencionais/tradicionais 

advindas em passado recente da esquerda ou dos grupos “politicamente corretos”. 

Ocupam ruas e praças sem uma direção definida. Isso é parte de uma onda mundial 

dos jovens na cena pública. Uma onda em que liberdade individual é vista como 

empreendedorismo para construir e guiar-se em redes virtuais; onda em que a 

política exerce a ocupação de espaços públicos, sem regras institucionais de 

entidades coordenadoras. (GOHN, 2015, p. 86) 

Feres Jr., Miguel e Barbarela (2014) trabalham com a hipótese do “naturalismo 

sociológico” que, segundo os autores, é o que tem maior destaque quando se estuda as 

interpretações do evento. Tal hipótese acredita que os protestos de junho, na verdade, foram 

um “produto espontâneo da experiência de vida das pessoas na sociedade brasileira” (2014, p. 

2). Aparentemente há, para os autores, um paradoxo no naturalismo sociológico, uma vez que 

as pautas das manifestações giraram em torno de dois itens específicos: crise econômica e 

crise política. Conforme esses autores, esse paradoxo deixa uma lacuna nas explicações do 

fenômeno do naturalismo sociológico. Através de uma análise nas palavras de ordem dos 

protestos e de uma pesquisa quantitativa nos principais jornais brasileiros9, conclui-se que o 

papel da mídia foi central no desenvolvimento das manifestações, “as demandas mais 

importantes vociferadas pelos manifestantes de rua encaixavam-se perfeitamente na cobertura 

negativa da economia e da política já em pleno curso na grande mídia” (FERES JR.; 

MIGUEL; BARBARELA, 2014, p. 17). Segundo essa análise, a cobertura negativa da 

economia e da política já vinha sendo desenvolvida, pelo menos, desde 2005, no chamado 

escândalo do mensalão. A cobertura da mídia é, portanto, o papel que cobre o paradoxo entre 

o “naturalismo sociológico” e as pautas da crise nas instituições políticas e na economia, uma 

vez que, segundo os autores, essas duas crises não se justificavam na realidade brasileira do 

momento, e a mídia contribuiu para que as pessoas fossem às ruas, fator que pareceu ser um 

movimento espontâneo.  

Em #VemPraRua: narrativas da revolta brasileira, Malini et. al (2014) analisam o 

fenômeno da hashtag #VemPraRua, divulgada na rede social Twitter, que funcionou como 

catalizador das revoltas dos manifestantes que foram às ruas nos protestos de junho (MALINI 

                                                           
9 O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo (FERES JR. MIGUEL; BARBARELA, 2014, p. 2)  
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et. al 2014). Segundo os pesquisadores, a análise deste tema no Twitter contribui “para gerar 

múltiplas narrativas dos protestos”, uma vez que “colaboram por ecoar aclamações ou 

indignações, mas também porque criam mapas de rotas, cartazes informativos/convocadores, 

reflexões, provas e registros de abuso de autoridade” (2014, p. s/n). O peso da #VemPraRua, 

nas manifestações de junho no Brasil, serviu como elemento convocatório para os atos. 

Analisando os perfis que utilizavam a rede social no momento dos protestos, os autores 

concluem que “temos cinco tipos políticos atuando com força nas redes sociais em momentos 

de mobilização social no país” (MALINI et. al, 2014, p. s/n), são eles: 1) aqueles que 

acreditam que a política deve servir aos interesses dos pobres contra as desigualdades; 2) 

aqueles que defendem valores individuais contra o Estado; 3) os indignados, que defendem 

que a política se afastou dos interesses populares e prejudica a democracia; 4) o niilista, que 

não acredita que exista uma saída pela via política e; 5) as celebridades, que caracteriza-se por 

um tipo popular espetacularizado na internet, entre elas há pessoas famosas e políticos que 

antes usavam palanques e agora atuam nestas redes sociais. Esse amplo leque de perfis que 

giraram em torno do Twitter utilizando a tag #VemPraRua ilustra o fato das manifestações de 

junho terem sido tão complexas e multifacetadas.  

A pesquisadora e professora Ilse Scherer-Warren (2014a) aponta que o Brasil sempre 

teve um histórico de manifestações em massa, porém a novidade de 2013 foi a convocatória 

pelas redes sociais que, segundo ela, contribui para levar o “povo para a rua quase em tempo 

real, ampliando o número de manifestantes e os locais de protestos” (SCHERER-WARREN, 

2014a, p. 417). Claramente, foi também essa novidade que colocou lado a lado, nas ruas, 

ideologias muitas vezes conflitantes. Segundo a autora, o que havia de diferente nessas 

marchas em relação às anteriores ocorridas no país é que enquanto os protestos e 

manifestações do século XX giravam em torno de uma demanda ou um protesto comum, 

“com a tendência de se construir uma identificação em torno de um ideário político-

ideológico mais unificado” (2014a, p. 418). No caso de junho de 2013, “essa condição de 

unidade na política não se reproduziu sem fragmentos e, às vezes, até com antagonismos” 

(SCHERER-WARREN, 2014a, p. 418). Portanto, parece que o objetivo da autora se inscreve 

nos mesmos interesses deste trabalho de dissertação, porque ela procura através dos grupos 

presentes nos protestos analisar as inclinações políticas e ideológicas das manifestações. 

Nesse sentido, Scherer-Warren (2014a) aponta que há que se distinguir movimentos sociais 

organizados de manifestações de rua. No caso brasileiro, os atos iniciaram por um movimento 

social (o MPL) e expandiram-se, tornando-se uma manifestação de rua.  
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O compartilhamento da rua se dava porque tinha como referência uma subjetivação 

mais ampla: no primeiro momento, a do direito às vozes da cidadania nos espaços 

públicos, com o que todos concordavam. Todavia os conflitos entre grupos de 

manifestantes ocorriam, porque o sentido mais profundo de suas opções políticas 

produzia contradições. (SCHERER-WARREN, 2014a, p. 425) 

     Observa-se que a autora destaca tanto os elementos que uniam os grupos de 

manifestantes nas ruas quanto os que levavam ao conflito, quando grupos de inclinações 

políticas e ideológicas diferentes se encontravam e disputavam este mesmo espaço. Para 

Scherer-Warren, há também dois núcleos articuladores principais das demandas dos protestos, 

porém não são iguais aos destacados por Feres Jr., Miguel e Barbarela (2014), pois no 

entendimento de Scherer-Warren, esses grupos estão “um no campo do sistema político e da 

respectiva necessidade de reformas” (destaque para as pautas do ambiente político, da PEC37 

e das demandas relacionadas à justiça), o outro núcleo “no campo das políticas sociais e da 

necessidade de prioridade governamental em relação a elas” (destaque aqui para as pautas 

relacionadas ao transporte, à saúde, à educação e contra gastos com a Copa do Mundo no 

Brasil, em contrapartida aos gastos com políticas públicas) (SCHERER-WARREN, 2014a, p. 

426). O que entra em contradição nos conflitos não são esses dois polos de demandas, mas as 

ideologias políticas conflitantes dos manifestantes.   

Em relação ao complemento dos textos de Cidades Rebeldes com ênfase nos atores, 

podemos destacar as abordagens a seguir. A professora de Sociologia da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), Silvia Viana, aborda o comportamento ambíguo da mídia no tratamento dos 

protestos, tratando como vândalos os manifestantes em um primeiro momento e, logo após, 

quando os atos ganharam a sociedade e uma ampla maioria de cidadãos foi às ruas, passou a 

apoiar os atos. O historiador, Lincoln Secco, traz dados importantes do número de 

manifestantes na cidade de São Paulo, demonstrando como no dia 17 de junho houve um 

aumento significativo de pessoas nas ruas. Para o professor Secco, a ação violenta da polícia 

foi crucial, “O ataque a jornalistas e a um movimento com a aparente composição social de 

classe média pode ter facilitado a solidariedade ao movimento” (SECCO, 2013, p. 128).  

Ruy Braga (2013) traz para o debate o conceito de precariado, exemplificado pela 

classe dos operadores de telemarketing, trabalhadores que sofrem com serviços mal 

remunerados e a rotatividade do mercado de trabalho. Braga argumenta, ainda, que as pautas 

defendidas pelos manifestantes nas ruas eram por saúde e educação pública de maior 

qualidade - “padrão Fifa” - o autor acredita que estamos “diante de um autêntico processo de 

mobilização do proletariado precarizado em defesa tanto de seus direitos à saúde e à educação 
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públicas e de qualidade quanto pela ampliação de seu direito a cidade” (BRAGA, 2013, p. 

145).   

O professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Jorge Luiz Souto 

Maior, em análise semelhante à de Braga, porém sem articular o conceito de precariado, 

também acredita que a pauta central das manifestações seja a demanda por serviços públicos 

de qualidade. Já o jornalista, Leonardo Sakamoto, trouxe questões de quem estava “de dentro” 

das manifestações, abordando a importância das redes sociais para os movimentos. Para 

Sakamoto (2013), apesar de os protestos terem começado por uma juventude de esquerda, 

nem todos que foram às ruas eram “progressistas”, pelo contrário, havia muita gente 

conservadora e componente da classe média tradicional de São Paulo. 

1.2 ESQUERDA E DIREITA: UMA POSSÍVEL LEITURA PARA O JUNHO DE 2013?  

Com exceção de alguns trabalhos (SINGER, 2013; SCHERER-WARREN, 2014; 

GOHN, 2015 e ALONSO, 2017), poucos são os autores que procuraram interpretar as 

manifestações de junho do ponto de vista do espectro político direita-esquerda. Essa categoria 

de análise torna-se importante, uma vez que a partir dela é possível identificar algumas 

mudanças nos protestos, como os conflitos que ocorreram em determinados momentos das 

marchas. O presente trabalho defende que ideologias políticas, como a díade direita e 

esquerda, fizeram-se notar nos eventos de junho de 2013 na cidade de São Paulo. Assim, 

como forma de sustentar o principal argumento, se faz necessário mencionar o conceito de 

direita e esquerda mobilizado na análise.  

Os termos direita e esquerda (ou esquerda x direita) sempre foram de uso comum na 

esfera política e um verdadeiro balizador desse universo. A díade é usada para indicar a 

dicotomia do mundo político, significando posições antagônicas entre dois polos 

constantemente em conflito e disputa. Mas, como se caracterizam estes polos? Afinal, todo o 

universo político pode ser reduzido ao espectro direita e esquerda? Tarouco e Madeira (2011, 

p. 172), destacam que os significados destes conceitos variaram ao longo do tempo, desde a 

Revolução Francesa até o século XX, mas que tendem a permanecer como referência viva, 

principalmente para mapear posições de partidos políticos. Para os autores, este debate 

inaugurou-se na Reunião dos Estados Gerais na França, ainda na época pré-revolução, e se 

estenderam quando iniciaram os trabalhos para elaboração da primeira constituição no país, 

após a revolução de 1789. 
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Delegados identificados com igualitarismo e reforma social se sentavam à esquerda 

do rei; delegados identificados com aristocracia e conservadorismo, à direita. A 

distinção original entre defesa da ordem ou da mudança correspondia a uma 

disposição espacial e ao longo do século XIX na Europa a distinção entre esquerda e 

direita passa a ser associada com a distinção entre liberalismo e conservadorismo. 

Com a expansão do movimento operário e a difusão da perspectiva marxista o 

conteúdo da posição de esquerda passa a incorporar a defesa dos interesses da classe 

proletária. Com os debates da social-democracia no final do século XIX e a 

revolução russa de 1917, a defesa do capitalismo desloca a burguesia para a direita. 

A emergência do keynesianismo a partir da década de 1930, por sua vez, e dos 

estados de bem estar social com suas políticas redistributivas, reforçaram a oposição 

entre a liberdade de mercado e o Estado interventor, deslocando também o 

liberalismo para a direita. (TAROUCO; MADEIRA, 2009 apud TAROUCO; 

MADEIRA, 2011, p. 174)  

Assim o debate esquerda-direita é um elemento histórico que varia no decorrer do 

tempo, resta abordar a díade tal qual ela se desenvolve levando em consideração as ideologias 

envolvidas no debate. Inicialmente, procura-se explicitar o entendimento do termo ideologia 

para logo após recorrer as categorias ideológicas que serviram como fundamento para opor os 

campos da esquerda e da direita. Inicia-se pelo debate clássico, e percorre-se o século XX 

identificando as continuidades e rupturas, como destacado por Taroucco e Madeira, até chegar 

aos dias atuais e às novas questões que as sociedades contemporâneas, da passagem do século 

XX para o século XXI, colocaram ao debate. Finaliza-se com o tratamento da díade no 

contexto específico do Brasil, acreditando que a polarização esquerda-direita precisa respeitar 

os contextos sociais, culturais e políticos de cada lugar ou evento no qual é tratada.  

1.2.1 Ideologia: conceito e significado  

Segundo o Dicionário de Política (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 

585), cunhou-se “duas tendências gerais” para o uso do termo ideologia, uma delas se propõe 

chamar de “significado fraco” e a outra “significado forte”. O significado forte do termo 

ideologia vem dos trabalhos de Karl Marx, nos quais há a noção de “falsidade” imbricada, “a 

ideologia é uma crença falsa” (1998, p. 585). A ideologia, no entendimento marxiano, trata-se 

de uma “máscara” que tem a função de velar a verdadeira relação entre as classes para 

esconder sua realidade que é a exploração da classe dominada pela classe dominante. 

Ideologia, portanto, como distorção da realidade da classe dominada, estaria no plano das 

superestruturas, onde as relações reais que importam à verdadeira ciência, materialista, não 

passam de ilusões da realidade.  

Já no seu significado fraco, aquele que se dá na perspectiva deste trabalho, a ideologia 

funciona mais como visão de mundo, algo que está relacionado às ideias e inclinações de um 
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determinado grupo ou de uma determinada época. Uma espécie de sistema de crenças 

políticas e valores que norteiam o pensamento ou as ações dos indivíduos que por ela se 

orientam, nas palavras dos autores, “um conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem 

pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos” (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 585). Esta perspectiva opõe implícita ou explicitamente 

o termo ideologia ao de “pragmatismo”, e está ligada a um debate que se iniciou na segunda 

metade do século XX e que dura até hoje, o debate do “fim ou do declínio das ideologias”. 

Define-se assim, então, para o entendimento do que se propõe nesta pesquisa, a 

ideologia como um conjunto de crenças políticas, valores e visão de mundo que orientam as 

ações e o pensamento de um determinado grupo e/ou indivíduos e que, quando divergentes, 

tendem a se contrapor em uma arena adaptada ao conflito político, pensamento similar a 

Scheeffer (2016). As ideologias políticas se orientam por projetos de mundo que podem ser 

antagônicos e que tendem a constituir polos bastante específicos que abrangem um 

determinado pensamento correspondente a um período histórico. Esses polos antagônicos 

costumaram se identificar, na Ciência Política, como as posições de direita e esquerda.  

Assim, passa a ser útil a constituição da díade esquerda-direita como espectro que 

orienta formas de pensar divergentes e que entram em conflitos por localizarem-se em polos 

diferentes da disputa política. Esquerda e direita são, então, pensamentos abrangentes de 

disputa política em uma determinada época ou período e que orientam as posições das 

diferentes ideologias políticas envolvidas no conflito. Torna-se, agora, de essencial 

importância recorrer a esses conceitos dentro da história das ideias. Esquerda e direita são 

valores universais e imutáveis? Há um elemento que seja essencial a essas duas posições? Ou 

está ligado muito mais ao contexto da política de um determinado período histórico, que tende 

a polarizar ideologias políticas divergentes e antagônicas?  

1.2.2 Esquerda e direita: a origem do debate clássico 

O debate que opôs duas visões de mundo políticas divergentes iniciou-se ainda durante 

os eventos da Revolução Francesa, tanto no clima que precedia a revolução em si quanto no 

período posterior. Como expuseram Taroucco e Madeira (2011), quando delegados 

identificados com os lemas da revolução e que pregavam a liberdade e a igualdade, sentavam-

se à esquerda do rei; já delegados identificados com a velha ordem aristocrática sentavam-se à 

direita. Essa divisão espacial, no decorrer do século XIX, toma ares ideológicos e acaba 
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opondo visões de mundo divergentes, especialmente, na medida em que acentuavam os 

confrontos da revolução francesa.  

Dois intelectuais, naquela época, personificaram esse debate, trata-se dos britânicos 

Thomas Paine e Edmund Burke. Paine, identificado com a revolução radical, defendia a 

quebra total da velha ordem, enquanto Burke, conservador, defendia uma reforma gradual e 

era mais cauteloso em relação às mudanças que a revolução francesa vislumbrava. Conforme 

Scheeffer (2016, p. 38), embora ambos fossem liberais discordavam profundamente do que a 

modernidade e o liberalismo tinham a dizer. No curso dessa discussão que se colocava à 

modernidade, surgem formas de pensamento opostas que foram, no decorrer do século XIX, 

opondo o liberalismo ao conservadorismo. Assim, os liberais são postos à esquerda e os 

conservadores à direita. Segundo Florenzano (1996, p. 17), “ninguém foi mais longe do que 

Burke na defesa e no direito do passado governar o presente, negando, pois, o direito à 

revolução”, enquanto, por outro lado, “ninguém foi mais longe do que Paine, na defesa e no 

direito dos vivos romperem com os mortos, consagrando, pois, o direito à revolução 

(permanente)” (FLORENZANO, 1996, p. 17). A questão, portanto, estava posta em relação à 

revolução ser uma mudança gradual e cautelosa no que se refere à quebra da ordem e do 

passado ou uma mudança radical com a quebra total da velha sociedade aristocrática. 

As heranças desse debate e dos dilemas deixados pela revolução francesa e seus ideais 

de liberdade e igualdade se estendem no decorrer do século XIX. No entanto, a entrada de um 

novo sujeito político da modernidade insere novos temas e novas disputas no espectro. 

Tratam-se dos movimentos operários e dos diagnósticos de Karl Marx e, posteriormente, dos 

marxistas no fim do século XIX. Este período é marcado pelo surgimento dos movimentos e 

partidos de orientação comunistas e socialistas no debate político, iluminando outra revolução 

disposta a pôr fim à ordem que se instalara no século das revoluções burguesas. 

 Os ideais comunistas que Marx e Engels descrevem no Manifesto do Partido 

Comunista, em 1848, pregam a revolução dos proletários contra um regime de exploração 

posto em andamento pela ordem burguesa, exploradora e detentora dos meios de produção, 

herdeira do aparato político, jurídico e econômico do velho regime aristocrático. Novamente, 

o debate revolução versus conservação da ordem orienta a polarização do espectro esquerda-

direita e, coloca os ideais comunistas à esquerda, empurra o liberalismo e, consequentemente, 

o conservadorismo para a direita. O liberalismo pela defesa da propriedade privada que o 

comunismo ameaçava socializar e tornar pública (ou do Estado na figura do proletariado) e o 
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conservadorismo pela velha ameaça da quebra da ordem e das tradições ainda percebidas na 

sociedade e no regime político. 

1.2.3 Estado de bem-estar e neoliberalismo: o século XX entre o Estado e o Mercado 

Após a Revolução Russa (1917) consolidar o Partido Comunista como aparato 

dirigente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o tema que se coloca para a 

Europa Ocidental é a disputa entre o Estado que intervém na economia, regulando e dirigindo 

as ações do mercado ou, de outro lado, um Estado que se retira das relações de mercado e se 

limita ao mínimo espaço de ação possível. É o debate entre o Estado mínimo e o Estado 

interventor que iria direcionar as discussões do espectro no Ocidente e polarizaria ideais de 

partidos e grupos identificados com as chamadas “novas” esquerdas e “novas” direitas. Essas 

disputas são reconfigurações de temas herdados do final do século XIX, o socialismo e o 

liberalismo, agora identificados com as ideias da social-democracia de um lado e do 

neoliberalismo de outro. 

Settembrini (In: BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998), explica que social-

democracia é um termo que, em seu significado histórico, surge para representar os partidos e 

grupos que buscavam diferenciar-se e, até opor-se ao socialismo revolucionário, melhor 

representado pelo modelo da Revolução Russa. Assim, a social-democracia buscava através 

da arena eleitoral sua chegada ao poder, representando os movimentos de trabalhadores em 

suas pautas. Para Przeworski (1988) trata-se de legislar a sociedade dentro do socialismo, ou 

seja, “[...] A despeito de toda ambiguidade, a despeito da pressão de preocupações de curto 

prazo, os socialistas entraram na política burguesa para ganhar eleições, para obter um 

mandato incontestável tendo em vista as transformações revolucionárias” (PRZEWORSKI, 

1988, p. 51). Em suma, é a entrada dos ideais socialistas nas disputas eleitorais burguesas e a 

tentativa da “revolução” proletária através da via democrática.  

Por outro lado, a ideia central do neoliberalismo era exatamente se opor a intervenção 

estatal na autonomia do mercado. Conforme Scheeffer (2016), algumas características são 

amplamente conhecidas em todas as análises dos ideais neoliberais, são elas: o predomínio do 

mercado, as privatizações, o corte dos gastos públicos, etc. (SCHEEFFER, 2016, p. 44). 

Embora o termo “neoliberalismo” possua várias significações, esses elementos são comuns 

em todas as tentativas de esclarecimento dessa corrente de pensamento. Para Heywood 

(2010), enquanto o liberalismo clássico surge com o desenvolvimento do capitalismo 

industrial e das revoluções burguesas, o neoliberalismo possui um caráter 
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contrarrevolucionário, ele pretende unir as ideias do laissex-faire econômico, ou seja, o livre 

mercado, com uma filosofia social conservadora. Giddens (1995) afirma que “as ideias da 

Nova Direita são mais bem descritas como neoliberalismo do que como neoconservadorismo” 

(GIDDENS, 1995, p. 44).  

Os neoliberais acreditam que a sociedade possui uma “qualidade orgânica”, assim 

como os velhos conservadores, porém, diferentemente destes, não acreditam que essa 

organicidade se dê através da tradição, mas sim, através de uma “coordenação espontânea e 

involuntária de muitos indivíduos que atuam por suas próprias motivações” (GIDDENS, 

1995, p. 44). É exatamente daí, também, que vem suas críticas ao Estado assistencialista de 

bem-estar social. Ao interferir na atividade econômica, de maneira assistencialista, o Estado 

prejudica a motivação espontânea e involuntária dos indivíduos colocando em risco a 

organicidade social. Essa interferência tem reflexo em todas as áreas do social, pois ameaça 

aquilo que é orgânico à sociedade: a participação individual. Para isso, o Estado deve abster-

se ao mínimo possível, apenas resguardando a liberdade individual, que é a garantia para a 

igualdade.        

Portanto, no século XX o espectro direita-esquerda passou por uma nova 

configuração. Enquanto no século XIX, a ideia de revolução orientava a polarização, no 

século XX, os termos da revolução foram deixados de lado em nome do pragmatismo político 

e da administração do Estado capitalista. Ainda assim, os ideais do espectro supracitado 

jamais foram completamente abandonados. Os social-democratas, representantes da nova 

esquerda, se alinhavam às políticas igualitaristas e mantinham a ideia de revolução no 

horizonte, buscando, no Estado, o instrumento para a diminuição das desigualdades que o 

mercado livre criava. De outro lado, o neoliberalismo alinhou-se ao pensamento social 

conservador e, ao criticar o assistencialismo do Estado de bem-estar, se opôs aos movimentos 

de trabalhadores para garantir a liberdade do mercado. Se a ideia de revolução foi posta de 

lado, a polarização esquerda-direita continuou a orientar o cenário das disputas políticas, 

opondo os dois pensamentos em relação ao Estado. De um lado, a presença do Estado como 

garantidor da igualdade, de outro lado, o recuo do Estado como símbolo de liberdade. Essa 

configuração permanece ainda hoje, porém, como veremos na seção seguinte, outras ideias e 

novos temas foram ganhando espaço nos contextos de disputas políticas e formando novos 

movimentos sociais com ideologias distintas dessas que foram tratadas até aqui. 
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1.2.4 Novos temas e novos sujeitos na disputa: fim das ideologias ou nova configuração 

do espectro direita-esquerda? 

No decorrer da segunda metade do século XX, com a perda de espaço dos ideais 

socialistas como farol para a revolução proletária e a hegemonia da democracia liberal 

burguesa orientando as disputas na arena político-ideológica, novos sujeitos surgem no espaço 

público e com eles novas ideias começam a ganhar forma indicando uma nova configuração 

no debate entre direita e esquerda.  Esses novos movimentos sociais guiam-se muito mais pela 

cultura do que pela economia para a construção de sua identidade e de suas ideias, pois as 

lutas por mudanças defendidas por esses sujeitos não estão ligadas diretamente à organização 

econômica do modo de produção capitalista. Os novos movimentos e as novas ideologias que 

surgiram no final do século XX colocaram em pauta o lugar da mulher na sociedade, a 

exclusão racial que prejudicava os homens e mulheres negros, a identidade sexual, os direitos 

dos homossexuais e transexuais, a defesa do meio ambiente, entre outras.  

Dentre os autores que se dedicaram à análise da atualidade (ou não atualidade), 

Scheeffer (2014) faz uma divisão interessante da díade esquerda-direita em três diferentes 

grupos: o primeiro grupo, representado principalmente pelo cientista político brasileiro Emir 

Sader, afirma que a esquerda luta por transformações que resultem na instauração de uma 

ordem social e econômica diferente da ordem capitalista, enquanto a direita é a favor da 

manutenção da ordem social burguesa e do status quo. O segundo grupo de intérpretes, 

defende a tese de que as ideologias políticas chegaram ao fim, sustentando o argumento de 

que a democracia liberal foi superior a todas as formas alternativas de organização da 

sociedade, coroando o capitalismo como o estágio mais avançado da civilização humana. Essa 

posição é mais bem representada pelo filósofo político norte-americano, Francis Fukuyama, 

em sua conhecida obra O Fim da História e o Último Homem. Já o terceiro grupo de 

intérpretes, que representa a maioria dos autores que tratam desse tema, acredita que a 

derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) não significa 

obrigatoriamente o fim da díade esquerda-direita, mas, isto sim, de uma nova configuração 

que deve ser encontrada de forma mais analítica.  

Recorrendo a essa estrutura descrita por Scheeffer (2014) e fazendo uma análise 

criteriosa, inicia-se pelo primeiro grupo com o trabalho de Sader (1995), denominado de O 

anjo torto: esquerda (e direita) no Brasil. Apesar de tratar especificamente sobre o caso 

brasileiro e a configuração do espectro político no país, Emir Sader (1995) realiza, também, 
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uma ilustração do caso global e o desenvolvimento dos debates entre a esquerda e a direita na 

Europa. O questionamento que orienta o trabalho de Sader é, se após a derrocada da União 

Soviética, ainda é possível utilizar os termos direita e esquerda para compreender as 

oposições políticas contemporâneas, ou se, pelo contrário, as sociedades que emergiram 

oriundas daquela época “as sociedades pós-modernas, centradas na robótica e na informática, 

teriam mesmo desqualificado o movimento dos trabalhadores” (SADER, 1995, p. 16). O autor 

conclui que, ao contrário das teses de alguns pensadores do final do século XX, que 

apontaram “o fim da história”, nunca foi tão essencial a contraposição entre dois projetos de 

mundo. Para ele, a oposição entre direita e esquerda se traduz, pela crença no mercado 

representada pela direita e, na luta por justiça social, evocada pela esquerda.  

Os que acreditam que o mercado supostamente livre define o destino de cada um são 

de direita. Os que acreditam, ao contrário, na justiça social e norteiam suas crenças, 

suas palavras e sua ação nesse sentido são a esquerda. (SADER, 1995, p. 17) 

O segundo grupo de teóricos defende a ideia de que as ideologias políticas e a clássica 

polarização direita-esquerda, que movimentou os séculos XIX e XX, começaram a chegar a 

seu término com a derrocada da União Soviética no leste europeu e o triunfo da democracia 

liberal, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Conforme afirmou Stoppino (In: 

BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998), no verbete Ideologia, no Dicionário de 

Política, esse debate iniciou ainda nos anos 1950 e 1960, com as interpretações de sociólogos 

como Raymond Aron, Daniel Bell e Seymour Martin Lipset. Para Stoppino (1998), a tese do 

“finismo” está ligada “a certas conotações da acepção particular de ideologia, como o 

dogmatismo, o doutrinarismo, a forte carga passional, a propensão para os conflitos radicais, a 

tendência extremista, avaliados, de forma geral, de modo negativo” (STOPPINO, In: 

BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 589), que ganhou força pelo contexto de 

crescimento econômico do ocidente, da diminuição da radicalização do Estado soviético e 

pela desilusão dos propósitos de concretização do comunismo nos países industrializados. 

O sociólogo francês Raymond Aron, em seu conhecido trabalho O ópio dos 

intelectuais (2016), lançado originalmente na metade da década de 1950, realizou uma análise 

nas ideias denominadas de esquerda e uma reflexão sobre o porquê do marxismo estar em alta 

novamente na França, na segunda metade do século XX. A perspectiva de Aron é 

completamente inversa à de Sader. O que o autor propõe nessa obra é desmistificar o que ele 

denomina como um “mito” das ideias de esquerda, que trataram de traçar uma oposição na 

França, e consecutivamente em todo mundo ocidental, mas essa oposição possui, em essência, 
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apenas metade de “verdade”. Segundo Aron (2016), o pensamento de esquerda que se propõe 

abrangente, precisa respeitar os contextos históricos e sociais que podem ser muito diferentes 

da Europa Ocidental. Em alguns casos, a antítese é fácil de ser identificada como no 

bolchevismo ou no franquismo, citados pelo autor (2016, p. 30), mas essa polarização não é 

tão fácil de ser percebida em todos os casos. Pelo contrário, em alguns, direita e esquerda 

aproximam-se mais do que se diferenciam, este é o caso quando ambos os regimes recorrem 

ao autoritarismo para justificar os objetivos de suas ideias. Assim, o mito da esquerda trata, ao 

fim, de dividir um mundo que só é divisível quando se tem uma estrutura dual no pensamento, 

de oposição entre duas visões antagônicas. Por isso, manter a ideia de revolução sempre no 

horizonte da esquerda é um erro, uma vez que a realidade é bem mais complexa. 

O mito da esquerda cria a ilusão de que o movimento histórico, orientado para um 

final feliz, acumula as conquistadas de cada geração. As liberdades reais, graças ao 

socialismo, se acrescentariam as liberdades formais, fabricadas pela burguesia. A 

história, na verdade, é dialética. Não no sentido restrito que os comunistas hoje dão 

a essa palavra. Os regimes não são contraditórios, não somos obrigados a passar de 

um a outro por meio de ruptura e de violência. No interior de cada um, porém, são 

outras as ameaças que pesam sobre os homens, e por isso as mesmas instituições 

mudam de significado. (ARON, 2016, p. 43)  

Outro representante desse grupo é o filósofo político, Francis Fukuyama, que resgatou 

o debate do fim das ideologias na passagem da década de 1980/1990, quando anunciava-se na 

União Soviética a abertura do regime socialista, um período que fez novamente florescer o 

debate sobre o fim da clássica polarização entre direita e esquerda. Segundo Fukuyama 

(1992), sua perspectiva histórica vem da filosofia alemã, mais especificamente de Hegel, 

herdada por Marx, segundo a qual entende a história como “um único, coerente, processo 

evolucionário, que acumula a experiência de todos os povos em todas as épocas” 

(FUKUYAMA, 1992, p. 12, tradução nossa).  

Na perspectiva assumida pelo autor, a democracia liberal constitui o “ponto final da 

evolução ideológica da humanidade” assim como a “forma final dos governos humanos” e 

ambas constituem o “fim da história” (FUKUYAMA, 1992, p. 11, tradução nossa). Enquanto 

várias outras formas de governo apresentaram graves defeitos e irracionalidades que as 

levaram ao colapso, a democracia liberal constituiu a forma mais desenvolvida de lidar com 

as contradições da sociedade. Embora Fukuyama não negue os defeitos que essa forma de 

governo pode ter, o que ele argumenta é que esses defeitos provêm de sua má implementação 

ou incompleta implementação (FUKUYAMA, 1992). Nesse sentido, afirma-se que, com a 
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democracia liberal ocidental sendo hegemônica chega-se ao fim da polarização entre as 

formas de governo e consecutivamente ao fim das outras ideologias e ao fim da história.     

A queda do Muro de Berlin e o fim da União Soviética no início da década de 1990, 

ao mesmo tempo em que levantaram a hipótese sobre o fim das ideologias e da polarização 

esquerda-direita, também suscitaram, em contrapartida, a oposição a essa tese através de 

intelectuais que defendem que as ideologias não chegaram ao seu término, mas ainda 

permanecem vivas no imaginário social. Embora ela passe por uma nova configuração ligada 

a novos temas que surgem na arena pública, fazendo com que a polarização esquerda e direita 

ainda faça sentido, quando são feitas referências à política e ao mundo das ideias.  

Para Giddens (1995), a oposição entre direita e esquerda tem a sua essência em 

“radicalismo”, para os ideais e utopias de esquerda, e “conservadorismo”, para aqueles que 

pensam e defendem as ideias da direita. A política radical foi herdada pelo socialismo e pelos 

movimentos operários no Ocidente através do “fantasma” da revolução proletária que o 

marxismo propagou no início do século XX, como detentor do progresso. Por outro lado, o 

conservadorismo lutava para manter as estruturas da sociedade burguesa. Esse debate se 

desenvolve até o surgimento do Estado de bem-estar. Com a crise desse modelo de governo e 

o surgimento do neoliberalismo na segunda metade do século XX, as posições parecem se 

inverter. Os socialdemocratas, que por tempos foram os porta-vozes do progresso da história e 

da política radical, passam a defender a conservação do Estado de bem-estar. No outro lado, 

os conservadores alinham-se às ideias do neoliberalismo e tomam frente nas mudanças que se 

anunciam com esse projeto. “O conservadorismo tornado radical enfrenta o socialismo que se 

tornou conservador” (GIDDENS, 1995, p. 10).  

Para o autor, porém, a política radical ressurge com outros sujeitos sociais e não mais 

os socialistas do passado. Esses sujeitos da mudança da segunda metade do século XX são os 

novos movimentos sociais, como os feministas, os ecológicos, os movimentos pela paz ou 

pelos direitos humanos, entre outros. Isso se dá por causa da globalização da sociedade 

contemporânea que tende a ameaçar as tradições. Dentre outras características, uma das mais 

importantes nesse processo de mudança da sociedade global é o aumento da “reflexividade 

social” que faz com que as pessoas passem a “pensar mais” (ou refletir mais) as suas 

vivências com base em outras experiências. A reflexividade social aumentada é uma ameaça 

às burocracias que sustentaram os governos de esquerda por muito tempo. Em um mundo 

“destradicionalizado”, com reflexividade social elevada, a herança da política radical e do 
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progresso passa a estar nas mãos dos novos movimentos sociais que pensam a posição do 

“sujeito” (indivíduo) nos processos sociais e sua identidade, ultrapassando a velha polarização 

clássica. Os novos movimentos sociais, principalmente, o movimento verde ou ecológico, 

passam a serem os herdeiros radicais da velha esquerda (GIDDENS, 1995, p. 19).  

Outro grande defensor de que as categorias da díade direita e esquerda ainda fazem 

sentido para pensar o antagonismo político da atualidade é Norberto Bobbio (1995). Para o 

filósofo italiano, a dicotomia esquerda e direita na política representa os ideais de liberdade e 

igualdade, presentes na Revolução Francesa. A noção de liberdade não seria capaz de definir 

direita e esquerda, uma vez que a realidade dos governos é contraditória, ou seja, é possível 

encontrar na história mundial governos de esquerda autoritários e esquerda liberal, assim 

como também houveram governos de direita autoritários e liberais. Por isso, a ideia de 

liberdade não sendo capaz de definir a polarização, funciona como critério para distinguir 

uma ala moderada e outra extremista dentro dos dois polos, separando o espectro em 4 partes: 

extrema-esquerda, centro-esquerda, centro-direita e extrema-direita. Bobbio reconhece que a 

realidade é mais complexa que esse esquema, mas afirma que essa reflexão permeia “dois 

critérios fundamentais que, combinados, servem para estabelecer um quadro que preserva a 

contestada distinção entre direita e esquerda” (BOBBIO, 1995, p. 119).  

O ideal de igualdade, para Bobbio, seria o mais conciso para definir os campos dessa 

díade. Mesmo que não se possa caracterizar a esquerda como única força política capaz de 

acabar com todas as desigualdades e a direita comprometida com a manutenção delas, esse é o 

elemento que melhor caracteriza a distinção entre os campos, já que “[...] De um lado, estão 

aqueles que consideram que os homens são mais iguais que desiguais, de outro, aqueles que 

consideram que são mais desiguais que iguais” (BOBBIO, 1995, p. 105). A esquerda defende 

que as desigualdades surgem no seio da sociedade, propondo políticas e utopias que procurem 

diminuí-las, considerando-as elimináveis. A direita, defensora do argumento de que as 

desigualdades são naturais e intrínsecas às sociedades, apoia-se na tese de que as condições 

das desigualdades de uma sociedade são inerentes e intransponíveis. Dentro desses critérios, a 

polarização direita e esquerda continua viva nos dias atuais, pois “jamais como em nossa 

época foram postas em discussão as três fontes principais de desigualdade: a classe, a raça e o 

sexo” (BOBBIO, 1995, p. 128). Dessa forma, Bobbio argumenta que: 

[...] o elemento que melhor caracteriza as doutrinas que se chamam de “esquerda”, e 

como tais tem sido reconhecidas é o igualitarismo, desde que entendido, repito, não 

como a utopia de uma sociedade em que todos são iguais em tudo, mas como 
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tendência, de um lado, a exaltar mais o que faz os homens  iguais do que o que os  

faz desiguais, e de outro, em termos  práticos, a favorecer as políticas que objetivam 

tornar mais iguais os desiguais. (BOBBIO, 1995, p. 110) 

Heywood (2010a, 2010b) foi outro crítico da ideia do fim das ideologias. Para o 

cientista político britânico, “como fonte principal de significado e idealismo na política, a 

ideologia está destinada a ser um processo contínuo e sem fim” (HEYWOOD, 2010b, p. 117). 

O autor argumenta, ainda, que o problema nas ideias de “finismo” de Daniel Bell e de 

Fukuyama está no fato de que elas desconsideram o surgimento de novos temas ideológicos. 

Assim como na época em que foi lançado o trabalho de Fukuyama, quando a tese de Bell veio 

à tona, logo nas décadas de 1960 e 1970 surgiram novas ideias que deram um novo fôlego às 

correntes de esquerda e direita, como o feminismo, o ecologismo, o renascimento do interesse 

pelo anarquismo, o marxismo e a renovação das doutrinas de liberdade de mercado na década 

de 1970.  

Ao contrário do que argumentava Fukuyama, de que a democracia liberal se tornara 

um consenso com o fim da União Soviética, Heywood, afirmou que “novas forças ideológicas 

já começavam a surgir” (HEYWOOD, 2010b, p. 119) e com elas o renascimento do 

nacionalismo, do radicalismo ou do fundamentalismo religioso. Porém, o autor britânico 

argumenta também que a díade direita-esquerda já não dava conta de enquadrar a 

multiplicidade de ideologias que surgiram após a segunda metade do século XX e que 

continuam até os dias atuais. A velha oposição entre revolução e reação já não dá conta de 

opor os múltiplos pensamentos ideológicos atuais.  

Desde os anos 1960, a política sem dúvida não se tornou menos ideológica, mas os 

avanços ideológicos ficaram cada vez mais fragmentados. As “novas” ideologias – 

feminismo, ecologismo, fundamentalismo religioso e multiculturalismo -, cada uma 

a seu modo, abriram novas direções para o pensamento ideológico. Entretanto, de 

certa maneira, cada uma tem seu próprio discurso ideológico e, por isso, não fazem 

parte de um discurso maior, como ocorria em períodos anteriores em relação ao 

choque entre capitalismo e socialismo. (HEYWOOD, 2010b, p. 121)     

   As críticas de Heywood (2010a, 2010b), apesar de concordarem com Bobbio (1995) 

especialmente na contraposição às ideias de fim das ideologias ou fim da história, discordam 

em relação à disposição da díade, que para Bobbio se configura a partir dos ideais de 

liberdade e igualdade. Nesse sentido, o pensamento de Heywood (2010a, 2010b) vai de 

encontro ao de Giddens (1995).  

Esses autores são alguns dos responsáveis pelos debates a respeito da atualização da 

polarização esquerda-direita nos dias atuais. As distintas posições dos intelectuais que este 
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trabalho procura demonstrar deixa claro que o espectro político e ideológico não é um assunto 

em que as Ciências Sociais possuem um amplo consenso. Muito pelo contrário, o que se tem 

até hoje é o resultado de um grande debate que envolve tanto a entrada de novos temas 

ideológicos quanto às ideias do fim da polarização e do pensamento de cunho ideológico.    

1.2.5 Esquerda e direita no Brasil 

Os autores tratados até aqui centraram suas análises no caso europeu, não à toa, pois 

foi lá que surgiu a ideia da polarização. Mas o caso brasileiro ou latino-americano é 

semelhante ao europeu? Países em desenvolvimento ou com industrialização atrasada que não 

percorreram os mesmos caminhos da história europeia, podem utilizar a mesma divisão para 

pensar o mundo político? A resposta parece ser sim, mas com algumas diferenças que são 

particulares ao contexto latino-americano, em especial o caso brasileiro.  

Segundo Castañeda (1994), “o hemisfério é demasiado pobre e diferente do Ocidente 

para incorporar-se ao mundo pós-moderno e pós-esquerda-direita” (CASTAÑEDA, 1994, p. 

20). Nesse sentido, as particularidades da América do Sul e do Brasil necessitam ser levadas 

em conta na hora de pensar nessa polarização. Os caminhos percorridos pelas esquerdas e 

direitas europeias não se deram do mesmo jeito no caso brasileiro. Enquanto na Europa essa 

dicotomia ganhava força no século XIX, no Brasil, só foi se falar em esquerda e direita com 

mais destaque no decorrer do século XX, quando partidos comunistas e socialistas e 

movimentos sociais de tendência distributivista iniciavam seus debates políticos, ganhando 

mais força ainda com a influência da Revolução Cubana, na segunda metade do século. O 

golpe civil-militar de 1964 jogou água fria na efervescência desses debates e legou ao exilio 

político uma boa parte dos líderes de movimentos de esquerda no Brasil. Foi só durante a 

democratização que a “nova esquerda” começou a surgir e com ela a “nova direita”. Em 

relação à Europa, a diferenciação entre esquerda e direita no Brasil ainda parece ser mais 

evidente quando se opõem as ideias em relação à presença do Estado nos rumos do mercado e 

da sociedade.  

Para Singer (2000), o eleitorado brasileiro reconhece as categorias esquerda e direita 

quando lhe são apresentadas, mas não sabe verbalizar o significado delas. O autor argumenta 

que “o entendimento do que representam essas categorias é intuitivo e não está 

cognitivamente estruturado. Trata-se, como sugere a literatura internacional, de um 

sentimento ideológico” (SINGER, 2000, p. 156). O autor analisou o auto posicionamento dos 

eleitores brasileiros nas eleições de 1989 e 1994 e constatou que estes sabem se posicionar 
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dentro do espectro e são capazes de reconhecer as posições de esquerda e direita, além de 

levar isso em conta na hora do voto. Porém, o caso brasileiro tem uma especificidade. 

Conforme Singer, essa peculiaridade “se dá em torno da mudança dentro da ordem ou contra 

a ordem, resultando em instabilidade”. (SINGER, 2000, p. 150).  

Não está exatamente na ideia de conservação ou revolução, mas em “como mudar” 

esta realidade, conforme explica Singer:  

O público de direita pretende uma mudança por intermédio da autoridade do Estado, 

e por isso quer reforça-la, ao passo que o público que se coloca à esquerda está 

ligado à ideia de uma mudança a partir da mobilização social, e por isso contesta a 

autoridade repressiva do Estado sobre os movimentos sociais. (SINGER, 2000, p. 

150)  

Bresser-Pereira (2006) aponta que a diferença entre essas duas posições políticas não 

está exatamente na oposição entre liberdade ou promoção do bem-estar, mas encontra-se em 

relação à ordem, justiça e proteção do meio-ambiente. As diferenças entre tais posições são 

claras, “[...] o elemento central dessa definição está na oposição entre ordem e justiça social” 

(BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 74). O Estado democrático tem papel muito importante nesta 

oposição uma vez que o conflito intrínseco às democracias modernas proporciona à sociedade 

civil questionar as injustiças do status quo da sociedade capitalista, algo que se dá através da 

ação dos movimentos sociais. Por isso, “a esquerda se caracteriza por atribuir ao Estado papel 

ativo na redução da injustiça social ou da desigualdade” (2006, p. 27). Em contrapartida, a 

direita percebendo que com a democratização o Estado “foi saindo do controle” passa a 

defender sua presença mínima, principalmente no que diz respeito à economia e sua 

intervenção no mercado, devendo se restringir apenas “à garantia da ordem pública” 

(BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 27). O grande problema dessas análises é que alia a esquerda 

à ideia de “justiça” deixando transparecer que a direita estaria ao lado de uma ordem 

“injusta”.   

    Taroucco e Madeira (2011) destacam a importância de levar em consideração a 

especificidade do caso brasileiro na hora de analisar as ideias e os debates que giram em torno 

da oposição direita e esquerda, além de contextualiza-la no período histórico em questão, 

lembrando que a polarização nunca é um dado a priori. Nesse sentido, ao analisar-se o caso 

brasileiro é de extrema importância levar em consideração o período do regime militar (1964-

1985) e a aproximação ou distanciamento dos partidos e grupos em relação a esse regime. 

Tomando isso como parâmetro, os autores posicionam a escala da seguinte maneira: à direita, 

aqueles que se mostraram os maiores apoiadores do regime; ao centro, aqueles que se 



48 
 

enquadram na oposição permitida pelo regime, divididos em moderados e autênticos; à 

esquerda, estão aqueles partidos e grupos que não atuavam dentro do marco institucional 

montado pelo regime (TAROUCCO E MADEIRA, 2011, p. 175). 

 Com a normalização da democracia e a distância no tempo ao fim do regime militar, 

os anos de 1990 trouxeram novas definições e novos temas para a polarização esquerda e 

direita no país. As privatizações, os debates sobre a liberalização ou regulação dos mercados e 

a presença do Estado na economia mudaram o caso brasileiro de “uma dimensão mais 

propriamente histórico-política (apoio/oposição ao regime) para uma dimensão econômica” 

(TAROUCCO E MADEIRA, 2011, p. 175). Assim, as definições dos termos esquerda e 

direita são extremamente complexas e caracterizam-se por serem relacionais. Além disso, 

ganha importância o fato de levar em consideração o contexto histórico e a especificidade de 

cada país.  

O trabalho de Scheeffer (2016) chama atenção para a entrada de valores pós-materiais 

dentro das discussões da polarização. Esses valores referem-se às questões pautadas na esfera 

cultural e não mais àqueles que orientavam as lutas de classe, como sugeria a polarização 

clássica entre esquerda e direita. Analisando os debates do legislativo brasileiro, o autor 

defende a tese de que não faz mais sentido se ater a diferenciação da Revolução Francesa tão 

pouco àquela proposta por Bobbio (1995), pois “se referem apenas a novos agrupamentos das 

ideologias clássicas” (SCHEEFFER, 2016, p. 245). Essa terminologia é muito mais complexa, 

de modo que não é possível utilizar apenas os binômios Estado/mercado ou 

igualdade/desigualdade nas sociedades chamadas pós-industriais, visto que tais binômios não 

dão conta da diversidade dos temas que estão aí presentes. É preciso atentar para questões que 

podem fugir à lógica do espectro não se encaixando em nenhum dos lados.  

É preciso também, ainda conforme Scheeffer (2016), realizar um novo mapeamento de 

temas que podem ser enquadrados dentro dos campos de direita e esquerda, pois são as ideias 

presentes na sociedade que movimentam os debates políticos sendo captadas pelos partidos e 

movimentos sociais. Resta às Ciências Sociais, principalmente à Ciência Política, analisar 

com cuidado se os temas pós-materiais estão sendo encaixados dentro da polarização. Para 

Bobbio (1995), o único dos temas culturais que fugiria à lógica do espectro é o tema do 

aborto, pois nele o fator igualdade estaria em um dos lados ligado ao direito do feto à vida, no 

outro, o direito da escolha da mulher, preconizando, portanto, pela igualdade à vida ou de 

escolha.   
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Este trabalho de dissertação concorda com a perspectiva de Taroucco e Madeira 

(2011), de que a polarização esquerda e direita é relacional, sendo necessário sempre levar em 

consideração a especificidade do contexto social e histórico que se quer analisar. Além disso, 

o antagonismo entre os termos ocorre dentro de uma escala, onde alguns grupos ou partidos 

estão mais à esquerda ou mais à direita, enquanto outros se distanciam destes dois polos, 

formando grupos de centro-esquerda ou centro-direita, como apontaram Bobbio (1995) e 

Bresser-Pereira (2006). O debate que opõe esses conjuntos de crenças políticas baseadas em 

visões de mundo é sempre muito complexo, como lembrou Scheeffer (2016), por isso, é 

importante destacar que alguns temas podem fugir à velha dicotomia, como os denominados 

pós-materiais e que não se encaixam dentro de nenhum dos lados específicos da polarização. 

Um exemplo disso é o tema dos movimentos ambientais ou dos Partidos Verdes. Baseado 

nessa abordagem, pode-se dizer que esse é um tema específico da esquerda ou da direita? 

Com base na velha polarização, pode-se dizer que esse tema escapa à agenda de qualquer um 

dos lados, como destacou Giddens (1995), afirmando que esta pauta está “para além da 

esquerda e da direita”. Cabe às Ciências Sociais a discussão a respeito da adequação (ou não) 

desses temas, bem como as agendas dos grupos, realizando levantamentos de dados sobre o 

tratamento dos novos temas dentro da velha polarização.  

Pensando nestas questões, este trabalho acredita que a tese de Bobbio (1995) ainda é a 

que melhor se ajusta à dicotomia que opõe os campos de esquerda e de direita. O termo da 

igualdade ainda é o melhor fator de diferenciação para a polarização política. Aqueles que se 

orientam por uma base ideológica mais igualitarista e que acreditam que as desigualdades são 

construídas pelas sociedades, são de esquerda. Defendem ser necessária a presença atuante do 

Estado para diminuir esses abismos de diferenciação social entre os indivíduos. Por outro 

lado, aqueles que acreditam que as sociedades e os grupos sociais são essencialmente 

desiguais, considerando isso um resultado “natural” da convivência em grupo, se identificam 

como de direita, defendendo que não é papel do Estado interferir nessas desigualdades 

“naturais” devendo se restringir apenas a defender aquilo que cada um conquistou com base 

em seu próprio sacrifício.  

As questões chamadas pós-materiais precisam também ser levadas em consideração na 

hora da análise, uma vez que em um mundo cada vez mais globalizado, temas colocados aos 

países mais desenvolvidos são necessariamente sentidos, de uma forma ou de outra, em todos 

os cantos do mundo, impactando também nas agendas dos países menos desenvolvidos ou 

menos industrializados. Porém, é necessário levar em consideração que em países que ainda 



50 
 

não alcançaram um padrão elevado de industrialização e conquistas dos trabalhadores, como é 

o caso do Brasil e da América Latina, os velhos temas da polarização jamais perdem sua 

centralidade, sendo ainda de muita importância as questões de classe. O Estado, mínimo ou 

interventor, ainda é de extrema relevância nesses contextos, assim como a ideia da presença 

dele corrigindo as atividades do mercado. Portanto, acredita-se que os partidos, os 

movimentos e os grupos de esquerda nestes países, se pautem ainda pela dicotomia 

Estado/Mercado, acreditando que o Estado precisa intervir nas relações de mercado sempre 

defendendo os interesses daqueles menos privilegiados. Enquanto os grupos de direita, 

defendendo que as desigualdades são inerentes a qualquer sociedade, acreditam que o Estado 

precisa limitar seu papel na assistência social permitindo que o indivíduo seja responsável 

pelo seu lugar nessa sociedade “naturalmente” desigual. Cabe ao Estado apenas a proteção da 

propriedade privada, maior símbolo de recompensa dos esforços individuais.  

Dessa forma, quando se aponta um grupo ou partido de esquerda neste trabalho está 

definindo-se, com isso, que ele está alinhado com ideias mais igualitaristas, principalmente na 

questão econômica. Além disso, que este grupo baseia-se por uma mudança radical nas 

relações culturais ou nos temas pós-materiais, sendo que quanto mais radical e revolucionário 

for a sua posição, mais à esquerda ele encontra-se na escala da polarização. Ou seja, leva-se 

em conta aqui todas as ideias clássicas ou pós-materiais que serviram como orientação para a 

polarização esquerda-direita, sempre respeitando o contexto no qual ela está inserida. Assim, 

os grupos de esquerda são definidos como revolucionários (no sentido da mudança de uma 

ordem estabelecida), defensores de ideias mais igualitárias e que buscam no Estado um 

instrumento para diminuir as desigualdades construídas na sociedade.  

Por outro lado, um grupo de direita encontra no Estado um forte defensor das 

liberdades individuais e da liberdade de mercado. Nos temas culturais ou pós-materiais, 

grupos de direita tendem a serem mais conservadores em relação às mudanças, acreditando 

que mudanças muito radicais possam prejudicar a ordem social estabelecida, embora não 

reneguem as mudanças como um todo. Além disso, mostram-se muito preocupados quando o 

Estado interfere “demais” nas relações sociais, pois, para eles, estas deveriam ser de 

preocupação do próprio indivíduo. Ao acreditarem que as desigualdades são inerentes à 

sociedade, cabe ao indivíduo, por si mesmo, diminuí-las através de seu próprio esforço. A 

interferência do Estado, principalmente na assistência social, é sempre vista com desconfiança 

por esses grupos, que acreditam que ele (o Estado) deve limitar-se a proteger e defender a 

propriedade privada, incluindo a vida. 
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1.3 DO PROTESTO À MANIFESTAÇÃO: PORQUE A ABORDAGEM DO JUNHO DE 

2013 EM TRÊS MOMENTOS 

Feitas as considerações a respeito dos elementos teóricos selecionados para a análise, 

resta agora justificar o modelo dos três momentos, ao qual este trabalho recorre para 

interpretar os protestos. Embora partindo de diferentes perspectivas teóricas e de categorias de 

análises bastante diversas, todas as abordagens descritas do junho de 2013, no Brasil, têm um 

ponto em comum: a massificação dos protestos levou às ruas do país uma diversidade imensa 

de pautas e uma heterogeneidade de perfis sociais, muitos deles conflitantes do ponto de vista 

político e ideológico. Há que se destacar, nesse sentido, a importância do contexto global de 

manifestações que ocorriam mundo a fora no período, e que contribuiu para criar um 

sentimento de que era possível mudar uma determinada situação política e social, partindo da 

ação coletiva e de protestos em locais públicos. 

 Deve-se destacar, também, a influência das redes sociais para a amplificação e 

divulgação das manifestações. Os atos que ocorreram no mês de junho não foram os primeiros 

no Brasil a usarem as redes sociais para divulgação, mas foram com certeza os primeiros que 

alcançaram uma expressão a nível nacional e revelaram a importância dos meios de 

comunicação virtuais, pois inauguraram no país uma forma nova de manifestação em massa 

que se utiliza das redes sociais para convocação e que, nos atos, transmite em tempo real a 

ação dos grupos envolvidos via internet e aparelhos móveis de comunicação. Esses são 

novíssimos movimentos sociais, como denominou Gohn (2015), pois apresentam uma 

diferenciação visível em relação a movimentos sociais anteriores. Como bem pontuou 

Castells (2013, p. 21), “em nossa época, as redes digitais, multimodais, de comunicação 

horizontal, são os veículos mais rápidos e mais autônomos, interativos, reprogramáveis e 

amplificadores de toda a história”. 

Esses dois elementos do caso “junho de 2013 no Brasil” estão conectados, pois as 

redes sociais, ao mesmo tempo em que colaboram para a divulgação e amplificação dos 

protestos em larga escala, também são responsáveis por cruzar nas ruas os indivíduos de 

diferentes perfis sociais. Foi o que ocorreu na Avenida Paulista, quando o movimento se 

massificou. Por isso, torna-se importante compreender a diferença entre um movimento social 

organizado e a manifestação em massa, como apontou Scherer-Warren (2014a). Em outro 

artigo mais sistemático, a mesma autora organiza uma tipologia teórica para auxiliar na 
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diferenciação entre os movimentos sociais e as manifestações de rua. Segundo a autora, um 

movimento social possui as características, a seguir descritas: 

Organizados com algum arranjo institucional que vise sua continuidade temporal, 

principais objetivos políticos definidos ou em construção pelos militantes e um 

projeto ou utopia de mudança social, política ou cultural. Usam periodicamente o 

recurso das manifestações públicas para reivindicações e protestos específicos de 

suas lutas e para obter visibilidade política na esfera pública. (SCHERER-

WARREN, 2014b, p. 14)  

Por outro lado, “manifestações amplas da cidadania e/ou dos ‘indignados’” são 

diferentes, conforme explica Scherer-Warren:  

Características: agregados de múltiplos coletivos no espaço público com 

reivindicações conjunturais, mas frequentemente com protestos politicamente 

heterogêneos, diversificados, e podendo conter antagonismos políticos explicitados 

ou não, e mobilizados especialmente através das redes sociais e/ou virtuais. 

(SCHERER-WARREN, 2014b, p. 14) 

Acredita-se que a tipologia de Scherer-Warren (2014b) seja muito importante para 

compreender o que ocorreu em junho de 2013 no Brasil e, neste caso, especificamente, na 

cidade de São Paulo. Nesse sentido, as leituras de três momentos distintos dos protestos 

auxiliam ainda mais na compreensão desse fenômeno. A partir do momento que se 

compreende que as manifestações não surgiram “do nada”, mas que são atos de um 

movimento social organizado como é o caso do Movimento Passe Livre (MPL), e que esses 

protestos alcançaram a opinião pública de forma mais generalizada, tornaram-se heterogêneos 

e diversificados em demandas, grupos e perfis em um mesmo espaço, nota-se que o 

movimento não é apenas um, mas é composto por momentos ou fases específicas que, quando 

bem explicitadas, auxiliam na compreensão do processo.  

Embora se apoie na tese dos três momentos distintos dos protestos de junho, este 

trabalho diferencia-se das perspectivas de alguns autores, inclusive na divisão cronológica 

dessas fases. Essa diferenciação se constitui pelo objetivo a que se propõe, que é analisar os 

atos do ponto de vista ideológico, utilizando o espectro direita e esquerda. Enquanto nos 

trabalhos de Singer (2013) e Gohn (2015) os autores apontam um movimento que vai da 

pauta específica à massificação e, logo após, à fragmentação com o anúncio da queda no 

preço das tarifas. E, por outro lado, o trabalho de Alonso (2017) descreve um processo no 

qual se formam os repertórios do protesto e, ao fim, estão divididos os diferentes grupos que 

vão disputar a cena política nos ciclos posteriores no país. O que este trabalho vai procurar 

apontar são as fases nas quais um protesto com pauta específica e sob a direção de um grupo 
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específico, o Movimento Passe Livre (MPL), massifica-se alcançando uma grande parcela da 

população que não exatamente estava alinhada à pauta inicial, provocando uma 

heterogeneidade de perfis e ideologias nos mesmos espaços e com pautas muito diversas. Essa 

heterogeneidade não se deu de forma pacífica, mas foi marcada pelo conflito entre 

pensamentos políticos e ideológicos diferentes, que ao fim repelem-se não sendo mais 

possível dividirem o mesmo espaço.  

No primeiro momento, dirigido pelo MPL, os atos estavam alinhados a ideologias de 

esquerda, identificando-se com a ideia do igualitarismo. As pautas como a diminuição das 

tarifas de transporte ou mesmo a adoção do modelo de “tarifa zero” refletem o pensamento de 

um grupo que acredita que o Estado deve servir como instrumento para amenizar as 

desigualdades que surgem com o sistema capitalista, posicionando-se contra a livre regulação 

do mercado. Com o desenrolar dos atos, principalmente a reação violenta por parte da polícia 

e a disseminação dos protestos pelas redes sociais, o movimento torna-se uma manifestação 

de massa e os perfis ideológicos e políticos tornam-se heterogêneos, marcando, assim, a 

segunda semana de protestos, o que se denomina nesta pesquisa de segundo momento. 

Quando a queda da tarifa foi anunciada, uma grande parte dos manifestantes não 

abandonou as ruas, resultando em uma fragmentação e diversificação de pautas. Os perfis 

heterogêneos do segundo momento entram em conflito por causa dos posicionamentos 

ideológicos diferentes e antagônicos, resultando nas disputas por espaço dos grupos distintos 

no dia 20 de junho. Após esse dia, os atos pulverizam-se e espalharam-se por vários cantos da 

cidade com demandas bastante diferenciadas e específicas. Esses três momentos apontam 

também dois pontos de virada bastante importantes que se deram entre eles. Um no dia 13 de 

junho, marcando a virada do primeiro para o segundo momento, do protesto pela tarifa à 

manifestação de massa. E outro no dia 20 de junho, quando as ideologias distintas entram em 

conflito pelo espaço público. Estes dois pontos são de extrema importância para a 

identificação dos três momentos, mas pouco destaque é dado a eles nos trabalhos 

apresentados. Todos estes elementos serão analisados no próximo capítulo que trata dos dados 

empíricos do trabalho.  
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2 DO PROTESTO DE ESQUERDA À MANIFESTAÇÃO DE MASSA: O JUNHO DE 

2013 E O ESPECTRO IDEOLÓGICO EM TRÊS MOMENTOS NAS RUAS DE SÃO 

PAULO 

Todas as interpretações ou análises acadêmicas estudadas neste trabalho, que tem 

como objeto de pesquisa as manifestações de junho de 2013 no Brasil, concordam que a 

profusão de pautas e demandas torna o fenômeno multifacetado e complexo, por isso, há 

dificuldade em analisar ideologias presentes nesses protestos que se espalharam pelo país. 

Não houve hegemonia ideológica ou de classe, como afirma Singer (2013), mas também não 

se pode dizer que não houve manifestação ideológica. A análise de Alonso (2017) parece estar 

correta quando se refere aos diferentes grupos que constituíram os atos, e sua posição no 

espectro ideológico, indo da esquerda à direita.  

Os trabalhos acima mencionados foram utilizados como ponto de partida para analisar 

os atos de junho de 2013, em São Paulo, norteado sempre pelo seguinte questionamento: 

como se configurou o espectro ideológico nessas manifestações de rua pensando nas questões 

que orientam os pensamentos de direita e esquerda? Seguindo-se os eventos desde seu início 

na cidade de São Paulo, procura-se identificar ideologias ali manifestadas e se elas podem ser 

enquadradas dentro das definições de esquerda ou direita, debatidas no capítulo anterior. 

Assim, questiona-se: é possível apontar ideologias de esquerda ou direita nos atos de junho de 

2013? Quais foram os rumos dos protestos levando em consideração a polarização política?   

A partir das reflexões de Singer, especialmente da obra denominada de Brasil, junho 

de 2013: classes e ideologias cruzadas, procura-se argumentar que esse cruzamento 

ideológico não se deu de maneira pacífica e que em alguns momentos houve conflitos nas 

ruas em decorrência da divergência de ideias dos diferentes grupos participantes das marchas. 

Divide-se as manifestações de junho em três momentos, no mesmo sentido dos trabalhos de 

Gohn (2015), Singer (2013) e Alonso (2017), apresentados no capítulo anterior.  

No primeiro momento, convocado por coletivos compostos por grupos de estudantes 

com ideologia de esquerda e movimentos de jovens, muitos deles ligados a partidos políticos 

de esquerda (PSOL, PSTU, PT), os atos foram violentamente reprimidos pela polícia e as ruas 

da cidade de São Paulo tornaram-se campos de batalhas entre os policiais e os manifestantes. 

Na luta pela revogação do aumento da passagem do transporte urbano, esses grupos eram 

barrados pelas tropas de choque da polícia e, em grande parte, os atos terminavam em 

conflitos na rua.  
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Um segundo momento é marcado pela adesão de um público que até então não fazia 

parte dos atos. A entrada de uma grande concentração da população transformou os protestos 

pelos 20 centavos da passagem em uma manifestação de massa. Naquele momento, a 

profusão de pautas e ideologias tornou-se difusa e foi difícil compreender os atos do ponto de 

vista ideológico, se não identificar-se a presença de ideologias cruzadas nas ruas. O número 

de pessoas participantes das manifestações chegou a milhares e se espalhou por várias capitais 

do Brasil (Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, etc.), fazendo com que as pautas chegassem 

no governo federal e levantassem questões a nível nacional, como educação, saúde, 

segurança, corrupção e política. Este foi o momento de maior adesão do público, da 

manifestação de massa e do cruzamento ideológico.  

No terceiro momento, o cruzamento ideológico manifestado anteriormente já não pode 

mais ser visto, pelo contrário, um conflito entre os diferentes grupos em um dos atos 

culminou com a expulsão dos movimentos e grupos ligados à esquerda, inclusive o próprio 

Movimento Passe Livre, que organizara os atos anteriores. Naquele momento, as marchas 

novamente tomaram outro rumo, pautas diversas alcançaram os manifestantes que se 

mobilizaram mais recentemente, e bandeiras como “contra a corrupção”, “mais qualidade em 

saúde e educação” ou “contra os partidos e políticos” alcançaram a maior parte dos que 

estavam nas ruas e provocaram uma cisão nos protestos. Com a separação dos grupos 

protestantes, os atos aconteceram em movimentos isolados e separados do ponto de vista 

ideológico, dividindo esquerda, direita e uma ampla massa de pessoas que não se identificava 

com nenhum dos lados. Já não foi mais possível notar ideologias cruzadas como no momento 

anterior. Essa guinada atingiu o governo federal e resultou na grande queda de aprovação da 

presidente Dilma Rousseff (PT). 

Esse é um pequeno resumo das três fases dos protestos do mês de junho, em São 

Paulo. Nas próximas sessões, passa-se a descrevê-las detalhadamente, utilizando-se de dados 

empíricos disponíveis em duas mídias. Uma delas, a Folha de São Paulo, conhecido jornal 

impresso do país, e outra, identificada como uma forma de mídia mais recente e alternativa às 

grandes fontes de informação, trata-se da Mídia Ninja. Além de dados de pesquisas 

quantitativas realizadas pelos institutos de pesquisa de opinião pública, Datafolha e Ibope.     

2.1 PRIMEIRO MOMENTO  

O início do mês de junho foi marcado pelas manifestações na Turquia contra o premiê 

Recep Tayyip Erdogan, a causa principal desses protestos foi a construção de um Shopping 
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Center em uma área verde de um parque anexo à praça Taksin – praça principal na capital 

turca, local dos conflitos. Inspirados pelos movimentos da chamada “Primavera Árabe” 

iniciadas na Tunísia em 2010 (GOHN, 2015), os manifestantes turcos ocuparam a praça 

Taksin, se envolveram em confrontos violentos com a polícia local e acusaram Erdogan de 

governar autoritariamente (o premiê turco estava no poder desde 2003)10. Os protestos se 

espalharam pelo país, impulsionados pelas redes sociais, deixando um saldo de 2.300 feridos 

e uma morte, até o dia 4 de junho, em menos de uma semana de protestos. Esse caso 

exemplifica que, assim como a Turquia não encontra-se descolada de uma onda de 

manifestações globais que atravessavam a Europa, a Ásia e a América do Norte (Occupy Wall 

Street - EUA), o mês de junho, no Brasil, também inicia dentro desse contexto de 

manifestações que têm, inicialmente, um foco e, ao fim, acaba se espalhando através da 

rapidez da informação nas redes sociais.  

Em entrevista à Folha de São Paulo, no dia 3 de junho (A14), o sociólogo espanhol 

Manuel Castells debate essa onda de protestos pelo mundo e a importância das redes sociais e 

da conjuntura global. Para ele, apenas o Facebook11 não é capaz de levar multidões às ruas, 

“[...] isso depende do nível de descontentamento popular e da capacidade de mobilização de 

imagens e palavras” (CASTELLS, 2013). O pesquisador catalão cita que um dos importantes 

impulsos para a adesão das pessoas aos movimentos nas ruas é o nível de descrença nos 

sistemas políticos mundiais. A dificuldade desses sistemas em lidar com as demandas é um 

importante fator da generalização dos protestos que acabam impulsionados pelas redes 

sociais, principalmente, pela rapidez com que a informação circula. Em entrevista mais 

recente para o site Fronteiras do Pensamento, o sociólogo espanhol apontou as manifestações 

de rua de junho de 2013 no Brasil como: 

[...] um sintoma da crise da democracia representativa atual [...] dominada por 

partidos políticos a serviço deles mesmos e não dos cidadãos, eleições controladas 

por dinheiro e meios de comunicação e corrupção sistêmica. (CASTELLS, 2015) 

Essa crise, que não é exclusiva do Brasil (visto outros movimentos pelo mundo como 

os Ocuppy), nas palavras de Castells, “põe em cheque os sistemas tradicionais apontando uma 

crise de legitimidade e representatividade” (CASTELLS, 2015). 

                                                           
10 Em 2014 os cidadãos turcos foram pela primeira vez às urnas para a escolha do presidente da Turquia, estas 

eleições foram vencidas pelo próprio Erdogan, que em agosto de 2014 tornou-se o primeiro presidente da 

República eleito diretamente pelo voto da população. Até então o cargo de primeiro-ministro, ocupado por ele, 

era indicado pelo Parlamento. 
11 A rede social denominada Facebook é a principal via de articulação dos movimentos que ocorrem pelo 

mundo.  
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É difícil apontar uma data específica para o ato inicial que desencadeou os protestos 

do mês de junho no Brasil. O site protestos.artigo19.org, encontrado na página do Facebook 

da Mídia Ninja, traça um panorama geral dos protestos de junho de 2013, onde destaca que 

“nos últimos 20 anos vários tipos de movimentos sociais ocuparam as ruas do país na luta por 

direitos. Movimentos como os das Mulheres, LGBTT, de Negros, dos Povos Indígenas, na 

Educação, de luta por moradia e vários outros”. Alguns desses movimentos foram duramente 

reprimidos pelas forças policiais e enfrentaram oposição de grande parte da mídia tradicional, 

segundo o site. Em relação aos atos de junho, o site destaca que protestos contra os aumentos 

de tarifas no transporte público vinham ocorrendo desde o início do ano de 2013, em “várias 

cidades do país”, os quais eram convocados pelo MPL, “especialmente em Porto Alegre, Rio 

de Janeiro e São Paulo”. No caso de São Paulo, que é o que interessa para este trabalho, o site 

destaca que “protestos na região periférica da cidade já vinham acontecendo” antes mesmo 

dos grandes atos convocados para os dias 6 e 7 de junho12. 

No vídeo “Primeiras chamas: atos regionais das jornadas de junho” (também 

disponível na página do Facebook da Midia Ninja) são encontrados relatos de atos isolados 

contra o aumento da passagem no transporte público de São Paulo ainda antes dos protestos 

maiores convocados pelo MPL. Esses pequenos “atos regionais”, como destacado no título do 

vídeo, são compostos principalmente por estudantes de ensino médio de escolas estaduais 

influenciados por campanhas dirigidas pelo MPL dentro dessas escolas. O documentário 

relata os casos da Escola Estadual Ermano Marchetti, em Pirituba, e da Escola Estadual São 

Paulo, no centro da cidade, ambas da cidade de São Paulo.  

Alguns alunos, no vídeo, descrevem suas experiências e como conheceram o MPL. 

Segundo o relato de uma aluna, “a gente conheceu o MPL quando o professor cedeu as aulas 

dele para eles realizarem uma atividade na escola, aí a gente conversou sobre o transporte 

público” (Aluna da Escola Estadual Ermano Marchetti). Outro aluno conta que “as lutas pelo 

transporte público começaram quando o nosso professor de Sociologia mostrou pra gente 

quem era o MPL [...] aí a gente se interessou e começou espalhar pela galera” (Aluno da 

Escola Estadual São Paulo)13. Conforme os relatos dos alunos, percebe-se que as atividades 

nas escolas são uma estratégia do MPL para mobilizar os estudantes do ensino médio contra o 

                                                           
12 Estes dados foram extraídos de matéria publica na internet pelo site Artigo 19. Disponíveis em: 

<http://protestos.artigo19.org/panorama.php>. Acesso em: 22. Jan.2018.  
13 Os dados coletados aqui foram encontrados no vídeo “Primeiras chamas: atos regionais das jornadas de 

junho”, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ytqVbsMl6qs>. Acesso em: 22. Jan.2018.  
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aumento das tarifas de transporte público. No sentido que Bringel (2013) deu a este 

repertório, pode-se apontar a estratégia como de um “movimento madrugador”, que realiza o 

trabalho de base antes mesmo do protesto.  

Convocado pelos alunos da Escola Estadual Ermano Marchetti, com o apoio do MPL, 

o primeiro desses atos regionais foi no bairro de Pirituba/SP, no dia 3 de junho de 2013, na 

semana anterior aos grandes atos no centro de São Paulo. Conforme comentários do vídeo, o 

ato contou com a convocação via evento no Facebook, a exemplo dos grandes atos que 

ocorreram posteriormente, tornando essa rede social como uma ferramenta inovadora das 

mobilizações de junho. Observa-se também que, esses atos regionais tiveram a mesma 

estratégia organizacional dos grandes atos, embora com número bem reduzido e composto em 

grande maioria de adolescentes, muitos deles presentes nas manifestações posteriores do 

centro da cidade. Charangas, cartazes, gritos de ordem – “vem pra rua, vem! Contra o 

aumento!” “Lutar, criar poder popular” - e o símbolo da catraca foram os elementos estéticos 

presentes nos protestos, nos mesmos moldes das estratégias do MPL, deixando clara a 

influência desse movimento nos atos realizados pelos estudantes secundaristas.  

O vídeo, portanto, dá algumas pistas de que os protestos se originaram a partir do 

aumento de passagens do transporte público, em São Paulo no mês de junho. Fica 

evidenciado, assim, que os grandes atos da cidade não começaram “do nada” e estão inseridos 

em um contexto amplo que vai do local ao global. Por fim, destaca-se o trabalho realizado 

pelo MPL com estudantes em escolas públicas de ensino médio na cidade de São Paulo, que 

também serve como evidência para a descoberta do princípio dessas manifestações.    

O dia 6 de junho é a data do primeiro dia dos atos do Movimento Passe Livre em São 

Paulo no mês. Os protestos são marcados pelo confronto com a polícia. Nas ruas, segundo a 

Folha de São Paulo (7/6/2013, C1), ônibus e muros foram pichados. Além disso, um shopping 

e o MASP (Museu de Arte de São Paulo) sofreram depredações por parte dos manifestantes e 

conteiners de lixo foram incendiados. Em números: 6.000 manifestantes, segundo a 

organização e 2.000 segundo a Polícia Militar; 15 detidos e 3 feridos, segundo o jornal 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 7/6/2013, C1). Os atos intensificam-se no dia posterior, 7 de 

junho, sexta-feira, e registra ainda um aumento no número de manifestantes nas ruas. As 

marcas são as mesmas, confronto com a polícia, rastros de depredação de bens públicos e 

privados e violência. Houve tentativa de negociação entre o MPL e a Polícia, mas o confronto 

não conseguiu ser evitado. O Movimento cita, por meio de nota, que é impossível controlar a 
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indignação de milhares de pessoas revoltadas e frustradas com o poder público e culpa a 

violência policial como impulsora dos confrontos, do outro lado, a polícia nega truculência e 

afirma que agiu para garantir a ordem.  

No dia 11 de junho, a violência dos conflitos se intensifica, além do MPL, organizador 

dos atos anteriores, somaram-se grupos de jovens de partidos de esquerda, que antes já 

estavam nas manifestações, inclusive muitos deles fazendo parte do próprio MPL, mas 

naquele momento se posicionaram através das legendas em notas oficiais. A Juventude do 

Partido dos Trabalhadores (JPT) emitiu nota se posicionando ao lado dos atos do MPL e 

conclamando à sua militância jovem que participasse ativamente das manifestações. Além da 

JPT, encontram-se, também, entre os manifestantes, jovens do Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL) e do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU). Outros coletivos 

também se somaram às marchas, entre eles, o Black Bloc e Anonymous. 

A descrição da manchete na Folha de São Paulo do dia 12 de junho é de “violência e 

caos” (FOLHA DE SÃO PAULO, 12/6/2013, A1). O confronto entre, de um lado, os 

manifestantes com coquetéis molotov, pedras e paus e, do outro, a polícia com gás de feito 

moral e balas de borracha é notado em imagens no jornal. O confronto resulta em dois ônibus 

incendiados, cinco agências bancárias depredadas e vinte pessoas detidas. Em nota, o MPL 

admite que perdeu o controle e que as manifestações “viraram revoltas populares” e culpa a 

polícia pelos confrontos (FOLHA DE SÃO PAULO, 12/6/2013, C5). A polícia, por sua vez, 

diz que os manifestantes querem “balburdia” e não protestos. Em imagem, a foto de um 

policial ensanguentado com arma na mão e em título: “Guerra da Tarifa” (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 12/6/2013, C4), demonstra que a intensificação dos protestos acaba se dando com o 

decorrer dos dias. 

Em artigo instigante que analisa a atuação do MPL desde seu surgimento em meados 

da década de 2000, Dowbor e Szwako (2013) argumentam que “a interação conflituosa e de 

risco é a performance privilegiada do MPL, é seu roteiro posto e encenado num palco de 

interação com antagonistas igualmente dispostos ao conflito” (DOWBOR e SZWAKO, 2013, 

p. 50). Tais autores ainda afirmam que: 

Embora a gênese oficial do MPL tenha se dado no Fórum Social Mundial de 2005, 

suas raízes organizacionais e de ação podem ser encontradas em três episódios de 

conflito e confronto entre jovens (a maior parte deles estudantes de ensino médio) e 

as autoridades (executivas e repressivas) em duas capitais brasileiras: Salvador 

(Revolta do Buzu, em 2003) e Florianópolis (Revolta da Catraca, em 2004 e 2005). 

(DOWBOR e SZWACKO, 2013, p. 46).  
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Gohn (2015) discorre que o MPL já realizava protestos em São Paulo desde o ano de 

2006, elencando ainda os motivos desses movimentos nos anos subsequentes:  

Em São Paulo o MPL faz protestos desde 2006, quando houve aumento da tarifa de 

R$ 2,00 para R$ 2,30. Em 2010 acorrentaram-se a catracas na Secretaria Municipal 

de Transportes quando a tarifa subiu R$ 2,70; e em 2011, quando o ex-prefeito G. 

Kassab aumentou de R$ 2,70 para R$ 3,00 os ônibus, o MPL fez uma dezena de atos 

de protesto, paralisou o trânsito, assim como co-organizou o famoso “churrascão da 

gente diferenciada” (ato de protesto contra moradores do bairro tradicional de 

Higienópolis que não queriam uma estação de metrô na sua região). (GOHN, 2015, 

p. 46). 

Portanto, o movimento possui um histórico de manifestações e protestos em sua 

existência, embora nenhum deles com confrontos tão violentos quanto em 2013. O 

Movimento Passe Livre se intitula “um movimento horizontal, autônomo, independente e 

apartidário, mas não antipartidário” (MPL Apud GOHN, 2015, p. 46). E conta com muitos 

integrantes filiados a partidos de esquerda como PT, PSOL, PSTU e PCO. O jornal Folha de 

São Paulo informa que, em 2011, durante os protestos contra o então prefeito Gilberto Kassab 

(PSD), o MPL contou com o apoio de vereadores do PT, os quais eram oposição ao governo 

de Kassab. Em 2013, estes mesmos vereadores ocupavam cargos ligados ao governo 

municipal de Fernando Haddad (PT). Ou seja, enquanto em 2011 eram oposição ao governo, 

se juntavam aos protestos, em 2013 quando faziam parte do governo não foram às ruas 

protestar. 

O fato do MPL ser um movimento horizontal, que não conta com uma hierarquia 

verticalizada em sua organização, dificulta a análise para saber se os confrontos são 

orquestrados ou compõem a estratégia do grupo para angariar o apoio ou chamar atenção do 

público externo. A posição do MPL nos jornais, em nota oficial, é de que o movimento se 

coloca contra a violência, mas afirma que os confrontos são resultado da truculência policial e 

por se tratar de “revolta popular” torna-se difícil contornar toda a manifestação de forma 

pacífica. Dessa maneira, as análises de Dowbor e Szwako (2013), apesar de intrigantes, são 

difíceis de afirmar quanto à perspectiva do MPL. A verdade é que os atos já iniciaram de 

forma violenta no dia 6 de junho, e agravaram-se nos dias posteriores até o ápice dos conflitos 

no dia 11 de junho, quando além do MPL, outros coletivos com organização parecida se 

juntaram em favor dos atos.  

Até este 3° ato, no dia 11 de junho, os protestos foram convocados pelo MPL, e 

compostos por jovens (estudantes e trabalhadores), além da Juventude do Partido dos 

Trabalhadores, jovens de partidos de esquerda como PSOL, PSTU e PCO e, no último dia, foi 
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reforçado por coletivos como o Black Blocs e o Anonymous. Os atos foram contra o aumento 

das passagens de ônibus, que subiram no começo daquele mês, passando de R$ 3,00 para R$ 

3,20.  

Durante o primeiro ato, a Folha de São Paulo registrou apenas a posição da prefeitura. 

Através de sua assessoria, o prefeito Fernando Haddad (PT) diz que entende as manifestações, 

mas lamenta a violência. Com a intensificação dos atos no segundo dia de protestos, o prefeito 

defende a ação policial afirmando que os grupos precisam mudar de estratégia e renunciar à 

violência. Em entrevista à Folha de São Paulo (10/6/2013, C1) disse que “A Polícia Militar 

tem que seguir protocolos e um deles é manter vias expressas desimpedidas. [Do contrário] 

isso coloca pessoas que estão circulando em risco”. Haddad lembra que o ajuste realizado está 

“bem abaixo do índice da inflação” – com a elevação de R$ 3,00 para R$ 3,20, a passagem 

aumentou 6,7% na cidade de São Paulo contra 15,5% do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo) acumulado (FOLHA DE SÃO PAULO, 10/6/2013, C1). A prefeitura de 

São Paulo interfere por meio de subsídio para cobrir os gastos com transporte público, 

fazendo pagamentos através de dinheiro às empresas prestadoras desses serviços.   

A Folha de São Paulo, no mesmo dia (10/6/2013) publica matéria em que a aprovação 

do prefeito de São Paulo cai de 5,9 para 5,4 em nota média, oscilando os números de sua 

avaliação. Curiosamente, a avaliação positiva (Bom/Ótimo) aumenta em 3 pontos percentuais 

em relação ao mês de abril (de 31% para 34%); o regular cai 5 pontos (de 42% para 37%); e o 

aumento mais significativo é nos níveis negativos (Ruim/Péssimo), de 14% em abril para 21% 

no começo de junho (FOLHA DE SÃO PAULO, 10/6/2013, C4). O prefeito atribuiu a queda 

na aprovação de seu governo ao aumento das tarifas do transporte.  

No terceiro ato, o mais intenso, e com um confronto maior entre polícia e 

manifestantes, o governo do estado de São Paulo se manifestou. O governador do estado, 

Geraldo Alckmin (PSDB), foi mais incisivo que o prefeito em sua manifestação. Em 

entrevista para a Folha de São Paulo (13/6/2013, A1), o governador chamou os manifestantes 

de “baderneiros” e “vândalos” e afirmou que “A polícia vai responsabilizar e exigir o 

ressarcimento de patrimônio destruído, seja público ou privado” (FOLHA DE SÃO PAULO, 

13/6/2013, A1). O governador prometeu, ainda, utilizar a Tropa de Choque da Polícia Militar 

para o próximo ato que estava marcado para o dia 13 de junho. Este, como veremos, será o dia 

em que marcará uma mudança nos protestos adquirindo apoio da opinião pública e adesão de 

uma grande parte da sociedade. Portanto, tanto o governador Alckmin quanto o prefeito 
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Haddad, se posicionam contra a violência nos atos e defenderam a ação da polícia que visava, 

segundo eles, manter a ordem.  

2.1.1 13 de junho, a adesão da opinião pública 

Se os protestos do dia 11 foram os mais intensos até aquele momento, os do dia 13 de 

junho, quinta-feira, marcaram uma guinada na opinião pública. A manchete da capa da Folha 

de São Paulo, no dia 14 de junho, surpreende: “Polícia reage com violência a protesto e São 

Paulo vive noite de caos” (FOLHA DE SÃO PAULO, 14/6/2013, A1). Na imagem, seguida 

da manchete, aparecem policiais agredindo com cassetetes e escudos jovens em um bar na 

Avenida Paulista (local onde aconteceram os atos). Naquele dia, o número de pessoas na rua 

se elevou consideravelmente. Se em dias anteriores, os números apontavam 5.000 

manifestantes segundo dados da PM, no dia 13, os números aumentaram para próximo dos 

20.000, segundo o jornal. Em depoimento, o colunista Elio Gaspari, afirmou que “quem 

acompanhou a manifestação viu: distúrbios começaram pela ação da polícia” (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 14/06/2013, C3). Segundo o jornalista, a ação da tropa de choque iniciou o 

conflito atirando contra os manifestantes. O caderno Cotidiano da Folha de São Paulo, espécie 

de segundo caderno e principal responsável pela cobertura dos atos durante o mês de junho, 

encontra-se repleto de imagens no qual procura dar visibilidade à ação desproporcional da 

Policia Militar. Entre as imagens, pessoas idosas e jovens que estavam sentados em bares, 

passageiros amontoados em ônibus e pedestres correndo, fumaça e disparos da Policia Militar. 

Abaixo listadas, as figuras 1 e 2 demonstram algumas das imagens retiradas das páginas da 

Folha de São Paulo (14/06/2013). 

Se, até o 13º dia de junho, os protestos se reduziam a uma minoria, embora não fosse 

tão pequena assim, de jovens que protestavam contra o aumento da passagem, a partir do dia 

13, a opinião pública aderiu às marchas, engrossando as fileiras dos atos, multiplicando as 

demandas e o risco de conflitos. Esse dia marcou a virada do primeiro para o segundo 

momento, quando os protestos se massificaram, provocando a difusão de pautas e a 

multiplicação de demandas (“parecia ser contra tudo”), além do cruzamento de ideologias e 

classes. 
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Figura 1 – Imagens de transeuntes que não estavam envolvidos nos protestos que foram 

atingidos pela violência policial 

 

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO 14 jun. 2013. 

 

Figura 2 – Policiais militares de São Paulo agredindo pessoas em bares do centro da cidade 

 

 Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO 14 jun. 2013. 
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Mais um fato daquele 13 de junho há que se destacar: além dos 100 feridos, 192 

detidos, dos transeuntes em fuga pelas ruas e de pessoas agredidas em bares pela Avenida 

Paulista, muitos jornalistas foram agredidos pela Polícia Militar (Figura 3). Em relato de um 

repórter da Folha de São Paulo, Fábio Braga, “eles [polícia] nos encurralaram e abriram fogo 

aleatoriamente. Os manifestantes chegaram a ajoelhar e colocar as mãos pra cima, mesmo 

assim a PM atirou” (FOLHA DE SÃO PAULO, 14/6/2013, C2).  

 

Figura 3 – Policial disparando spray de pimenta contra cinegrafista 

 

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO 14 jun. 2013 

 

Segundo o site Artigo 19, os jornalistas foram vítimas tanto da ação policial quanto da 

hostilidade de alguns manifestantes nos atos de junho. As agressões sofridas por alguns 

jornalistas são outro ponto de destaque nessa virada dos protestos de junho. Como exemplo, 

ilustra-se a agressão sofrida pela jornalista da Folha de São Paulo, Giuliana Vallone (figura 

4), que foi bastante repercutida, fato que auxiliou na difusão da indignação pública e que 

levou uma ampla parcela de manifestantes para as ruas no segundo momento dos protestos. 

São notáveis algumas mudanças de perspectivas e opiniões, principalmente por parte 

dos canais mais tradicionais de informação do país, em relação aos atos convocados para as 

ruas. Através da mídia mais tradicional que este trabalho teve a oportunidade de acompanhar, 

a Folha de São Paulo, o editorial do dia 13 de junho (mesmo dia dos atos mais violentos) tem 

o título “Retomar a Paulista”, referindo-se à Avenida que estava sendo utilizada pelos 

manifestantes em protesto contra o aumento das passagens. O jornal cobrou maior 
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“eficiência” do poder público para conter os atos naquela que seria, segundo o editorial, a 

“artéria vital da cidade”, uma vez que os manifestos não deixavam outra marca senão o 

transtorno ao funcionamento normal do trânsito. Referiu-se, também, aos jovens que estavam 

às ruas, principalmente ao MPL, como “grupelho”, “pseudo-revolucionários que pretendem 

chamar a atenção pública”, e encerra a matéria com a seguinte oração: “é hora de pôr um 

ponto final nisso” (FOLHA DE SÃO PAULO, 13/6/2013, A2).  

 

Figura 4 – Repórter Giuliana Vallone, Folha de São Paulo, ferida enquanto cobria o protesto 

do dia 13 de junho 

 

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO 14 jun. 2013 

 

No dia 15 de junho, outro editorial acusou o MPL de acolher vândalos que 

depredariam e levariam desordem à cidade de São Paulo, além disso, denominou a pauta da 

tarifa zero (bandeira do MPL) como “irreal”, desta vez, porém, acusou a polícia pela maior 

responsabilidade na violência dos atos do dia 13 (FOLHA DE SÃO PAULO, 15/6/2013, A2). 

Em editorial no dia 19 de junho, já após a massificação dos protestos, o jornal exaltou os atos, 

destacando que a “indignação é generalizada contra os governos”, “não só pelos 20 centavos” 

e que se tratava da insatisfação de “jovens de classe média”. Os três editoriais destacados 

evidenciam uma mudança gradual nos discursos deste jornal, passando da culpabilidade dos 

protestos à sua exaltação.  
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Se as análises de Dowbor e Szwako não são conclusivas quanto ao confronto 

estratégico do MPL, em uma coisa eles estão certos: no dia 13 de junho, a opinião pública 

aderiu aos atos através da crítica à ação desproporcional da polícia. 

... a luta pelo “passe livre” transbordou a própria performance do MPL, tornando-se 

um ciclo de protestos e sendo apropriado pelo público maior, a partir do momento 

em que a plateia acessou e criticou a reação desproporcional da polícia paulista 

diante do movimento àquela mesma noite. (DOWBOR e SZWACKO, 2013, p. 55) 

  Identifica-se, portanto, o primeiro momento dos protestos com ideologias de 

esquerda, não somente pela informação da Folha de São Paulo de que o MPL possui jovens 

ligados a partidos de esquerda nas marchas, mas também pela identificação da pauta e da 

orientação defendida pelo próprio Movimento Passe Livre (MPL). 

 A pauta da “tarifa zero” e a luta contra o aumento das passagens de transporte é uma 

bandeira que se pretende igualitarista. Conforme a página oficial do Movimento Passe Livre, 

ele se define como um movimento que “luta por um transporte público de verdade”, isto seria 

um transporte que seja “gratuito para o conjunto da população” e, mais importante, “fora da 

iniciativa privada”. Ou seja, o “público” que o movimento defende é organizado e mantido 

pelo Estado e não por empresas privadas, ele é mantido através de impostos que devem ser 

“progressivos” e não pela tarifa paga no dia a dia. Segundo o MPL, esses impostos 

progressivos devem funcionar da seguinte maneira: organizados pelas prefeituras, “que pague 

mais quem tem mais dinheiro, que pague menos quem tem menos e quem não tem não pague 

(impostos e taxas)”. Assim, o MPL se enquadra na definição deste trabalho como um 

movimento ou grupo de esquerda, pois acredita que o Estado através de políticas públicas vise 

diminuir as desigualdades que são construídas na sociedade, além disso, defende uma 

mudança radical na ordem estabelecida, tirando o transporte das mãos da iniciativa privada e 

tornando ele 100% público mantido através de impostos que visam diminuir a desigualdade 

social, recolhendo mais de quem tem mais e menos (ou nada) de quem não tem14. 

2.2 SEGUNDO MOMENTO 

No dia 16 de junho, domingo, uma reportagem na Folha de São Paulo apontou que 

cerca de 131.246 pessoas confirmavam presença em evento do Facebook convocando para os 

próximos atos do dia 17 de junho (FOLHA DE SÃO PAULO, 16/6/2013, C1). Este é o 

                                                           
14 Estas informações foram retiradas do site oficial do Movimento Passe Livre na internet. Disponível em: 

<http://tarifazero.org/mpl/ > Acesso em: 21. Fev. 2018.  
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momento que o protesto ganharia adesão de outros setores da sociedade que até então não 

estavam presentes nos atos. Nesse 2° momento das manifestações de junho, pareceu 

cruzarem-se ideologias nas ruas de São Paulo, o que resta é saber como se deu esse 

cruzamento.  

Como se nota, no primeiro momento, convocados pelo Movimento Passe Livre 

(MPL), os atos eram compostos basicamente por estudantes e trabalhadores, em sua grande 

maioria jovens, muitos deles ligados a partidos de esquerda – por isso a importância do MPL 

se expressar como apartidário, mas não antipartidário -  que reivindicavam contra o aumento 

das passagens de ônibus na cidade de São Paulo, que passara de R$ 3,00 para R$ 3,20 no 

começo do mês. Aos atos foram somando-se outros grupos com o passar dos dias, grupos 

como o Anonymous e o Black Blocs15, além dos grupos jovens organizados dos partidos de 

esquerda como a Juventude do Partido dos Trabalhadores (JPT) e Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL). Considera-se que esse primeiro momento tenha fortes indícios de 

ideologia de esquerda, já que convocados pelo MPL, que considerou-se aqui como um 

movimento de esquerda e pela presença marcante da pauta do transporte público, considerada 

também uma bandeira de esquerda, conforme definiu-se neste trabalho. Além disso, há a 

presença das alas jovens de grupos partidários organizados de esquerda, como foi destacado 

pela mídia.     

O primeiro sinal de que os protestos ganharam novas dimensões e já não se situavam 

apenas na cidade de São Paulo ou contra os governos municipal e estadual vieram já no 

domingo, 16 de junho. Na abertura da Copa das Confederações16, a presidente Dilma 

Rousseff (PT) foi vaiada por uma grande parte dos presentes no Estádio Nacional Mané 

Garrincha, em Brasília, enquanto anunciava a abertura do evento.  

                                                           
15 Em seu livro, Gohn (2014) dedica algumas páginas para analisar esses coletivos em especial. Segundo a 

autora, em relação ao Anonymous, trata-se de um grupo internacional de ativismo digital, o anonymous faz uso 

de programas na internet pra sobrecarregar sites oficiais, de escolha para seu ataque, fazendo com que eles saiam 

do ar por algum tempo, denominam a atividade de cyberativismo ou hacker; quanto ao Black Blocs, trata-se de 

um grupo de inspiração anarquista, no início ligado ao movimento autonomista da Alemanha Ocidental na 

década de 1970, o grupo utiliza-se de ataques aos símbolos do capital – como agências bancárias e grandes 

empresas globais, atua nos protestos fazendo frente à polícia nos conflitos, utilizando-se de escudos feitos na rua, 

máscaras de gás, pedras e paus, segundo os ativistas, para defender o restante dos manifestantes quando são 

dispersados pelas tropas policiais. Para um melhor aprofundamento destes grupos ver Gohn (2015, pp. 51-63).  
16 O “estrondoso” mês de junho coincidiu com o evento da Copa das Confederações, torneio de futebol 

organizado pela FIFA (Fédération Internationale de Football Association) e que teve pela primeira vez o Brasil 

como país anfitrião.  
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Na segunda-feira, 17 de junho, dia em que estavam marcados os novos atos em São 

Paulo, em matéria do colunista Ricardo Balthazar relatando os debates na página oficial do 

MPL no Facebook, pode-se notar que os discursos na citada página apontavam para novos 

rumos (FOLHA DE SÃO PAULO, 17/06/2013). Se, por parte do MPL, a pauta oficial que 

deu início aos protestos era o aumento da passagem, naquele dia outros temas começaram a 

surgir, como a preocupação com investimentos em educação, o combate à corrupção, o fim de 

privilégios a políticos, etc. Enquanto o evento somava mais de 200 mil confirmados via redes 

sociais, os organizadores do MPL mostravam-se preocupados com o fato de a generalização 

de pautas acabar por dispersar o movimento e confundir a demanda do grupo. O discurso de 

grande parte dos participantes dos debates via Facebook é de que “não é só pelos 20 

centavos”. A cena que se indicava para o protesto do dia 17 de junho era mesmo uma 

“indignação geral”, como apontou Gohn (2015) “parecia ser contra tudo”. Outro fato que há 

de se destacar desses debates é a questão do antipartidarismo, alguns dos mais exaltados nas 

discussões falavam em queimar bandeiras de partidos que se aproximassem das marchas.  

É possível notar que os atos marcados para o dia 17 foram diferentes dos atos 

anteriores, o que pode ser percebido pelos debates prévios nas redes sociais. Os pontos 

destacados foram a difusão das pautas, a generalização do sentimento de indignação na 

sociedade, o antipartidarismo ou o sentimento de que todos os partidos e políticos “são 

iguais”. O que demonstra que os atos que se anunciavam para esse dia e, consecutivamente, 

para aquela semana posterior ao dia 17, denominada nesta pesquisa como 2° momento, 

registram mesmo o cruzamento de ideologias e classes. As ruas de São Paulo representaram 

um “mosaico” de cores ideológicas e de grupos, alguns ainda divergentes, não fosse a 

singularidade do momento não estariam dividindo o mesmo espaço e os mesmos protestos. 

Os atos da segunda-feira, 17 de junho, representaram nas ruas tudo o que se 

desenhava. Pelo Brasil inteiro manifestações nas principais capitais do país (ao menos 12 

capitais registraram esses tipos de atos). Na Folha de São Paulo, a capa anunciava “milhares 

vão às ruas contra tudo” 17, parece que agora não se tratava realmente apenas dos 20 centavos. 

Nas imagens da capa do Caderno Cotidiano (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/06/2013, C1), 

percebe-se que as mensagens escritas em folhas de cartolina (os atos de junho de 2013 foram 

                                                           
17 Esta é a capa histórica da Folha de São Paulo do dia 18 de junho de 2013, terça-feira. Nas imagens, as sombras 

dos manifestantes no Congresso Nacional em Brasília; na chamada da capa “Milhares vão às ruas contra tudo”; 

“Grupos atingem palácios: Manifestação é a maior no país desde o ‘Fora Collor’ (1992); em SP, mais de 65 mil 

protestam, diz Datafolha; Assembleia do Rio é atacada e sede do governo paulista sofre tentativa de invasão” 

(Folha de São Paulo, 18/06/2013, A1)  
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bastante registrados nas folhas de cartolina, que continham as pautas dos manifestantes) são 

diversas, enquanto algumas relembravam a pauta dos 20 centavos do aumento na passagem de 

ônibus – “R$ 3,20 é roubo!!” -, outros exclamavam exatamente o contrário – “Não é pelos 20 

centavos!”. À cor vermelha e preta, que marcara o primeiro momento dos atos, somava-se o 

verde e amarelo com frases e palavras de ordem exaltando trechos do hino nacional brasileiro. 

Se no dia 13 daquele junho de 2013, o que marcou foi a violência da ação policial, dessa vez a 

violência veio do próprio grupo de protestantes, os alvos foram principalmente instituições 

públicas, como o Palácio dos Bandeirantes que abriga a sede do governo estadual de São 

Paulo e a Prefeitura. A polícia agiu nessas tentativas de invasão às instituições públicas e 

houve confronto com os participantes das marchas.  

Alguns dados de pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha neste dia na cidade de São 

Paulo trazem um pouco do perfil dos manifestantes presentes no dia 17 de junho no Largo da 

Batata, local marcado para o início dos atos. Abaixo organiza-se em tabelas alguns dados 

retirados da pesquisa18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Metodologia da pesquisa: levantamento por amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio aleatório 

dos entrevistados; 766 entrevistas realizadas, com margem de erro máximo de 4 pontos percentuais para mais ou 

para menos, em um nível de confiança de 95%. Dados da mesma pesquisa são utilizados nas tabelas 1, 2, 3, 4 e 

5. 
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Tabela 1 – Motivos dos manifestantes do Largo da Batata/São Paulo em 17 de junho de 2013 

   Fonte: Datafolha 17 jun. 2013 

 

Segundo a Folha de São Paulo (17/06/2013), aproximadamente 65 mil pessoas se 

reuniram no Largo da Batata. Conforme os dados da tabela acima, percebe-se que os motivos 

para a participação nos protestos são diversos, mas o destaque ainda era dado para a pauta do 

aumento da passagem do transporte, indicada em 56% das respostas dos manifestantes. Havia 

destaque também para o protesto contra a corrupção no país, pauta que surgiu e começou a 

ganhar espaço nesse segundo momento, sendo apontada por 40% das respostas. A violência 

ou a repressão policial aparece como reflexo dos atos anteriores, do dia 13 de junho, 

alcançando o terceiro lugar entre os pontos mais destacados pelos participantes dos protestos 

do dia 17. Se identificar-se a questão do transporte público como unitária pode-se unir as 

pautas 1, 4 e 6, notando que elas representam a opinião da maioria dos presentes nesse ato do 

dia 17 de junho, o que possibilita apontar como a questão principal dos manifestantes na rua 

em São Paulo. As pautas 2 e 5, no mesmo sentido da afirmação anterior, também podem ser 

percebidas como unitárias, uma vez que entende-se o termo “corrupção” como corrupção das 

instituições e atores políticos. Assim, esta pauta ocupa o segundo lugar dos anseios dos 

manifestantes. Sendo seguidas pelas pautas 7 e 8 que, unidas em um único eixo, podem ser 

enquadradas como demandas por políticas públicas. Teríamos as pautas do dia 17 de junho 

Por quais motivos você veio participar da manifestação? 

(resposta estimulada e múltipla) 

1. Para protestar contra o aumento da passagem 56 

2. Contra a corrupção 40 

3. Protestar contra a violência da polícia 31 

4. Por um transporte de melhor qualidade 27 

5. Contra os políticos 24 

6. Pela tarifa zero/passe livre 14 

7. Por mais segurança  13 

8. Por educação/saúde 2 

9. Apoio a manifestação 1 

10. Outras respostas 31 

11. Recusa 0 
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então, nesta sequência, com maior destaque a questão do transporte público, logo após a pauta 

contra a corrupção da política brasileira e seguida pela demanda em políticas públicas com 

destaque para segurança, saúde e educação. 

Destaca-se que nesse ato (do dia 17 de junho) quando questionados sobre filiação a 

partidos políticos, apenas 3% dos manifestantes afirmavam suas filiações a algum partido 

político. Ou seja, a grande maioria dos manifestantes (97%) não eram filiados a nenhum 

partido político.  Portanto, percebe-se que as organizações partidárias que eram destacadas no 

primeiro momento perderam espaço ou não se encontravam presentes nesse dia de protestos. 

Outra novidade que apareceu neste dia 17 é que 71% dos manifestantes presentes no Largo da 

Batata era debutante nas manifestações, ou seja, estavam participando dos atos pela primeira 

vez neste dia. Esses dados seguem nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 2 – Participação nas manifestações 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Datafolha 17 jun. 2013 

 

Tabela 3 – Filiação dos manifestantes à partidos políticos 

 

 

  

 

                         Fonte: Datafolha 17 jun. 2013 

Essa é a primeira vez que você participa do protesto contra o 

reajuste da tarifa de ônibus na cidade?  

(resposta estimulada e única) 

Já participou em outras vezes da manifestação  29 

  Primeira vez nas manifestações 71 

Total (%) 100 

Você é filiado a algum partido político? 

(resposta estimulada e única) 

Sim 3 

Não 97 

Total (%) 100 
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Em relação ao perfil das pessoas que se encontravam no protesto em São Paulo, o 

Datafolha coletou os seguintes dados (Tabela 4 e Tabela 5): 

 

 Tabela 4 – Perfil social dos manifestantes no Largo da Batata/SP em 17 de junho de 2013 

Perfil da amostra (em %) 

SEXO 
Masculino 63 

Feminino 37 

 ESCOLARIDADE 

Fundamental 1 

Médio  22 

Superior 77 

IDADE 

12 a 20 anos 23 

21 a 25 anos 30 

26 a 35 anos 35 

36 a 50 anos 8 

51 anos ou mais 4 

 OCUPAÇÃO PRINCIPAL 
PEA 76 

Não PEA 24 

Fonte: Datafolha 17 jun. 2013 

 

Tabela 5 – Presença das redes sociais na divulgação dos protestos em São Paulo/SP 

Fonte: Datafolha 17 jun. 2013 

Informa-se pelas redes sociais sobre as manifestações?  

Quais redes sociais? 

(resposta estimulada e única)  

Facebook 81 

Twitter 4 

Whatsapp 1 

Outros 7 

Não se informa por redes sociais 7 

Total (%) 100 
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O maior destaque dessas duas tabelas fica por conta da importância das redes sociais 

para a circulação da informação a respeito dos protestos, principalmente o Facebook, rede 

social onde 81% dos manifestantes utilizaram para se informar sobre os atos. Entre todos os 

manifestantes que participaram da pesquisa apenas 7% deles não se informavam por redes 

sociais, conforme a tabela 5. A grande maioria era formada por jovens, de 21 a 35 anos, com 

ensino superior e trabalhadores. Aqueles com escolaridade superior somam 77% dos 

entrevistados, média semelhante àqueles que fazem parte da população economicamente ativa 

(empregados), os quais somam 76%. Portanto, os maiores destaques, com base nos dados do 

Datafolha, para este dia 17 de junho podem ser apontados como: uma grande porcentagem de 

manifestantes jovens, com ensino superior e trabalhadores (ou empregados) que se 

informaram dos protestos através de atividade no Facebook.  

A influência das redes sociais é reflexo do perfil desses manifestantes jovens, como 

ocorre em outras manifestações ao redor do mundo. A grande maioria deles tinha sua primeira 

experiência com manifestação de rua e não possuía filiação partidária. Há aí um indicativo do 

apartidarismo ou do conflito com partidos políticos. Outro indicador interessante do 

apartidarismo é a entrada da pauta da corrupção, que despontava como segundo assunto mais 

lembrado pelos manifestantes, a corrupção é entendida como corrupção dos atores e das elites 

políticas, ou seja, se alinha à pauta entendida como “contra os políticos”. Fica mais evidente 

assim os conflitos com membros de partidos.  

No dia 18 de junho, terça-feira, ocorreu um novo ato nas ruas de São Paulo muito 

parecido com o do dia anterior – difusão de pautas, ataques às instituições públicas, 50 mil 

pessoas presentes aproximadamente.  No entanto, esse ato apontava outra direção: o protesto 

que começou na Praça da Sé reuniu novamente um grande número de pessoas, cerca de 50 mil 

conforme estimativas do Datafolha, foi marcado pela grande presença de pautas difusas, as 

cores das imagens também lembram o dia anterior, assim como os cartazes em cartolina e os 

gritos e palavras de ordem. A presença do verde-amarelo, a bandeira do Brasil, as caras 

pintadas com as cores da bandeira nacional, o preto de alguns grupos de mascarados, o 

vermelho dos grupos de esquerda. A marcha, que transcorreu de maneira pacífica na maioria 

do trajeto, acabou em tumulto em frente à Prefeitura onde alguns manifestantes tentaram 

invadir o prédio, que estava guarnecido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM/SP), houve 

saques em lojas e depredações às agências bancárias privadas e, novamente, confronto com a 

polícia.  
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Na página Retrospectiva de 2013, organizada pela Mídia Ninja19, encontra-se um 

vídeo que representa esses ataques às instituições privadas por parte de alguns manifestantes. 

Encontrava-se, na esquina da Avenida Paulista com a Avenida Consolação, um monumento 

da Coca-Cola celebrando a Copa das Confederações, um dos manifestantes teve a ideia de 

colocar fogo e logo juntaram-se outros que passaram a atacar o monumento com skates e 

qualquer objeto que tivessem às mãos. Alguns manifestantes que estavam junto à marcha 

naquele momento tentaram conter os responsáveis pelo ataque, sem sucesso. O monumento 

da Coca-Cola foi incendiado e, logo após, chega a polícia militar dispersando os protestantes 

do local. O vídeo foi gravado ao vivo e transmitido via Facebook para o mundo. Esse ato 

isolado é representativo de algumas ideologias presentes naquele dia. O ato contra o 

monumento da Coca-Cola representa a posição ideológica de alguns manifestantes que se 

colocam contra o que, para eles, representa os maiores símbolos do capitalismo. Os ataques 

aos bancos privados, a exemplo do que acontecera com o monumento da Coca-Cola, é 

representativo de uma ideologia que se coloca contra o capitalismo através de ações desse 

tipo. O conflito entre manifestantes pró e contra o ato simbólico aponta que não havia 

consenso em relação a essa ideologia.   

É interessante destacar nesse ato do dia 18, que em um determinado momento a 

marcha se dividiu na Avenida Paulista e se espalhou pelas ruas do centro da cidade (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 19/06/2013, C2). Enquanto a maior parte seguia pela avenida, um pequeno 

grupo se dirigiu para a frente da Prefeitura onde houve a tentativa de invasão ao local. Houve, 

novamente, uma divisão dentro do grupo de manifestantes. Enquanto alguns gritavam “Sem 

Violência!” ou “Sem vandalismo!” outros gritavam “Com vandalismo”. Outro ponto que 

merece destaque nestes dois dias, 17 e 18, são os ataques aos órgãos de imprensa tradicionais 

como os grandes meios de informação. No dia 17 uma parte dos manifestantes seguiu até o 

prédio onde fica os estúdios de jornalismo da Rede Globo – maior rede de mídia do Brasil- 

para protestar contra o grupo e, no dia 18, um carro da TV Record que cobria os protestos foi 

incendiado em frente à Prefeitura.  

O MPL em entrevista à Folha de São Paulo (19/06/2013, C3) condenou a violência de 

uma parte dos manifestantes, mas manteve o discurso de que é a “revolta popular” contra o 

aumento da passagem do ônibus. Segundo a Folha, foi possível notar também que um grupo 

do MPL tentou acalmar esses “manifestantes mais exaltados” na hora da tentativa de invasão 

                                                           
19 Disponível em: <https://medium.com/@MidiaNINJA/ninja-2013-f6d5618375b2>. Acesso em 25 jan. 2018. 
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à prefeitura pedindo para que eles não invadissem ou danificassem o prédio, demonstrando 

preocupação com os rumos que os atos estavam tomando (FOLHA DE SÃO PAULO, 

19/06/2013). Se houve divisão dentro da massa da manifestação entre os “sem violência” e os 

“com violência”, o MPL mostrava-se preocupado com a repercussão que os atos violentos 

poderiam causar às marchas. Esse momento das manifestações demonstrou que o MPL perdia 

definitivamente o controle dos protestos. A difusão das pautas apontou que a demanda do 

MPL já não era a única nas ruas e sua preocupação com a violência indicava que o grupo já 

não tinha mais o controle dos atos e da direção das marchas.  

 As manifestações desse segundo momento, portanto, foram marcadas pela difusão das 

demandas, heterogeneidade de perfil dos manifestantes, embora a grande maioria formada de 

jovens com ensino superior, conflito entre grupos de manifestantes que aderiram ao protesto 

com violência e um grupo que preferia protestar pacificamente. Em contraste com o primeiro 

momento, onde a pauta era a revogação do aumento da passagem de transporte, o grupo que 

convocava os atos e organizava as marchas era o Movimento Passe Livre com inclinação 

ideológica à esquerda. Assim, essa é a diferença principal entre os dois momentos, a 

fragmentação das pautas e demandas indicou um cruzamento ideológico. Porém esse 

cruzamento só é melhor percebido no terceiro momento, quando, curiosamente, ele se desfez.  

No dia 19 de junho, é anunciada a queda das tarifas de ônibus na cidade de São Paulo 

e juntamente com ela mais 12 cidades, incluindo outras 6 capitais – Rio de Janeiro, Cuiabá, 

Recife, João Pessoa, Porto Alegre e Aracajú (MIDIA NINJA, 2013; FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2013). Os protestos surtiram efeito no poder público e a demanda da redução das 

tarifas do transporte público logrou êxito. Esse é o que Gohn (2015) denomina como terceiro 

momento e este trabalho argumenta que esta seja a transição do segundo para o terceiro 

momento, quando os conflitos ideológicos começaram a se tornar evidentes.  

Mas e os governos como agiram ou se comportaram neste segundo momento até 

anunciar a queda das tarifas de ônibus?  

Já no domingo, 16 de junho, percebemos que os protestos começavam a se direcionar 

ao governo federal, principalmente, quando a então presidente Dilma Rousseff discursava na 

abertura da Copa das Confederações. No dia 19 de junho, após os dois maiores atos pelo país, 

a presidente Dilma se manifestou em comunicado oficial, exaltou os protestos chamando de 

“grandiosos” e argumentando que “o Brasil acordou mais forte”, complementando que “A 

grandeza das manifestações comprova a energia da nossa democracia, a força da voz da rua e 
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o civismo da nossa população” e que os atos são um “recado aos governantes” (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 19/06/2013, C7). Essa manifestação foi o sinal de que os protestos haviam 

chamado a atenção definitiva do Governo Federal, embora nesse segundo momento, a reação 

dos governantes foi um pouco atônita. A presidente manifestou-se exaltando os atos, mas não 

indicou nenhuma medida a ser tomada. O governo estadual de São Paulo, que no primeiro 

momento defendeu a ação da polícia, logo que os protestos ganharam intensidade e proporção 

tirou a tropa de choque policial da rua e recuou no discurso. Quando houve os saques às lojas 

do centro da cidade não havia policiamento, este chegando apenas 3 horas após os atos, 

segundo os grupos de mídia aqui estudados (MIDIA NINJA, 2013; FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2013).  

O prefeito Fernando Haddad, que no começo da semana marcou reunião com o MPL 

indicando que não haveria jeito de diminuir o preço das passagens de ônibus, também recuou 

no decorrer da semana anunciando a queda nos preços. Essa indefinição dos governantes 

indicou que esse segundo momento das manifestações foi uma surpresa para o poder público 

e demonstrou que os governos não sabiam exatamente como agir frente às proporções que os 

atos tomaram. A dimensão que os protestos atingiram naquela semana deixou todos surpresos, 

tanto os governos quanto a opinião pública. A impressão foi de que existia uma grande 

insatisfação por parte da população que, a partir dos protestos que se iniciaram por um grupo 

específico, tornaram-se uma manifestação de massa com pautas muito difusas e inclinações 

ideológicas heterogêneas.  

 Utilizando-se da tipologia de Scherer-Warren (2014), pode-se afirmar que o que 

aconteceu nesse momento foi uma espécie de “manifestações amplas da cidadania e/ou dos 

‘indignados”, pois é possível notar a presença de “agregados de múltiplos coletivos no espaço 

público com reivindicações conjunturais” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 14). Há a entrada 

de uma diversidade de pautas, cujo destaque foi para os temas da corrupção, entendidos como 

corrupção política ou dos atores e partidos políticos. Pelas pesquisas do instituto Datafolha foi 

possível notar que essa pauta fazia parte das reivindicações de uma grande parcela de 

manifestantes.  

Nesse sentido, os protestos de junho se enquadram nas análises de Castells (2013), que 

afirma que esses movimentos que ocorriam ao redor do mundo, tratavam-se de uma rejeição, 

de certa forma, à política institucional tradicional. Ainda conforme o autor, uma das 

características essenciais desses movimentos é a “rejeição dos representantes políticos pelos 
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representados, depois que se sentiram traídos ou manipulados em sua experiência com a 

política instituída” (CASTELLS, 2013, p. 131). Embora isso seja uma característica do 

segundo momento, aponta-se nesta pesquisa que o MPL não negou a política institucional, 

apenas procurou autonomia para poder negociar com os diferentes partidos que disputavam o 

poder nos governos. Portanto, a rejeição aos partidos e à política institucional surgiu nesse 

momento em que o MPL já não é mais o movimento hegemônico dos protestos, e sim mais 

um movimento no amplo mosaico disposto nas ruas. O Movimento Passe Livre precisou 

disputar o espaço público com outras pautas e outras demandas, caracterizando 

reinvindicações estruturais.  

2.2.1 O segundo ponto de virada dos protestos: o conflito entre os diferentes grupos 

ideológicos no dia 20 de junho 

Os atos do dia 20 de junho, quinta-feira, foram os maiores registrados daquele mês, 

segundo números do Datafolha cerca de 110 mil pessoas estavam na Avenida Paulista em 

torno das 20 horas. Agendado pelo MPL para comemorar a queda das passagens que fora 

anunciado pelos governos no dia anterior, 19 de junho, o ato do dia 20, no entanto, foi 

marcado por confronto entre movimentos sociais e grupos partidários de esquerda (o mais 

visado foi o PT, mas também encontravam-se militantes do PSOL, PSTU, PCO) e grupos que 

se autodenominavam apartidários ou antipartidários. Vale destacar a matéria publicada pela 

Folha de São Paulo sobre os atos da paulista deste dia 20: 

O ato, que começou às 17h15 na avenida Paulista, foi marcado por um forte 

confronto entre grupos que se diziam antipartidários e militantes do PT, PSTU, 

PSOL e PCO. Houve empurra-empurra, gritaria e agressões entre os grupos. 

Bandeiras de partidos foram arrancadas de manifestantes e queimadas. A confusão 

começou quando militantes do PT chegaram portando bandeiras da sigla. Eles foram 

recebidos por xingamentos e gritos de “oportunistas” e “mensaleiros”. Hostilizados 

por todo o trajeto, petistas tiveram que ser protegidos por um cordão humano que 

unia membros do MPL e de outros partidos. Quando o grupo chegou em frente ao 

prédio da Gazeta, os “antipartidários” impediram a passagem do restante da marcha, 

que era liderada pelo MPL. (FOLHA DE SÃO PAULO, 21/06/2013, C5) 

Em sua retrospectiva de 2013, a Mídia Ninja também descreve esse conflito apontado 

no dia 20, embora de maneira diferente da Folha de São Paulo. Segundo a Mídia Ninja, cada 

centímetro do chão estava em disputa neste dia, entre aqueles que eles denominaram “os 

clássicos versus os acordados”. A denominação dada por esse meio midiático refere-se aos 

“clássicos” como aqueles movimentos sociais mais conhecidos em protestos no país, como os 

movimentos sindicais, com cores vermelhas, de inclinação ideológica de esquerda, àqueles 
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que Alonso (2017) atribui um repertório denominado “socialista”. Em contrapartida, os 

“acordados” referem-se a grande maioria que entrara nos protestos após o dia 13, no momento 

em que os atos se massificaram, e foram identificados com as cores verde e amarela, 

denominando-se apartidários ou antipartidários, estes foram chamados de “acordados” porque 

traziam o slogan com a frase “O Gigante acordou”, segundo o site Mídia Ninja. A esses 

últimos Alonso (2017) atribui um repertório “patriótico”. É importante destacar que nem 

todos os manifestantes que utilizavam as cores verde e amarela ou os símbolos nacionais 

envolveram-se em conflitos, muitos deles evitavam os confrontos ideológicos e defendiam 

manifestações “pacíficas”.  

O “Programa TV Folha” do dia 23 de junho20 também traz algumas nuances desses 

conflitos. Entoando gritos, manifestantes desses diferentes grupos colocaram-se frente a frente 

na rua. De um lado, gritos como “sem partido” ou “oportunistas”, do outro lado, “sem 

fascismo” ou “um patriota, um idiota”. Os grupos identificados com o antipartidarismo 

queimavam as bandeiras de partidos políticos, enquanto os identificados com o 

antipatriotismo queimavam a bandeira nacional. Tudo ocorrendo no mesmo espaço e no 

mesmo protesto. 

 A Mídia Ninja, ao relatar esse confronto, apontou o surgimento de um bloco 

denominado “Onda Vermelha” que subiu a Avenida Paulista na contramão dos protestos, com 

símbolos vermelhos e bandeiras de esquerda (muitas delas socialistas e comunistas). Havia 

também, segundo a Mídia Ninja, um outro grupo que se autodenominava “Os nacionalistas”, 

que se opôs a entrada dos primeiros nos protestos. Como a grande maioria dos manifestantes 

desse dia eram identificados com as cores nacionais, o grupo de esquerda foi rechaçado e 

hostilizado das marchas. O conflito chegou ao confronto físico. Os grupos de esquerda, dentre 

eles o próprio MPL, foram forçados a formar um chamado “cordão humano” para que seus 

integrantes não fossem agredidos por uma parte dos manifestantes mais exaltados do lado 

“nacionalista”. A imagem abaixo, retirada da página do Facebook da Mídia Ninja, ilustra o 

momento da formação do cordão humano.  

 

 

                                                           
20 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iY8Rca0UQa0&t=331s>. Acesso em 26. Jan. 2018.  
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Figura 5 – Formação do “cordão humano” durante os confrontos do dia 20 de junho 

Fonte: Mídia Ninja 20 jun. 2013.  

 

Esses relatos demonstram que o cruzamento de ideologias que marcou os atos do 

segundo momento já não ocorria mais de forma pacífica, em seu lugar havia o rechaço dos 

grupos de esquerda e dos partidos políticos, também de esquerda. A ligação do PT à 

corrupção começa a se tornar corrente nos protestos, tendo em vista os envolvimentos do 

partido nos chamados “escândalos do mensalão” – casos de corrupção que marcaram seus 

governos. Naquele momento, acredita-se que surge um sentimento que denomina-se aqui 

“antipetismo” nos protestos de junho, este sentimento se refere a aversão de alguns 

protestantes a tudo que representa o Partido dos Trabalhadores. Pode se destacar também 

como “anti-esquerdismo”, ou aversão a tudo que representa as ideias de esquerda. Esse 

sentimento vai se tornar fundamental para entender os atos que seguem sequencialmente na 

história do país e que atingiriam principalmente a presidente Dilma Rousseff nos protestos 

pelo seu impeachment.  

Nota-se também que a ligação do MPL aos partidos de esquerda excluiu o próprio 

movimento dos protestos, destacando o ódio de alguns manifestantes aos símbolos de 

esquerda e o fato de a pauta do transporte urbano já não ser mais a demanda hegemônica dos 

atos. Justamente no momento em que foi contabilizado o maior número de pessoas nas ruas 
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de São Paulo destaca-se esta característica dos protestos do final do mês de junho, a difusão 

de pautas distintas que resulta na heterogeneidade dos perfis dos manifestantes e no conflito 

que opõe ideais. Essa questão não é tão fácil de compreender, se não notarmos que os 

protestos de junho iniciaram-se pela esquerda, mas alcançaram distintas ideologias no 

decorrer do mês, com forte indicação também de uma ala mais à direita, resultando no 

conflito ideológico transparecido neste dia 20. Neste sentido, destaca-se, entre as inúmeras 

pautas presentes nas manifestações, um pequeno grupo que defendia a intervenção militar e o 

retorno da ditadura civil-militar que governou o país de 1964 a 1985. 

No mesmo dia, o MPL divulgou nota em que repudia as ações contra os partidos 

políticos. O grupo mostrou preocupação com o que eles chamaram de “entrada de grupos 

conservadores nas marchas”. Segundo integrantes do Movimento, esses grupos traziam pautas 

que não fazem parte das ideias do MPL. O grupo novamente reforçou, na nota, sua inclinação 

apartidária, mas não antipartidária e prosseguiu “repudiamos os atos de violência direcionados 

a essas organizações durante a manifestação de hoje [20/06] [...] oportunismo é tentar excluí-

las [as organizações partidárias] da luta que construímos juntos” (FOLHA DE SÃO PAULO, 

22/06/2013, C5 grifo nosso). Nota-se, portanto, dali para a frente, uma dispersão das correntes 

de esquerda e a fragmentação dos atos que haviam cruzado ideologias distintas em dias 

anteriores.  

Em pesquisa do Instituto Datafolha realizada no dia 20 de junho, nos atos da Avenida 

Paulista, a tarifa zero é defendida por apenas 11% dos manifestantes e a questão do transporte 

público pesa para 32%, enquanto no dia 17 era o ponto central, num total de 56% dos 

manifestantes entrevistados. O tema da “corrupção” entrou em pauta como bandeira principal 

em 50% das respostas, ocupando lugar de destaque nos protestos do dia 20 de junho. A tabela 

abaixo21 (Figura 6) ilustra a mudança dos protestos, se no dia 17 a pauta principal ainda era a 

questão do transporte público; já no dia 20, ganhou destaque o tema da corrupção – entendida 

como corrupção político-partidária – invertendo as duas demandas.  

 

 

                                                           
21 Tabela retirada do artigo “As manifestações de junho de 2013 à luz da opinião pública: causas, significados e 

mudanças de opinião” (OLIVEIRA; COSTA; NETO, [201-]). Disponível em: 

<http://www.cenariointeligencia.com.br/files/abep14012013.pdf> Acesso em: 28. Fev.2018.  
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Figura 6 – Tabela com as principais pautas em comparação entre os dias 17 e 20 de junho 

 

Fonte: (OLIVEIRA; COSTA; NETO, [201-], p. 16) 

 

Unindo os motivos dos manifestantes em protestar “contra a corrupção” e “contra os 

partidos”, algo que entende-se como complementar, juntos somam mais de 70% dos motivos 

que estavam em pauta nas manifestações do dia 20. Ou seja, uma motivação conjuntural, 

juntamente com a pauta do transporte público. A diferença é que os protestos não eram mais 

dirigidos pelo MPL, uma vez que a bandeira do grupo – “tarifa zero” – foi apontada por uma 

pequena parcela. O tema que mais alcançou ascensão na aceitação da opinião pública foi a 

corrupção, que em um primeiro momento nem figurava entre os grupos e movimentos 

envolvidos nos protestos e passou a ganhar espaço após os atos do dia 13, quando outros 

perfis de manifestantes passaram a compor a massa que estava nas ruas, configurando-se 

nessa segunda semana o momento onde os protestos ganharam adesão de uma ampla parcela 

da população e contou com os mais diversos perfis sociais, cruzando ideologias distintas e até 
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divergentes no mesmo espaço público. Por isso, esse segundo momento é entendido como a 

fase de massificação dos atos de junho, especialmente quando ele passou de um protesto 

específico de um grupo, ou movimento, para enquadrar-se um uma manifestação ao modelo 

dos “indignados” (SCHERER-WARREN, 2014; GOHN, 2015).   

A especificidade do dia 20 de junho está em expor os conflitos ideológicos entre os 

diversos grupos que estavam às ruas no segundo momento dos protestos. Por esse motivo, ele 

é entendido neste trabalho como um ponto de virada, pois nota-se que no terceiro momento, 

que se dá a partir desse dia, esses grupos divergentes já não estão mais dividindo um mesmo 

espaço, pelo contrário, eles se separaram e organizaram atos diferentes pela cidade. O terceiro 

momento, ao contrário do segundo, portanto, passou do protesto amplo a certa implosão de 

protestos mais específicos em várias partes de São Paulo e por vários dias até o fim do mês. 

Os grupos de ideologias diferentes que dividiam o mesmo espaço no segundo momento 

organizaram atos separados em outras partes da cidade.    

2.3 TERCEIRO MOMENTO 

Se no primeiro momento as marchas foram organizadas por grupos de esquerda tendo 

à frente o Movimento Passe Livre (MPL) lutando pela revogação do aumento das passagens 

de ônibus e marcadas por confrontos com a polícia, no segundo momento, o sentimento de 

indignação se generalizou pela sociedade, foi marcado pela difusão dos atos pelo Brasil 

resultando em um movimento heterogêneo em que a fragmentação das pautas combinaram 

com a diversidade dos perfis na rua. O saldo desse segundo momento foi o cruzamento de 

ideologias.  

A diferença do ponto de vista político é que se em um primeiro momento os atos 

atingiam apenas os governos municipal e estadual, ao se dispersarem e se generalizarem 

atingiram também o governo federal. No terceiro momento, então, vê-se que os protestos 

tomaram definitivamente um novo rumo, atingindo, principalmente, o governo federal. O 

cruzamento de ideologias que ocorreu no segundo momento se desfez, no lugar dele, entrou 

em cena o rechaço a partidos políticos, separando os atos e diminuindo a intensidade. Os 

movimentos mais ligados à esquerda organizavam protestos junto à periferia da cidade, 

enquanto os que atingiam particularmente o governo da presidente Dilma se espalharam pelo 

país e foram marcados por pautas difusas. 
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Esse terceiro momento tem seu ponto de virada nas marchas do dia 20 de junho, 

quinta-feira, quando houve o confronto nas ruas entre grupos e partidos de esquerda e uma 

parte dos manifestantes que se dizia apartidária e se autodenominava “Os nacionalistas”. 

Depois desse conflito explícito nas ruas, o mês de junho findou-se com protestos bastante 

isolados e específicos, aparentando demonstrar que as manifestações em massa do segundo 

momento se atomizaram transformando-se em pontos com pautas específicas. O terceiro 

momento culmina com os índices de popularidade da presidente Dilma Rousseff caindo 

acentuadamente, mostrando seu pior desempenho. Argumenta-se, sobre esse fato que os 

protestos de junho em um determinado momento, atingiram, principalmente, o governo da 

presidente da República, o que parece ter colocado em evidência o fenômeno do lulismo, 

assunto que será tratado no próximo capítulo deste trabalho.  

Uma das características desse terceiro momento é a pulverização dos protestos, que se 

espalharam pela cidade de São Paulo. Diferentemente do segundo, onde todas as demandas 

(apesar de difusas) estavam concentradas em um mesmo espaço. Enquanto alguns protestos 

continuavam no centro da cidade, próximos à Avenida Paulista, outros mais ligados aos 

movimentos de esquerda rumavam para as periferias. Essa fase dos protestos que procura-se 

trabalhar aqui não é similar, portanto, ao terceiro momento do trabalho de Gohn (2015), no 

qual cancela-se o aumento das tarifas do transporte e atinge seu ápice com a grandiosa 

manifestação do dia 20. O terceiro momento que este trabalho de dissertação pretende analisar 

é diferente, trata-se da separação dos grupos ideológicos que encontravam-se cruzados 

anteriormente, resultado disso é a pulverização dos atos pela cidade. 

Depois dos atos do dia 20 de junho, o MPL muda a estratégia do protesto, ao contrário 

do que estava sendo feito anteriormente, o grupo realiza reuniões públicas para esclarecer 

suas pautas. Percebe-se que essa é uma forma de se retirar dos atos que, segundo o próprio 

MPL, tomavam ares de direita ou “conservadores”. O movimento, então, procura se 

diferenciar destes grupos como forma de afirmação de suas características de movimento com 

inclinações de esquerda. As audiências públicas que o MPL procurou fazer foram organizadas 

para recolher assinaturas pela tarifa-zero, pauta fundadora do grupo. No entanto, a pauta da 

“tarifa zero” não correspondia mais às demandas principais reivindicadas nas ruas. Esse foi 

um indicador para que o MPL se retirasse dos protestos.   

O movimento passou a apoiar atos ligados às periferias da cidade com pautas 

específicas desses locais e aliou-se a grupos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
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(MTST), grupo com inclinações ideológicas parecidas com as do MPL. Tais movimentos 

veem o Estado como instrumento para combater aquilo que eles acreditam ser “injustiças” 

construídas pelo capitalismo, que resultam em desigualdades sociais e que prejudicam os mais 

pobres. Essas desigualdades são combatidas através da conquista do “poder popular”. 

Conforme o site oficial do MTST22, sua luta é “contra o capital e o Estado que representa os 

interesses capitalistas”, esse Estado só é enfrentado por defender os interesses da classe 

burguesa, a luta do movimento, portanto, é contra o Estado institucionalizado pela democracia 

burguesa. A conquista dos direitos da “maioria” dos trabalhadores é realizada quando a 

organização do poder esteja nas mãos dos próprios trabalhadores, portanto a direção do 

Estado deve ser conquistada pelo “poder popular”. A relação com o Estado é ambígua, ele 

deve ser enfrentado e conquistado para garantir o combate às desigualdades sociais. Assim, o 

MTST é também um movimento com inclinações ideológicas de esquerda como o MPL, 

embora as pautas visadas para combater as desigualdades sejam diferentes.  

Já no dia 19 de junho, a quarta-feira em que foram derrubados os aumentos da 

passagem, o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) organizou um protesto 

bloqueando estradas na periferia da cidade de São Paulo e queimando pneus. As pautas iam 

para além das tarifas de ônibus. Uma das coordenadoras afirmou: “protestamos contra o 

aumento do custo de vida, dos impostos e contra o preço da Copa do Mundo, que é paga pelos 

trabalhadores” (FOLHA DE SÃO PAULO, 20/06/2013, C8)23. Ainda na periferia da cidade, 

na estrada do M’Boi Mirim, moradores do Capão Redondo (periferia do extremo sul de São 

Paulo), reuniram-se para protestar organizados pelo MTST, o Movimento Periferia Ativa e 

alguns integrantes do Movimento Passe Livre. Dentre as pautas estavam o transporte público, 

moradia (a pauta histórica do MTST) e melhorias na saúde – os moradores cobravam médicos 

no posto de saúde local.  

                                                           
22 AS LINHAS POLÍTICAS DO MTST. Disponível em:< http://www.mtst.org/quem-somos/as-linhas-politicas-

do-mtst/ >. Acesso em 05. Mar. 2018. Todas as informações contidas neste parágrafo são retiradas deste site 

oficial do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).  
23 Outra ressalva deve ser feita aqui em relação à Copa do Mundo. Este é outro evento realizado pela FIFA que 

tem o Brasil como sua sede, o evento será realizado em 2014, portanto 1 ano após estes atos de junho e até lá se 

registraram novos protestos contra o evento. A Copa do Mundo faz parte de um conjunto amplo de protestos nos 

quais critica-se o governo pelos investimentos em grandes eventos e o descaso com os serviços públicos. Apesar 

de conter similaridades com os atos de junho, precisam ser analisados mais profundamente para apontar se há 

diferenças entre estes e aqueles. Estes grandes eventos esportivos (Copa do Mundo e Copa das Confederações) 

também tiveram o papel de dar visibilidade aos protestos brasileiros em 2013 e 2014. Quando o mundo inteiro 

estava voltado para o país acompanhando os grandes eventos, os protestos explodiram dando maior transparência 

aos problemas sociais do Brasil que, enquanto isso, apostava em mega-eventos esportivos para receber a 

comunidade internacional. Estando aos olhares do mundo inteiro, os protestos ganharam em dimensões e 

visibilidade externa.    
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Uma curiosidade é que esses protestos da periferia, assim como os atos maiores de 

junho, também se espalham pelas periferias do país e todos possuem pautas locais muito 

específicas como melhorias nos bairros, a questão da saúde e melhorias de infraestrutura local 

como construção de passarelas e pontes (FOLHA DE SÃO PAULO, 20/06/2013).  

Na segunda-feira (24 de junho), mais protestos foram registrados nas periferias de 

grande parte do país bloqueando estradas e queimando pneus. Na terça-feira, 25 de junho, três 

protestos na periferia de São Paulo organizados pelos mesmos movimentos (MTST e Periferia 

Ativa) com apoio do MPL, dentre as pautas estavam a questão da moradia – os manifestantes 

pediam controle no valor dos aluguéis e o fim dos despejos –, a tarifa zero para o transporte 

público (a pauta do MPL), a desmilitarização da polícia (esta é uma pauta específica de 

movimentos organizados da periferia, local que mais sofre com ações violentas da polícia na 

chamada “Guerra ao tráfico”) e investimentos em saúde e educação e não na Copa do Mundo. 

Dois dos atos foram organizados na zona sul da cidade e um terceiro na zona leste, rumando 

até a região do Palácio dos Bandeirantes (sede do governo estadual) onde se uniram somando 

cerca de 500 pessoas e foram recebidos pelo governador Geraldo Alckmin (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 25/06/2013). No mesmo dia, o governador anunciou aumento em beneficio às 

famílias que esperam moradias de programas do governo, conhecido como “bolsa-aluguel” 24. 

O aumento do auxílio foi considerado uma vitória para os movimentos que organizaram esses 

atos.  

Os protestos não se retiraram apenas para as periferias após os conflitos ideológicos 

descritos no dia 20 de junho, mas continuaram por todo país e pela cidade de São Paulo. Com 

pautas pulverizadas e dispersas e não mais unidas e cruzadas como no momento anterior. 

Após o dia 20, quando os grupos de esquerda foram expulsos dos atos, os movimentos 

continuaram pelo país em ritmo de violência, como foi durante o mês inteiro. Conflitos de 

grupos como Block Blocs e as polícias continuaram, saques e depredações também. Em São 

Paulo, entre pautas difundidas e dispersas, foram organizados os mais diversos atos na cidade: 

contra a PEC37, contra a corrupção, movimentos organizados pela comunidade LGBT (gays, 

lésbicas, bissexuais e transexuais) e movimentos organizados por médicos. A diferença é 

exatamente a dispersão dos atos. Ao contrário do segundo momento, os protestos se 

                                                           
24 O benefício concedido pelo governo estadual auxilia com uma renda mensal às famílias que não possuem 

moradias, e tem a função de ajudar nas despesas com aluguel de imóveis. 
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encontravam dispersos e não cruzavam mais ideologias divergentes em um mesmo espaço. 

Depois do dia 20 de junho, a dispersão foi a marca dos protestos em São Paulo.  

Boa parte dessa dispersão foi dada pela revogação no aumento das passagens 

anunciada pelos governos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, no dia 21 de 

junho, apontou que, para 84% dos entrevistados na cidade de São Paulo, o prefeito Fernando 

Haddad (PT) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) agiram bem em diminuir o preço das 

passagens, mas para 66% desses entrevistados os atos deveriam continuar centralizados nas 

pautas de saúde, educação, contra a corrupção, por “mudanças”, etc. O interessante nessas 

pesquisas é que a pauta do MPL, a tarifa zero, é apontada por apenas 2% dos entrevistados, o 

que demonstra que a demanda do grupo foi quase irrelevante para grande parte da população, 

que possui outras preocupações. Por isso, sem a capacidade de organizar ou convocar novos 

atos que eram feitos anteriormente pelo MPL, antes de perder o controle das manifestações, 

os protestos perderam centralidade e se pulverizaram pela cidade, tornando-se dispersos até 

esvaziarem-se. Mas o ponto mais importante desse terceiro momento ainda não foi discutido, 

que foi o momento em que o governo federal passa a ser o mais atingido pelas marchas.  

No dia 21 de junho, sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff foi pela primeira vez à 

televisão e aos rádios do país falar à nação em rede nacional, em discurso oficial. A presidente 

disse que ouviria as vozes das ruas, mas condenou atos de vandalismo contra patrimônios 

públicos e privados, alegou que chamaria os manifestantes para um “pacto” juntamente com 

ministros, governadores, prefeitos e representantes de outros poderes. Além disso, Dilma 

Rousseff ainda elencou alguns temas que seriam tratados com os manifestantes, dentre eles: 

uma reforma do transporte coletivo urbano; um projeto que destinasse a receita de royalties 

do petróleo para investimento em educação; a contratação de médicos do exterior para 

ampliar o atendimento ao SUS (Sistema Único de Saúde) e prometeu ainda contribuir para 

aprovar uma “reforma política” capaz de “oxigenar nosso velho sistema” (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 22/06/2013, C2).  

Porém, na mesma pesquisa realizada no dia 21 pelo Datafolha, apontando que a 

maioria dos entrevistados aprovaram a ação do governador Alckmin e do prefeito Haddad, o 

desempenho da presidente não foi tão bom assim em São Paulo, pois 55% dos entrevistados 

julgaram o desempenho da presidente frente aos protestos como ruim/péssimo e apenas 15% 

como um bom desempenho. Grande parte desse resultado deve-se ao fato de a presidente ter 

permanecido calada até o dia 21 de junho, por não ter compreendido o rumo que os atos 
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estavam tomando e o quanto poderiam prejudicar seu governo. Assim como os protestos 

tomaram o país em uma velocidade muito intensa (em questão de duas semanas), atingiu 

também o governo federal.  

Outra pesquisa realizada no dia 20 com os manifestantes da Avenida Paulista também 

ajuda a compreender porque a presidente passou a ser a maior prejudicada nesse terceiro 

momento. Segundo o instituto Datafolha, para os presentes na Avenida Paulista, na noite de 

quinta-feira, dia 20 de junho, apenas 10% votariam na atual mandatária do governo federal se 

a eleição fosse naquele momento, na contramão dos 40% da população de São Paulo e 49% 

da população brasileira simpáticos à Dilma Rousseff, o que demonstra o quanto os atos da 

Avenida Paulista atingiram, especificamente, a presidente naquelas duas últimas semanas. 

Chama-se atenção nessas pesquisas a presença do então presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, que entrou para a simpatia dos manifestantes após 

ser relator do processo do “mensalão”. Joaquim Barbosa conquistaria os votos de 30% dos 

manifestantes, caso a eleição fosse naquele momento, logo após vinham o número de brancos 

e nulos que figuravam 27% dos entrevistados. 

O Instituto Ibope realizou pesquisa em todo país, inclusive na cidade de São Paulo, 

também no dia 20, e apontou uma novidade em relação às pesquisas Datafolha analisadas 

anteriormente. Segundo o Ibope, cerca de 50% dos manifestantes possuíam renda superior a 5 

salários mínimos, ou seja, uma grande parcela da classe média e classe média alta. Como nas 

outras pesquisas realizadas pelo Datafolha, o Ibope também destaca a utilização das redes 

sociais e da internet na divulgação dos atos. Quando pedido para apontar apenas uma 

motivação para protestar, a maioria dos manifestantes entrevistados cita a questão do 

transporte público como pauta principal, seguida do “ambiente político”. Quando os 

entrevistados são solicitados para citarem até 3 motivos para protestar, essas pautas se 

invertem e o “ambiente político” passa a ocupar a primeira posição, seguida pelo transporte 

público, sendo as duas de maior importância para a maioria dos manifestantes.  

A maioria dos manifestantes é composta de trabalhadores (76%). Em relação à 

escolaridade, 49% finalizaram o colegial (educação básica) ou iniciaram o ensino superior, 

enquanto 43% já possuem o ensino superior completo, outros 8% possuem o colegial 

incompleto. Quando o assunto é a política, 61% apontam que possuem muito interesse, 28% 

interesse médio, 11% pouco ou nenhum interesse. Destes, 83% não se sentem representados 

por nenhum político e 89% não se sentem representados por nenhum partido político 
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brasileiro. Quando são questionados se lembram ou não lembram dos representantes nos quais 

votaram nas últimas eleições no Brasil (2010 e 2012) grande maioria alega que se lembra do 

seu voto (em torno de 90% nas duas eleições). Portanto, trata-se de uma maioria participativa, 

apesar do sentimento de não ser representada pelo sistema político do país, conforme pode ser 

analisado pelos dados da pesquisa Ibope.    

Se uma comparação for feita com os dados de Singer (2012) acerca do eleitorado do 

lulismo, vê-se que a maioria dos manifestantes da Avenida Paulista, no dia 20 de junho, não 

fazem parte dele. Ao contrário dos eleitores do lulismo, grande maioria dos mais pobres e 

menos escolarizados do país, os manifestantes da paulista nesse dia eram de classe média e 

grande parte com ensino superior. Com esses dados, pode-se notar que as manifestações da 

Avenida Paulista começavam a atingir o governo federal, assim como os atos organizados por 

médicos em todo país, no final de junho. A notícia de que o governo brasileiro iria contratar 

médicos do exterior para melhorar atendimento no SUS anunciada pela presidente, fez com 

que os médicos brasileiros organizassem atos pelo país questionando tal decisão, exigindo 

teste de certificação para o exercício da profissão.  

O desempenho da presidente frente às manifestações viria a se complicar ainda mais 

na segunda-feira, dia 24 de junho, quando se encontrou com representantes do Movimento 

Passe Livre e outros grupos de manifestantes, representantes de poderes públicos, em uma 

reunião que foi chamada de “pacto”. A presidente propôs então, um “plebiscito sobre a 

convocação de assembleia constituinte voltada exclusivamente para a reforma política” 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 25/06/2013, A1). A ideia não foi bem recebida pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) e pela oposição no Congresso Federal, que a acusou de querer passar 

por cima da Casa (poder legislativo) nas suas atribuições de legislar. Além disso, o MPL saiu 

ao fim da reunião, classificando a presidência como “despreparada para o debate do transporte 

público”. Logo em seguida, a presidente recua na ideia da constituinte, enquanto a oposição 

passa a acusar o governo de mudar o foco dos protestos com a ideia de reforma política 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 25/06/2013). Era a evidência de que o que começou na Avenida 

Paulista atingira definitivamente o governo de Dilma e começaria a complicar sua 

governabilidade. O golpe maior viria ainda das pesquisas do Datafolha realizadas em todo 

país sobre aprovação de governo, em menos de 1 mês (durante o estrondoso mês de junho) a 

presidente perdeu incríveis 27 pontos percentuais de aprovação.  
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A capa da Folha de São Paulo do dia 29 estampava: “Aprovação a Dilma despenca de 

57% a 30% em 3 semanas: queda de 27 pontos é a maior de um presidente aferida pelo 

Datafolha desde Collor em 1992” (FOLHA DE SÃO PAULO, 29/06/2013, A1). A tabela, a 

seguir (Figura 7), demonstra os índices apontados pelo Datafolha. Percebe-se que a aprovação 

do governo de Dilma sofreu um grande impacto durante o mês de junho, pois no dia 6, uma 

pesquisa realizada pelo mesmo instituto apontava uma aprovação positiva de 56% dos 

eleitores brasileiros. Vinte dias depois, após as manifestações, o nível bom/ótimo tem uma 

queda de 20 pontos percentuais, apontando que apenas 30% aprovavam o governo da 

presidente. Enquanto no lado inverso, o nível de ruim/péssimo, tem um aumento de 16 

pontos, de 9% no começo do mês para 25% no fim dele.  

 

Figura 7 – Tabela de evolução de avaliação do governo Dilma Rousseff (PT) 

 

Fonte: Datafolha 27 e 28 jun. 2013. 
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Esses números evidenciam que as manifestações de junho atingiram o governo federal, 

apesar de começarem isoladas na cidade de São Paulo. Ao expandirem-se pelo país chegaram 

à presidente através da pauta da corrupção, muito identificada como corrupção das 

instituições ou dos atores políticos. Ademais, após o dia 20 de junho, as manifestações 

também inauguraram um acirramento no debate entre esquerda e direita no Brasil que 

prosseguiu nos anos decorrentes, traçando uma divisão que ficou mais clara com o passar dos 

tempos. Essa divisão, em 2013, já estava ocorrendo nas ruas. Mesmo que cruzadas em um 

determinado momento, essas posições ideológicas e políticas logo se separaram e passaram a 

travar uma batalha de ideias que se manteve no debate público brasileiro nos anos posteriores 

a 2013.  
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3 O LULISMO E O PROTESTO: AS CONSEQUÊNCIAS DAS MANIFESTAÇÕES 

PARA O GOVERNO DE DILMA ROUSSEFF 

 

Este capítulo procura trazer uma visão panorâmica do contexto político no qual se 

inseriram as manifestações de junho de 2013 em âmbito nacional, nos mais de 10 anos sob o 

governo do Partido dos Trabalhadores (PT). O objetivo é procurar analisar porque, em um 

determinado momento das marchas de junho, o Governo Federal, na figura da presidente 

Dilma Rousseff, saiu como o ator político mais prejudicado do processo? A hipótese é que o 

fenômeno que Singer (2012) identificou como lulismo foi colocado em evidência por uma 

fração da sociedade nos grandes atos de junho de 2013.  

A partir da perspectiva do autor supracitado, pretende-se realizar uma síntese dos 12 

anos de governo do Partido dos Trabalhadores (PT) no país, procurando descrever suas 

principais características e políticas públicas que possibilitaram que o partido chegasse ao 

poder e se mantivesse por mais de dois mandatos consecutivos. O objetivo principal deste 

capítulo é analisar porque em um determinado momento os atos colaboraram para a queda de 

popularidade da presidente Dilma e para colocar em evidência o modelo do lulismo. 

Inicialmente, descreve-se o que se entende como o fenômeno do lulismo descrito por Singer 

(2012). Logo após, analisa-se o conceito nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 

Dilma Rousseff (PT), procurando destacar a diferença entre um e outro, que ocorre do ponto 

de vista político e econômico. Ao fim, argumenta-se de que forma o governo da presidente 

Dilma saiu mais prejudicado do processo das manifestações e por que o lulismo passou a ser 

posto em evidência para uma parcela dos manifestantes das ruas de São Paulo. Para o 

capítulo, utiliza-se uma pesquisa bibliográfica em artigos e trabalhos realizados no período.  

3.1 OS DEBATES EM TORNO DA TESE DE SINGER: DO QUE SE TRATA O 

LULISMO?  

Em seu trabalho Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador (2012), 

André Singer toca mais uma vez no assunto das ideologias do eleitor brasileiro25, na tentativa 

de descrever o período no qual o Partido dos Trabalhadores (PT) esteve no governo federal, 

principalmente na figura daquele que foi seu maior líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Para o 

autor, ainda no primeiro mandato do presidente Lula, ocorreram mudanças na política do 

                                                           
25 O tema já havia sido debatido pelo autor em trabalho anterior: “Esquerda e direita no eleitorado brasileiro: a 

identificação ideológica nas disputas presidenciais de 1989 e 1994. Edusp. 2000”. 
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governo, principalmente aquelas relacionadas com problemas socioeconômicos, na qual 

destaca-se o programa Bolsa Família. Tais mudanças possibilitaram que uma ampla camada 

dos mais pobres posicionasse-se ao lado de Lula. Da mesma forma, as acusações de corrupção 

contra o governo do ex-presidente petista afastaram dele outra parte do eleitorado tradicional 

do partido, uma parcela de classe média. Esse fenômeno torna-se visível nas eleições de 2006, 

conforme explica Singer: 

Em suma, foi em 2006 que ocorreu o duplo deslocamento de classe que caracteriza o 

realinhamento brasileiro e estabeleceu a separação política entre ricos e pobres, a 

qual tem força suficiente para durar por muito tempo. O lulismo, que emerge junto 

com o realinhamento, é, do meu ponto de vista, o encontro de uma liderança, a de 

Lula, com uma fração de classe, o subproletariado, por meio de um programa cujos 

pontos principais foram delineados entre 2003 e 2005: combater a pobreza, 

sobretudo onde ela é mais excruciante tanto social quanto regionalmente, por meio 

da ativação do mercado interno, melhorando o padrão de consumo da metade mais 

pobre da sociedade, que se encontra no norte e nordeste do país, sem confrontar os 

interesses do capital. (SINGER, 2012, p. 10). 

Ao analisar os dados históricos de posicionamento ideológico dessa população de 

baixíssima renda que ele denomina subproletariado26, Singer percebe que ela sempre se 

posicionou ideologicamente em favor da direta e tendia a votar em partidos com ideologia de 

direita27. Assim, o autor observa que a esquerda, na verdade, nunca “foi capaz de dar direção 

ao subproletariado” (SINGER, 2012, p. 62).  

Nesse contexto, Lula, utilizou o discurso de estabilidade econômica e social, reforçado 

pela Carta ao Povo Brasileiro de 2002, e conduziu seu primeiro mandato em formato 

conservador na economia.  Esses fatores, auxiliados por políticas públicas de diminuição da 

pobreza e de movimentação do mercado interno foram fundamentais para ele aproximar-se 

dessa ampla parcela do eleitorado brasileiro. Dessa forma, o lulismo consegue abarcar em seu 

interior uma ampla camada de eleitores que vai desde a direita, com sua grande maioria no 

subproletariado, até a esquerda (SINGER, 2012, p. 63).  

Em artigo publicado em 2009, o autor havia concluído que:  

                                                           
26 O conceito de subproletariado, utilizado por Singer, é herdado de seu pai, Paul Singer. E, segundo o autor, 

trata-se de uma “sobrepopulação trabalhadora superempobrecida permanente” (2012, p. 12). Nesta parte da 

população brasileira, Paul Singer identificou na realidade uma subfração de classe que se diferencia do 

proletariado tradicional por sua precariedade. O autor ainda logrou quantifica-la em torno de 48% da população 

total do país, ou seja, cerca da metade da população brasileira.   
27 Singer defende que a ideologia de direita no Brasil propõe intervenção estatal para diminuir a desigualdade e 

autoridade reforçada do Estado. Algo diferente da perspectiva deste trabalho.  
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As desconexões entre as bases do lulismo e as do petismo em 2006 pode significar 

que entrou em cena uma força nova, constituída por Lula à frente de uma fração de 

classe antes caudatária dos partidos da ordem e que, mais do que o efeito geral de 

desideologização e despolitização, indica a emergência de outra orientação 

ideológica, que antes não estava no tabuleiro. Parece-nos que o lulismo, ao executar 

o programa de combate a desigualdade dentro da ordem, confeccionou nova via 

ideológica, com a união de bandeiras que não pareciam combinar. (SINGER, 2009, 

p. 96, grifos do autor) 

Essa “outra” orientação ideológica ao qual o autor se refere opõe, materialmente, os 

interesses da fração mais pobre do eleitorado brasileiro à parcela constituída basicamente pela 

classe média, como Singer procura demonstrar com dados de pesquisa relacionando renda e 

intenção de voto. Essa “nova” polarização não estaria ligada diretamente com a polarização 

direita-esquerda, mas representando uma polarização entre “ricos e pobres” (SINGER, 2012), 

que é igualmente ideológica embora misturando os elementos de direita e esquerda. O lulismo 

seria, assim, um fenômeno singular na história da política brasileira que por causa de sua 

identificação com um “reformismo fraco” consegue englobar parcelas de eleitores que vão da 

direita a esquerda. Esse fenômeno novo na política brasileira caracteriza-se como uma 

“reforma gradual” com “pacto conservador”, como explicita o título de seu livro. O que 

possibilita um realinhamento eleitoral de frações de classe que tira a centralidade do debate 

esquerda-direita e, em seu lugar, coloca a oposição entre ricos e pobres no centro da política 

nacional.  

O que possibilita esse realinhamento eleitoral, que movimenta essas frações de classe 

na estrutura social brasileira são uma série de políticas públicas e sociais que o governo 

federal realizou sob o comando de Lula e do PT. Singer (2009) identifica um tripé de 

sustentação responsável por esse movimento eleitoral, formado pelo Bolsa Família, os 

constantes aumentos do salário mínimo acima da inflação e a expansão do crédito consignado. 

Além de uma série de programas focalizados como o “Luz para Todos”, regularização de 

propriedades quilombolas, construção de cisternas no semi-árido, etc. (2009, p. 85). Essas 

políticas públicas de cunho social, foi o que favoreceu que a população mais pobre ficasse ao 

lado do presidente Lula nas eleições de 2006 e 2010, quando ele elegeu sua sucessora e 

partidária, Dilma Rousseff. Para Singer, essas políticas “resultaram em uma diminuição 

significativa da pobreza a partir de 2004, quando a economia voltou a crescer e o emprego a 

aumentar” (2009, p. 85).   

Para Miguel (2013, p. 162), o lulismo “trata-se de um processo complexo, eivado de 

ambiguidades e ainda em curso”, porém André Singer ajuda a pensá-lo para além das 
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oposições esquemáticas e dicotômicas “grosseiras” que se apresentam em muitas análises 

brasileiras do período. Na ótica desse autor, as classes não se caracterizam por quaisquer 

antagonismos na análise de Singer, o subproletariado deseja ser incorporado ao mercado 

formal de trabalho, por outro lado, a chamada “nova classe média” não passa de um 

“neoproletariado”, ou seja, trabalhadores incluídos recentemente no mercado de trabalho. 

Estes último são setores intermediários porque abaixo deles está o subproletariado, mas longe 

de serem as classes médias tradicionais caracterizadas por hábitos que as diferenciam das 

demais, como mostram os trabalhos de Jessé Souza28. Dessa forma, para Miguel (2013), o 

antagonismo clássico entre as classes não transparece, o que possibilita a “mágica do lulismo, 

de dar aos pobres sem tirar dos ricos” (MIGUEL, 2013, p. 158).  

Porém, para o autor, a análise de Singer não demonstra os limites da política lulista 

que são “bem mais claros” (MIGUEL, 2013, p. 160). Um deles é esconder a parte abocanhada 

pelo capital, assim não seria a desigualdade que teria diminuído, mas sim a pobreza. Outro é a 

cooptação de lideranças de movimentos sociais tradicionais da esquerda brasileira pelo 

Estado, o que causa um “engessamento de suas agendas e sufocamento de suas demandas” 

(2013, p. 161). Outro destes limites, é a forma que Singer coloca o lulismo como um 

compromisso com a superação da pobreza elevando, assim, o patamar do consenso político 

em torno de políticas sociais. Para Miguel (p. 162), “a disputa ideológica faz parte da luta de 

classes, que não se resume ao aspecto econômico”, assim se o partido da oposição (PSDB) 

está alinhado com o eleitorado de classe média, vai precisar também se alinhar com o discurso 

desse eleitorado, uma vez que classe e ideologia são unívocos. Ao contrário do que pensa 

Singer, não há consenso em relação ao lulismo por parte dos partidos de oposição, conforme 

as conclusões do professor Luis Felipe Miguel (2013).  

Fausto (2010), em artigo respondendo ao artigo de Singer (2010), ambos publicados 

em colunas na Folha de São Paulo, polemiza a associação que Singer faz de Lula à Vargas, 

como tentativa de relembrar os períodos de desenvolvimento impulsionados pelo Estado no 

Brasil. Para o professor Sérgio Fausto, esta associação dos dois ex-presidentes como 

protetores dos mais pobres, utilizando para isso a estrutura estatal, não passa de uma 

associação “mitológica”. Ao ligar Lula à Vargas, Singer esquece da história original do PT, 

que nasce em oposição ao projeto varguista de controle corporativo da sociedade pelo Estado. 

                                                           
28 Destaca-se aqui os livros “A Ralé Brasileira: quem é e como vive” (Editaora UFMG, 2009) e “Os batalhadores 

brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora” (Editora UFMG, 2012). 
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Para o autor do artigo, o que também parecia ser duradouro no lulismo, além do 

realinhamento eleitoral, eram “as mudanças introduzidas nas relações entre Estado, governo e 

sociedade” (FAUSTO, 2010). Fausto aponta, ainda, que o PT, ao chegar ao poder, não pensou 

duas vezes em cooptar, mesmo que da pior maneira, um amplo grupo que vai desde 

movimentos sociais sindicais de esquerda, até partidos tradicionais do chamado “centrão” e da 

direita, sem se importar com a ideologia que movimentava o eleitorado histórico do partido. 

Naquilo que Singer aponta como “uma aliança entre a burguesia nacional e o povo” (apud 

FAUSTO, 2010), o autor do artigo observa que, na verdade, o que existe é “a formação de 

duas clientelas governamentais, uma no andar de cima, com recursos para financiar 

campanhas, outra no andar de baixo, com votos para eleger” (2010). A aproximação de Lula à 

Vargas, na perspectiva de Fausto (2010), não acontece na figura de proteção estatal aos mais 

pobres, mas sim na prática de clientelismo e paternalismo do Estado, que dá migalhas aos 

mais pobres, ao mesmo tempo em que enriquece os mais ricos. De maneira que a “cooptação 

estatal prevalece sobre a representação mais autônoma dos interesses da sociedade” 

(FAUSTO, 2010). 

A tese de Fausto (2010) é parecida com a crítica de Carvalho (2010), também na 

forma de artigo para o mesmo jornal. Para a professora da USP, as semelhanças entre Lula e 

Vargas são naquilo que o varguismo deixou de pior para o poder no Brasil. Para a autora, 

“Lula valeu-se da herança varguista do paternalismo para constituir seu governo e sua 

popularidade, calcada na cultura da carência dos brasileiros, em violações de direitos e no 

marketing político” (CARVALHO, 2010). Dilma, ao dar continuidade ao programa lulista, 

adota a mesma prática, atuando no papel de “mãe dos pobres” como Lula teria sido o pai. A 

autora tece críticas que vão no mesmo sentido das análises de Fausto (2010), de que o lulismo 

na verdade é mais paternalismo estatal e constitui práticas de clientelismo bagunçando as 

instituições brasileiras, na qual um amplo leque de partidos e grupos com ideologias distintas 

comandados pelo PT são cooptados para formar uma base eleitoral através de “práticas 

clientelistas e corruptas”. Para Carvalho (2010), “Lula projetou a cultura política para trás de 

Vargas, revertendo-a no mínimo à República Velha”. 

Para Boito Jr. (2013), Singer retira a centralidade do conflito das duas classes 

tradicionais, burguesia e proletariado, e passa para o subproletariado, representado pelo 

lulismo, e a classe média, no livro, representada pelo projeto oposicionista do PSDB. Segundo 

Boito Jr. (2013), o que falta na análise de Singer é o conceito de “bloco no poder”. Assim, 

seria possível distinguir as categorias de classe dominante e de classe trabalhadora, inserindo 
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a desigualdade que existe entre estes dois blocos, algo que na análise de Singer parece 

carecer. Esse conceito, que falta na tese de Singer, possibilitaria perceber que há dois projetos 

para o Brasil, ambos com coalizões de classes diferentes, de um lado, o projeto do lulismo 

formado pela burguesia produtivista nacional e pelo subproletariado e, de outro lado, a classe 

média tradicional e o capital financeiro, representados pelo projeto do partido da oposição 

(PSDB).   

Como se nota, o livro de Singer introduziu um amplo debate na teoria política e social 

brasileira, aqui apresenta-se algumas das críticas. Sua interpretação do período recente 

suscitou amplos debates, seja em torno do lulismo, das intepretações do governo Lula ou do 

governo do PT, seja das modificações que tal governo introduziu na sociedade e na política 

brasileira. Uma questão, porém, parece ser inequívoca, como afirma Fausto (2010), e 

consensual entre todos os críticos, a que trata do realinhamento eleitoral. Embora um conceito 

muito discutido na ciência política, como assinala o próprio Singer (2012), os dados 

empíricos parecem demonstrar que houve mesmo uma modificação que colocou a parcela 

mais pobre do eleitorado ao lado do presidente Lula, e, ao mesmo tempo, afastou dele uma 

parcela significativa da classe média. Cabe-se aqui agora analisar este período evidenciado 

pelo livro de Singer e, também, o momento posterior a ele, de continuidade do lulismo sob a 

direção de Dilma Rousseff (PT). Utilizando, para isto, as análises levantadas pelos autores 

acima mencionados. 

3.2 O PRIMEIRO GOVERNO DE LULA 

Quando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva despontou em 2002 como principal 

nome para assumir a vaga de seu antecessor Fernando Henrique Cardoso (PSDB) - tendo em 

vista a crise na qual o governo desse último se encontrava que praticamente tirava apoio 

popular do candidato de seu partido, José Serra -, Lula já havia perdido 3 eleições seguidas e 

estava disposto a enfrentar todos os custos para não deixar fugir de suas mãos a presidência da 

república.  

O Partido dos Trabalhadores (PT), sempre foi objeto de análise de cientistas políticos, 

cientistas sociais, da mídia e do senso comum, principalmente, pela ampla coalizão que 

abrigava em suas fileiras. Formado na virada dos anos 1970 para 1980, o PT é resultado de 

uma conjuntura específica, marcada pelo desgaste do modelo autoritário do regime militar, o 

crescimento da esperança em torno da abertura democrática e um clima de efervescência da 

classe trabalhadora sindical organizada, impulsionada pelas grandes greves do final dos anos 
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de 1970. Criado em 1980, o partido contava com uma base social formada por setores 

progressistas da igreja católica (as Comunidades Eclesiais de Base – CEB), alguns intelectuais 

da esquerda paulista, os novos movimentos sociais urbanos, uma dissidência do MDB (o 

partido da oposição consentida do Governo militar) e o operariado do ABC paulista que havia 

organizado as greves e formado a Central Única dos Trabalhadores (MENEGUELLO, 1989). 

Caracterizado como “novo sindicalismo”, esse movimento de trabalhadores organizado 

procurava desatrelar os sindicatos da tutela do Estado, modelo que até então predominava no 

Brasil desde o Estado Novo de Getúlio Vargas (RIBEIRO, 2010).  

Em 2002 quando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, principal nome do PT desde 

sua formação, despontou como principal candidato para assumir a vaga de presidente houve 

grande reação das partes mais conservadoras do mercado, que confiavam no modelo de 

controle da inflação adotado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Zucco e 

Campello (2008) descrevem esse momento de “crise pré-lula”, citando os números da 

resposta dos mercados de capitais: 

Depois de oito anos de um governo de centro-direita que promoveu um processo 

ambicioso de liberalização da economia brasileira, a emergência de Lula como 

candidato viável de uma coligação de centro-esquerda desencadeou uma reação 

substancial no mercado de capitais. O risco-país dobrou nos 6 meses anteriores à 

eleição, chegando a 1936 pontos no mês do pleito, o nível mais alto em dez anos, 

superando em muito os 1.100 pontos registrados no auge da crise “russa”. A fuga de 

capitais ocorrida no período levou a uma desvalorização substancial do Real, de 

US$ 2,31 em janeiro para US$ 3,89 em setembro de 2002. Índices inflacionários 

atingiram patamares significativamente superiores à média dos anos anteriores, e a 

taxa de inflação anualizada chegou a 10% levando a especulações a respeito da 

sobrevivência do processo de estabilização econômica ocorrido no país nos dez anos 

anteriores. (ZUCCO E CAMPELLO, 2008, p. 21)  

Em junho de 2002 é lançada, em meio aos alvoroços da pré-campanha presidencial, a 

Carta ao Povo Brasileiro, direcionada, principalmente, ao empresariado desconfiado e aos 

setores mais conservadores do eleitorado, como garantia de que o candidato do PT estava 

preparado para assumir a presidência do Brasil e que garantiria a consolidação da jovem 

democracia do país, dos rumos da estabilização econômica pelo controle da inflação e o 

compromisso com a dívida pública através do superávit primário, ou seja, garantindo a 

adoção do modelo de economia do governo de Fernando Henrique Cardoso.  

Para Singer (2010), este foi o momento derradeiro no qual o partido se afasta do 

radicalismo de sua origem. Porém o próprio autor acredita que essas mudanças na ordem do 

partido tenham se dado já desde a derrota nas eleições de 1989. Este teria sido um processo 



98 
 

que aos poucos foi dando uma caraterística moderada ao PT, consolidando uma “outra alma” 

no partido, que ele denominou “a alma do Anhembi” (uma analogia criada pelo autor de que o 

PT teria duas almas em um mesmo corpo, para explicar o afastamento do partido de sua 

vertente radical quando foi criado). Outro ponto destacado pelo estudioso do partido e dos 

governos do PT, é a aproximação de partidos sem identificação ideológica, algo contrário à 

coalizão que havia se formado em 1998. Singer (2010) aponta a aprovação ao vice de Lula, 

um empresário filiado ao Partido Liberal, José Alencar, que aproximou o PT dos setores 

conservadores da sociedade, principalmente os evangélicos: 

Ao estabelecer pontes com a direita sem levar em consideração as razões 

ideológicas, a alma do Anhembi demonstrou uma disposição pragmática que estava 

no extremo oposto do antigo purismo petista. Não era uma flexibilização e sim um 

verdadeiro mergulho no pragmatismo tradicional brasileiro, cuja recusa fora antes 

bandeira do partido. (SINGER, 2010, p. 106) 

Em entrevista realizada na sede do Instituto Lula, em São Paulo, em 14 de fevereiro de 

2013, para Emir Sader e Pablo Gentili29, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, “De fato, eu 

relutava muito à terceira candidatura, em 1998, e à quarta candidatura, em 2002, se fosse para 

fazer a mesma coisa” (2013, p.20). Questionado sobre o fim do sectarismo e da campanha 

militante, o ex-presidente, é enfático e realista: “Sim, esse tempo acabou, não existe mais. 

Hoje, uma campanha na televisão custa muito caro, as pessoas não querem mais trabalhar por 

idealismo. As pessoas querem salário” (2013, p.28). Lula, portanto, deixou claro que as 

posições do partido eram pelo pragmatismo, procurando garantir a governabilidade, muito 

mais que por questões ideológicas.  

Nesse clima, entre a esperança de alcançar o poder mais alto da República pelo líder 

sindicalista, em contraste já explícito, a desilusão da esquerda petista e nacional com o caráter 

ambíguo adotado pelo Partido dos Trabalhadores durante a campanha, Lula termina o 

primeiro turno das eleições de 2002 com 46,47% dos votos válidos contra 23,19% dos votos 

do segundo candidato, o candidato José Serra (PSDB). No segundo turno, com 61,3% dos 

votos, somando 52.793.261 votos contra 38,7% ou 33.370.723 de seu adversário José 

                                                           
29 Publicada no livro e-book organizado por Emir Sader, sob a direção de Pablo Gentili da FLACSO-Faculdade 

Latino Americana de Ciências Sociais, editado pela Boitempo, denominado Lula e Dilma: 10 anos de governos 

pós-neoliberais no Brasil, 2013.  
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Serra(PSDB)30, Lula chega à presidência levando o PT ao título de primeiro partido de 

esquerda a governar o país após a reabertura democrática.  

No governo, Lula decide adotar uma política econômica conservadora, o que 

incomoda ainda mais os setores mais à esquerda do PT. Conforme Anderson (2011, p.24), 

“[...] Lula nomeou uma equipe indiscutivelmente ortodoxa no Banco Central e no Ministério 

da Fazenda, que elevou ainda mais a taxa de juros e fez cortes no investimento público para 

atingir um superávit primário maior do que o próprio FMI [Fundo Monetário Internacional] 

havia recomendado”. Como bem sintetizam Fortes e French (2012) “seu primeiro mandato foi 

marcado por austeridade e ortodoxia, desapontando muitos na esquerda” (FORTES E 

FRENCH, 2011. p. 202).  

Embora os dois primeiros anos do primeiro mandato tenham sido marcados pela 

ortodoxia e conservadorismo na política econômica, comandada pelo Ministro da Fazenda 

Antonio Palocci Filho, e pelo desencanto de uma parcela da esquerda brasileira com os rumos 

que o partido tomara, em 2004 as políticas de austeridade econômica começavam a surtir 

resultados. Em trabalho comparativo entre o governo de Lula e de seu antecessor, Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB), Mercadante (2006), aponta a retomada do crescimento e a 

estabilização da inflação já no ano de 2004. Segundo dados do livro do economista, Brasil 

Primeiro Tempo: análise comparativa do governo Lula (2006), as exportações são retomadas 

já no biênio 2003/2004, com uma taxa anual de crescimento de 6% no PIB, com o risco-país 

estabilizado após os acenos do governo em manter a palavra com a economia mundial, os 

índices de inflação começam a ser controlados, fechando o ano de 2004 em 7,6% e 2005 em 

5,69%. Em 2005 o desemprego havia caído para 9,83%, saindo de 11,68%, em 2002. 

Em 2005 o episódio que será marcante para os atos de junho de 2013, amplamente 

divulgado pela mídia tradicional como “escândalo do mensalão” é um marco importante deste 

primeiro período, pois se torna um ponto de transição para outra forma de fazer política. 

Richard Bourne (2009) narra os fatos em sua biografia sobre o presidente Lula, conforme 

descrito a seguir: 

O principal escândalo do período central do primeiro mandato de Lula explodiu na 

edição da Veja de 18 de maio de 2005, que mostrava Mauricio Marinho, um gerente 

dos correios, recebendo propina. Ele fora nomeado por Roberto Jeferson, presidente 

do PTB, um dos aliados venais do governo cujos votos eram essenciais para a 

                                                           
30 Fonte: Portal Brasil; disponível em:  

http://www.portalbrasil.net/politica_eleicoes2002_resultados_turno2.htm> Acesso em: 23. Fev. 2018.   
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maioria de Lula no Congresso. [...] Cerca de duas semanas depois, Jeferson, acusado 

de todos os lados por corrupção, detonou o que a imprensa descreveu como “uma 

bomba humana”. Basicamente, ele disse que o governo do PT mantinha um sistema 

de pagamentos mensais – “o mensalão” – a deputados de outros partidos para que 

votassem com o governo. (BOURNE, 2009, p. 241) 

Embora, como aponta Anderson (2011, p. 25), o financiamento ilegal de campanhas 

por doadores secretos em troca de favores sempre acontecer na política brasileira e a compra 

de votos no Congresso não se tratar de novidade, a imprensa brasileira deu ampla visibilidade 

à manchete do mensalão. A grande novidade nesse processo era a “ética histórica petista”. 

Conforme o autor, “Não havia como negar que o PT sempre afirmara ser uma força política 

em um plano acima do pântano das práticas tradicionais, um inimigo sem medo da corrupção 

enraizada, em vez de um praticante obstinado dela” (ANDERSON, 2009, p. 27).  

3.3 O LULISMO COMO OPÇÃO DESENVOLVIMENTISTA AO NEOLIBERALISMO 

Em linhas gerais, o primeiro mandato do presidente Lula foi caracterizado pela sua 

forma ortodoxa e conservadora de conduzir a economia, mantendo o chamado tripé 

macroeconômico que dera estabilidade às políticas econômicas de seu antecessor. Se os 

primeiros dois anos foram marcados por austeridade, nos anos seguintes o crescimento foi 

retomado e políticas de caráter social, como o Bolsa Família, aumentavam em amplitude e 

importância às vistas do Governo. O escândalo de corrupção denominado “mensalão” 

precisava ser respondido com políticas públicas eficazes que pudessem compensar a possível 

perda de votos para o pleito de 2006. O caráter ambíguo pode ser percebido durante todos os 

anos de governo do Partido dos Trabalhadores se, por um lado, um partido de esquerda 

chegava ao poder, por outro lado, precisava realizar grandes conciliações com a economia 

burguesa e a elite política tradicional, o que levava às críticas de uma ala mais à esquerda. Ao 

mesmo tempo, precisava impulsionar o combate à pobreza e às desigualdades estruturais, 

bandeira de partidos e grupos de esquerda. 

Se o clima da época que precedia às eleições de 2002 era marcado pela efervescência 

dos mercados de capitais nacionais e internacionais ao risco de Lula converter-se em 

presidente do Brasil (esse “risco” é reflexo da associação do PT ao radicalismo de esquerda), 

em 2006, o clima era outro. O assunto na política e no poder nos principais meios de 

informação e na grande mídia tradicional era a corrupção da cúpula do governo do PT e a 

ameaça à ética histórica do partido, em meio às tantas denúncias e escândalos. Esse contexto é 

fundamental para que se entenda o conceito mais importante trabalhado neste capítulo, o 
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fenômeno do lulismo, descrito por André Singer (2012) em seu livro Os Sentidos do Lulismo: 

reforma gradual e pacto conservador, que já foi apresentado no tópico anterior. 

A reeleição de Lula, em 2006, trouxe uma importante parcela dos votos dos brasileiros 

mais pobres, principalmente, dos estados mais carentes da federação, isto é, das regiões Norte 

e Nordeste, em oposição ao voto dos mais ricos e eleitores das regiões Sul e Sudeste, que em 

sua maioria escolheram o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Esse processo Singer (2012) 

denominou como “realinhamento eleitoral”. Em síntese,  

“[...] o deslocamento do subproletariado, uma fração de classe com importante peso 

eleitoral, provocou o surgimento do lulismo. O lulismo, por seu turno, teria 

impactado o PT, dando suporte à virada programática que começara em 2002” 

(SINGER, 2012, p. 19). 

Talvez a mais importante das políticas de Lula para que este realinhamento eleitoral 

fosse possível seja o programa de combate à pobreza denominado “Bolsa Família”. O 

programa de distribuição de renda direta nascera com uma ideia bem mais singela. Bourne 

(2009) descreve em seu livro, aquele que foi o germe do Bolsa Família, um cupom mensal 

distribuído às famílias mais pobres no valor de R$ 250,00 que poderiam ser trocados por 

comida em determinadas lojas, este era o “Programa Fome Zero”. O programa não funcionou 

corretamente e, em 2004, foi incorporada a uma ideia bem mais ampla, que unia o Programa 

Fome Zero à mesada educacional herdada de Fernando Henrique Cardoso, o “Bolsa Escola”. 

Assim, em janeiro de 2004, nascia o Bolsa Família. 

O bolsa família reuniu programas existentes, incluindo a exigência de que filhos de 

famílias que recebiam benefícios da Previdência Social deveriam ir à escola. Ele foi 

administrado de forma muito mais eficiente, e o número de famílias que se 

beneficiaram cresceu rapidamente de 3,6 milhões em 2003 para 11 a 12 milhões em 

2006. Nessa base, entre 50 e 60 milhões de brasileiros teriam sido tirados da 

pobreza, definida como sobreviver com menos de um dólar por dia.  (BOURNE, 

2009, p. 180, grifo nosso).  

Segundo números do Governo31, em 2004, primeiro ano do programa, R$ 3,8 bilhões 

foram empreendidos no pagamento de benefícios. Em 2006, o valor estava na casa dos R$ 7,5 

bilhões, passando para R$ 10,6 bilhões em 2008 e ultrapassando R$ 13 bilhões em 2010. 

                                                           
31 Dados retirado do documento denominado Síntese do Balanço de Governo. Disponível em: 

<http://www.balancodegoverno.presidencia.gov.br/> Acesso em: 23. Fev. 2018. Segundo a descrição do 

documento, o presidente Lula anunciou em 2008 a decisão de registrar em cartório, ao final do seu mandato 

(2010), a relação completa de todas as ações empreendidas pelo governo federal desde 2003. Cada ministro ficou 

responsável pelo balanço temático de cada uma de suas pastas. O balanço está disponível na íntegra no endereço 

de sítio acima, na internet, e sua síntese em PDF para download no mesmo sítio.  
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Alcançando cerca de 60 milhões de brasileiros, um quarto da população do país 

(ANDERSON, 2011, p. 28).  

Outra medida que também surge nesse período e que ajudou a promover esse 

realinhamento característico do lulismo foi o aumento do salário mínimo progressivamente. 

Tais aumentos vieram já em 2005, em meio às irrupções do escândalo do mensalão. Em maio 

de 2005, o salário ganhou um aumento de 8,2% reais, equivalente ao dobro do ano anterior 

(ANDERSON, p. 29). Em 2006, ano das eleições, o aumento foi ainda maior, e aumentado 

ano após ano. Eis os números do governo na tabela seguinte (Figura 8): 

Figura 8 – Reajustes do salário mínimo nos dois mandatos de Lula (PT) – 2003 a 2010.  

 

    Fonte: Síntese do Balanço de Governo, 2010, p. 26 

 

  O uso do crédito consignado, terceiro fator determinante do realinhamento eleitoral 

promovido pelo lulismo, também foi implantado nessa mesma época. Pelos dados de Singer 

(2012) e Anderson (2011), de 2001 a 2006, o empréstimo para consumo dobrou, enquanto 
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proporção em relação ao PIB, crescendo quase 80% em 2005, colocando em circulação 

dezenas de bilhões de reais usados, em geral, para o consumo popular:  

Em resumo, o tripé formado pelo Bolsa Família, pelo salário mínimo e pela 

expansão do credito, somado aos referidos programas específicos, e com o plano de 

fundo da diminuição dos preços da cesta básica, resultou em diminuição da pobreza 

em 2004, quando a economia voltou a crescer e o emprego aumentar. (SINGER, 

2012, p. 54) 

Anderson (2011), citando números de Neri (FGV) e Barros (Ipea), aponta que o 

número de pobres caiu de cerca de 50 milhões para 30 milhões, 19,18%, número ainda maior 

do que quando da estabilidade econômica proporcionada pelo Plano Real, que apontou uma 

queda de 18,47% no número de pobres (NERI; BARROS apud ANDERSON, 2011).  

Juntos, esses fatores não só serviram para reeleger Lula, em 2006, ofuscar o escândalo 

de corrupção no qual se encontrava o PT, mas também para organizar um mercado interno 

mais consistente, tendo em vista o poder de consumo da população, principalmente os mais 

pobres. Tal medida seria fundamental para ajudar a enfrentar a crise que se assolou sobre o 

mundo capitalista ocidental em 2008. Lula se elegeu em 2006 no segundo turno, disputando 

com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, com uma diferença mais apertada que no pleito 

anterior – 48,6% do candidato petista contra 41,6% de seu adversário. Os números do 

segundo turno, porém, garantem a reeleição de Lula com 60,82% dos votos válidos 

equivalente a 58.295.042 votos nominais, enquanto Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, 

fica com 39,17% dos votos válidos equivalente a 37.543.178, apontado ainda uma queda em 

relação aos seus votos no 1° turno32.  

Com a saída de Antonio Palocci do Ministério da Fazenda, Guido Mantega assume a 

pasta em março de 2006, ano da eleição. Se por um lado, Palocci ficara reconhecido por sua 

ortodoxia e habilidade para negociar com o empresariado durante a crise de 2002, Mantega 

apontava para o desenvolvimentismo, sendo este um dos traços que marcaram o período, ou 

seja, um novo desenvolvimentismo, com características diferentes dos períodos anteriores no 

Brasil. Se durante os anos de 1930 à 1980, o desenvolvimentismo, denominado por Bresser-

Pereira (2003) como Nacional-desenvolvimentismo, fora marcado por um grande crescimento 

econômico sem distribuição das riquezas, o desenvolvimentismo dos anos petistas fora 

marcado por um crescimento menor, porém com mais distribuição de renda.  

                                                           
32 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, dados disponíveis em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-

anteriores/eleicoes-2006/resultado-da-eleicao-2006 . Acesso em: 25 Mar. 2018. 
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Segundo Bresser-Pereira: 

Na verdade, o governo Lula a partir do final do seu primeiro mandato e agora o 

governo Dilma representam uma verdadeira alternativa ideológica e de organização 

econômica ao neoliberalismo – uma alternativa de desenvolvimentismo social. [...] 

O que é importante é compreender que os elementos essenciais do 

desenvolvimentismo estão presentes – a intervenção moderada na economia através 

do planejamento dos investimentos nos setores não competitivos ou pouco 

competitivos da economia, e uma ativa política econômica e social. (BRESSER-

PEREIRA, 2013, p. 23)  

Para Boito Jr e Berringer (2013), é fundamental para entendermos esse 

neodesenvolvimentismo dos governos petistas, ser realizada uma análise das classes presentes 

no bloco no poder, “[...] a burguesia interna brasileira ascende politicamente e passou a 

apoiar-se em uma ampla frente política que abarca, inclusive, classes populares” (2013, p. 

31). Para os autores, “esse programa busca o crescimento econômico do capitalismo 

brasileiro, embora o faça sem romper com os limites dados pelo modelo econômico neoliberal 

ainda vigente no país” (BOITO JR E BERRINGER, 2013, p. 32). Portanto, o modelo 

econômico do lulismo se caracteriza como novo-desenvolvimentista ou 

neodesenvolvimentista, isto é, o Estado toma a frente do projeto de desenvolvimento da 

nação, coordenando e planejando as ações do mercado nacional. Este modelo passa a ser uma 

opção econômica eleitoral ao modelo mais neoliberal adotado pelo PSDB nos governos 

anteriores, de Fernando Henrique Cardoso, centrada principalmente na responsabilidade 

econômica. 

Com um mercado interno aquecido e um mercado externo impulsionado pela 

exportação de commodities para o crescente comércio chinês, o Brasil passou 

consideravelmente ileso com relação à crise de 2008. Nas palavras de Anderson (2011, p. 31), 

“[...] foi a política de Estado vigorosa e orquestrada que manteve a economia saudável. [...] os 

brasileiros saíram às ruas e consumiram, e a demanda foi mantida”. Com o capitalismo 

ocidental em meio à crise e o país mantendo certa autonomia, Lula conseguiu fazer novas 

alianças com outras regiões do globo. O Mercosul foi fortalecido e surgiram os acordos do 

BRICS (grupo de países em desenvolvimento composto por Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul). Mesmo não sortindo um crescimento tão alto como na década de ouro do 

desenvolvimentismo (1970), no qual o país chegou a crescer 10% ao ano (BRESSER-

PEREIRA, 2003), ao fim do segundo mandato de Lula, a economia brasileira apontava um 

crescimento de 7%, subindo para o lugar de 6° maior economia do mundo. A inflação 

manteve-se sob controle, não passando dos 6% durante todo o segundo mandato. Segundo 
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pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), através dos números da Pesquisa Nacional de 

Amostra Domiciliar (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é 

possível notar uma acentuada queda nos números da pobreza, levando o índice de Gini a um 

declínio na década de 2000, fechando 2010 com 0,5304 pontos, menor nível alcançado desde 

1960.  

Mas porque, então, o lulismo se caracteriza como um reformismo fraco, como 

denomina Singer? A contraposição está na ideia de “reformismo forte” defendida pela 

esquerda durante o final dos anos 1970 e no decorrer dos anos 1980, e que estava presente nas 

primeiras ideias do PT. A ideia do reformismo forte, para Singer, está muito bem representada 

nas palavras de Francisco de Oliveira, como uma “intensa redistribuição de renda num país 

obscenamente desigual” (OLIVEIRA apud SINGER, 2012, p. 157). Em contrapartida, o 

reformismo posto em prática no lulismo, combate a pobreza através de programas de 

distribuição de renda, mas não altera a desigualdade estrutural do país. Ao mesmo tempo em 

que uma parcela significativa da população se beneficiava com programas de distribuição de 

renda direta, o crédito consignado atingia algumas camadas de pequenos empreendedores e 

uma parcela de uma nova classe C em ascensão pelo aumento do salário mínimo, estas 

políticas foram capazes de manter o mercado interno aquecido favorecendo a burguesia 

nacional.  

Com base nos dados estatísticos das pesquisas da FGV citadas anteriormente, 

Anderson (2011) aponta que o índice de Gini caiu de “gastronômicos” 0,58 no início do 

mandato, em 2003, para menos de 0,538 no final, em 2010, elevando uma boa parte de 

brasileiros ao nível de classe média, daí em diante representando a maioria da população. O 

“grande porém”, para o historiador britânico, é que estes indicadores são apenas indicadores 

sintéticos nos níveis de queda da desigualdade real, como ele bem identifica: 

Mais genericamente, a crença de que a desigualdade no Brasil tem diminuído 

significativamente só pode ser recebida com ceticismo, já que não apenas se baseia 

em dados de renda nominal que – de acordo com as regras estatísticas de praxe – 

excluem os casos isolados na parte superior da cauda, ou seja, o super-rico, mas de 

modo ainda mais fundamental, ignora a supervalorização e o ocultamento de ganhos 

financeiros no estrato mais alto da sociedade. [...] Assim, se no Brasil estima-se que 

entre 10 mil e 15 mil famílias recebem a parte do leão dos 120 bilhões de dólares de 

pagamentos anuais da dívida pública (o custo do Bolsa Família é de 6 a 9 bilhões de 

dólares), enquanto os presidentes executivos em São Paulo ganham mais do que 

ganhariam em Nova York, Londres ou Hong Kong. (ANDERSON, 2011, p. 39) 
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Conforme pesquisas posteriores (MEDEIROS; SOUZA; CASTRO, 2015), os números 

da desigualdade no país não são tão “bons” assim. Os autores, ao fazerem uma combinação 

dos números da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) com dados tributários 

provenientes da Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), 

chegam à conclusão de que a desigualdade de renda no Brasil é mais alta e permaneceu 

estável entre 2006 e 2012. Segundo Medeiros, Souza e Castro (2015, p. 972), os dados de 

suas pesquisas, neste sentido, discordam de grande parte do que vinha sendo apresentado com 

relação aos números da desigualdade no país, isto se dá, porque as pesquisas da PNAD 

tendem a subestimar, principalmente, o topo da distribuição, isto é, a parte que corresponde 

aos mais ricos (algo que Anderson havia citado, que procurou-se destacar mais acima). Estes 

autores basearam sua metodologia em estudos que já vinham ocorrendo em outras partes do 

mundo, como os trabalhos de Piketty (2014) e Atkinson et al. (2010), citados pelos próprios 

pesquisadores, conforme estes trabalhos, “boa parte do comportamento favorável à igualdade 

na base é neutralizada pela imensa influência que o topo extremo tem na desigualdade total” 

(apud MEDEIROS; SOUZA; CASTRO, 2015, p. 973). Neste sentido, segundo Medeiros, 

Souza e Castro, o Brasil não é uma exceção ao restante do mundo. 

Os resultados dos trabalhos destes últimos pesquisadores apontam que 

A desigualdade no Brasil é muito alta e estável. O 1% mais rico da população adulta 

concentra mais de um quarto de toda a renda no país. Os 5% mais ricos detêm quase 

metade da renda. A concentração é tamanha que um milésimo das pessoas acumula 

mais renda que toda a metade mais pobre da população junta. Salvo uma pequena 

queda ao longo dos seis anos analisados, esses níveis de concentração mantêm-se 

praticamente os mesmos entre 2006 e 2012 (MEDEIROS; SOUZA; CASTRO, 

2015, P. 974). 

Com esta diferença de resultados encontrados, ao refazerem os cálculos do índice de 

Gini, os autores calculam que os coeficientes relativos aos anos de 2006, 2009 e 2012 são, 

respectivamente, 0,696, 0,698 e 0,688. Ou seja, números diferentes dos encontrados nos 

trabalhos dos pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, citados anteriormente. Assim, 

Medeiros, Souza e Castro (2015, p. 982) concluem que “o Brasil é marcado por uma grande 

massa da população de baixa renda que se distingue de uma pequena, porém muito rica elite”. 

Esta desigualdade não sofreu nenhuma redução e, pelo contrário, se manteve estável entre 

2006 e 2012, período que esta dissertação destaca como correspondente ao lulismo. Metade 

de toda a renda do país fica concentrada na parte dos 5% mais ricos e um quarto dessa renda 

fica nas mãos do 1% mais rico, além de, o milésimo mais rico do Brasil acumular mais renda 

que toda a metade mais pobre da população.  
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Por isso, é importante separar, como cita Bermeo (2012), pobreza de desigualdade. 

Desigualdade corresponde a razão entre os pobres e os “não-pobres”, mesmo com uma 

diminuição da pobreza, como a notada no Brasil, a desigualdade pode se manter em níveis 

ainda elevados, ou seja, diminuição da pobreza não é sinônimo de diminuição de 

desigualdades.  

Dessa Maneira, Singer conclui que: 

Em suma, o reformismo fraco fomenta ciclo de acumulação no interior de um 

capitalismo já relativamente desregulamentado, sem reverter a precarização, mas 

aumentando o número de trabalhadores coberto pelos direitos trabalhistas ainda 

existentes e permitindo que estes se auto-organizem para amplia-los. (SINGER, 

2012, p. 167) 

 

3.4 CONTINUIDADE DO LULISMO EM UM CONTEXTO DE BAIXO CRESCIMENTO 

ECONÔMICO E AUMENTO DA INFLAÇÃO: OS PRIMEIROS DOIS ANOS DO 

GOVERNO DILMA E OS PROTESTOS DE 2013 

Dilma foi eleita, em 2010, no segundo turno, sob um dos políticos mais influentes do 

PSDB e da história da redemocratização do Brasil, José Serra. Com 56,05% dos votos válidos 

somando 55.752.529 votos nominais contra 43,95% de seu opositor o equivalente à 

43.711.388. A distância já não era a mesma que elegera Lula em 2006, porém há que se levar 

em consideração que fora a primeira eleição na qual concorrera Dilma Rousseff. A 

importância de Lula nessa eleição foi notável, uma vez que Dilma possui uma trajetória sem 

muita notoriedade na política. No governo Lula, foi Ministra de Minas e Energia durante o 

primeiro mandato e assumiu a Casa Civil após o nome do então Ministro José Dirceu aparecer 

nos escândalos de corrupção, tornando-se a primeira mulher a assumir o cargo na história do 

Brasil – assim como foi a primeira mulher a assumir a presidência da república.  

Vinda de uma família de classe média alta, Dilma Rousseff entrou para a 

clandestinidade durante os chamados “anos de chumbo” da ditadura, quando compôs a 

guerrilha armada e fez parte de um dos ataques mais famosos contra o Regime militar – a 

expropriação de um baú contendo 2,5 milhões de dólares da amante do mais corrupto de todos 

os governadores de São Paulo (ANDERSON, 2011, p. 46). Foi presa e torturada durante a 

ditadura e viveu na clandestinidade até o regime se abrandar, quando passou a trabalhar em 

Porto Alegre - RS. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores apenas em 2002, ou seja, não 

estava entre os quadros que fundaram o partido durante a década de 1980.   
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Com base nos dados de Singer (2012, p. 145), podemos perceber que o eleitorado 

lulista fora atrás de seu “líder” ao eleger Dilma, a candidata contou com a maioria de seus 

eleitores abaixo de 2 salários mínimos de renda. Invertendo a lógica na medida em que subia 

na estrutura da pirâmide social, tendo a maioria do eleitorado com mais de 10 salários 

mínimos de renda depositando seu voto no candidato José Serra. Portanto, a missão da 

presidente Dilma seria levar adiante o projeto do lulismo, no entanto, o cenário já não era tão 

favorável quanto fora nos anos anteriores durante a presidência de Lula.  

Em comparação com seu antecessor, Dilma Rousseff não obteve a mesma sorte com o 

mercado internacional. O crescimento do segundo mandato do presidente Lula foi fortemente 

influenciado pela conjuntura internacional favorável e pelo crescimento da atividade do 

mercado interno, graças ao aumento dos salários reais e ampliação do crédito ao consumidor. 

Segundo Bresser-Pereira (2013), quando Dilma Rousseff assumiu o cargo, em janeiro de 

2011, o país já não contava mais com o aumento do preço das commodities, que marcou o 

governo de seu antecessor. A China voltou-se para o mercado interno acompanhada de uma 

retração que se alastrava ao redor do mundo, o crescimento mundial diminuiu de 4,1%, em 

média anual, entre 2000-2008, para 2,9% de 2009 a 2014 (POCHMAN apud SINGER, 2015).  

Prates et. al (2013), analisando o primeiro biênio do Governo Dilma Rousseff, 

afirmam que o período foi marcado pelo início do aumento da aceleração inflacionária, o 

aprofundamento da crise da área do euro e pelo aprofundamento da desaceleração da 

atividade econômica. O PIB recuou de 7,5 % em 2010, para 2,7% em 2011, encerrando o ano 

de 2012 em 0,9%, muito abaixo das expectativas do Ministério da fazenda que apontavam 

para 4%, no início daquele ano (PRATES et al. 2013). O segundo semestre de 2012 e o 

primeiro semestre de 2013, período em que ocorreram as manifestações de rua de junho, 

portanto, foi marcado por um processo de aceleração inflacionária com baixo crescimento 

econômico. O gráfico, a seguir (Figura 9), apresenta a variação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), nos meses dos dois primeiros anos de governo, do primeiro 

mandato de Dilma Rousseff. Pode-se notar que, os preços permaneceram acima do Centro da 

Meta de Inflação no período, fechando em 5,8% ao final de 2012, semestre que antecedeu as 

manifestações. 

No inverno de 2011, quando os índices do IPCA apontavam a casa dos 7,31%, bem 

acima da média dos anos anteriores e quase um ponto acima do teto da meta, o mercado 

externo parecia repetir o ano trágico de 2008, com uma diminuição grande de suas atividades, 

o que dificultou a exportação de commodities. A partir daí, então, como era uma das metas do 



109 
 

tripé macroeconômico herdado de seus antecessores, o aumento da inflação circulara nos 

principais jornais do país e na opinião pública e baixá-la passou a ser o principal objetivo do 

governo de Dilma Rousseff (SINGER, 2015). 

Outro dado importante deste gráfico (Figura 9) é a queda da Taxa Selic, que funciona 

como baliza para as outras taxas de juros no país. Durante o inverno de 2011 até dezembro de 

2012, aproximadamente um ano e meio, ela caíra de 12,5% em agosto de 2011 para 7,3% em 

dezembro de 2012, caracterizando o que Singer denominou de ensaio desenvolvimentista de 

Dilma Rousseff. Segundo o autor, essa medida teria atingido diretamente uma parcela de 

acionistas ligados ao capital rentista que lucra com a taxa de juros alta, uma vez que investe 

em títulos da dívida pública do Estado (SINGER, 2015). Assim, “[...] se do ângulo 

pragmático há continuidade entre Lula e Dilma, do ponto de vista político ocorre mudança 

relevante. Enquanto Lula foi não confrontacionista, Dilma decide entrar em combates duros” 

(SINGER, 2015, p. 50).  

Figura 9 – Evolução do IPCA e taxa de meta da inflação 

  

               Fonte: PRATES et al. (2013, p. 172) 
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O autor conclui que Dilma não alcançou o apoio nas classes que comporiam o “pacto 

desenvolvimentista” para enfrentar o contra-ataque do setor financeiro, tendo que recuar tão 

logo o golpe veio. As manifestações de junho de 2013, por seu caráter multifacetado 

ideologicamente, viriam somar-se às forças que se levantaram contra Dilma, não à toa, no dia 

20 de junho – dia no qual as manifestações chegaram ao seu auge, a FIESP (Federação das 

Indústrias de São Paulo) iluminara a Avenida Paulista, local onde ocorria os atos, em 

demonstração de seu apoio ao movimento que se voltaria contra o Governo Federal, 

aumentando os índices de desaprovação da presidenta, e dificultando seu diálogo com a 

opinião pública (SINGER, 2015).  

Pessoa (2015) não concorda com Singer (2015) ou com Bresser-Pereira (2013). Vindo 

de outra matriz teórica, o economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

aponta que o mercado externo, embora explique boa parte da desaceleração econômica 

daquele período, não é o fator de maior importância. Para esse autor o mais importante para 

explicar a crise econômica do governo Dilma é “a perda de eficiência econômica resultante do 

conjunto de políticas econômicas que ficou conhecido como nova matriz econômica” 

(PESSOA, 2015, p. 9).  Essa “nova matriz econômica” referida pelo autor é o que até aqui se 

trata como “novo desenvolvimentismo”, que foi adotada pelos governos de Lula e Dilma que 

deu suporte econômico às políticas sociais do lulismo. Juntamente com um possível 

esgotamento do contrato social que resultou da democratização, a adoção dessa “nova matriz 

econômica” fez com que o Estado aumentasse seus gastos para além de seu orçamento e do 

crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Tais medidas resultaram em um desequilíbrio 

fiscal que precisa ser enfrentado com medidas de austeridade na carga tributária para que não 

resulte uma nova crise inflacionária como a dos anos 1980 conhecidos como a “década 

perdida” (PESSOA, 2015). Algo que Dilma Rousseff (PT) não foi capaz de fazer. 

É nesse contexto político e econômico que os protestos de junho de 2013 se 

enquadram. O lulismo como fenômeno político não está relacionado estritamente a pessoa do 

ex-presidente Lula, ele se refere a uma série de políticas sociais desenvolvidas pelo governo 

que possibilitaram com que uma ampla fração do eleitorado de baixíssima renda se alinhasse 

a uma liderança política, que é Lula. Por isso, o autor o denomina lulismo. O modelo 

econômico do lulismo tem o Estado como agente principal, planejando e desenvolvendo as 

ações do mercado, por isso conhecido como “novo desenvolvimentismo” ou “nova matriz 

econômica”. Este passou a ser um modelo opcional ao modelo neo-liberal adotado por 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em seu governo (1994–2002).  
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Dilma Rousseff, ao se eleger com base no discurso lulista, precisou manter e até 

aprofundar o mesmo quadro de políticas públicas deste, através de um planejamento 

macroeconômico desenvolvimentista. A questão é que o contexto econômico não lhe foi tão 

favorável como havia sido com Lula. Com o mercado externo em retração, a presidente tentou 

reavivar o mercado interno como ocorrera em outras épocas, porém o crescimento dele no 

período de Lula se deu com base no crédito consignado, o que endividou uma grande parte da 

população. Com essa parcela da população que se encontrava ainda pagando a dívida 

adquirida com o crédito, o consumo não se deu nas mesmas dimensões da década anterior, o 

que impossibilitou o mercado interno de puxar a economia do país.  

Frente a essa possível “crise” econômica (a crise ainda não havia se apresentado, 

apenas em diagnósticos de economistas e estudiosos), ocorrem os grandes eventos 

internacionais de futebol que exigiam grandes investimentos públicos, o que funciona como 

um paradoxo para uma grande parte da população33. Retomando o que foi apontado por Feres 

Jr.; Miguel e Barbarela (2014) no primeiro capítulo deste trabalho, a mídia já vinha 

desenvolvendo uma cobertura negativa da política e da economia desde os acontecimentos do 

chamado “mensalão”. Assim, mesmo que a crise ainda não fosse presente em 2013, esse 

paradoxo causado pela cobertura midiática e pela realização de grandes eventos leva uma 

parte da população à insatisfação com o gerenciamento dos recursos públicos. 

Ainda inserindo-se nesse quadro mais amplo do contexto político, passando por uma 

fase de expansão de políticas sociais com o lulismo, os direitos garantidos pela Constituição 

Federal de 1988 passam a ser mais exigidos pelos cidadãos. Por isso em boa parte dos 

protestos de 2013, os temas da saúde e educação são comparados com os gastos investidos 

nestes grandes eventos, afinal o Estado deveria garantir direitos sociais no mesmo nível da 

Copa do Mundo ou da Copa das Confederações - “padrão Fifa”. Num cenário em que o 

Estado está expandindo as políticas públicas, todos os atores sociais querem garantir sua parte 

nesses “ganhos”, aumentando as demandas da sociedade civil. Se o governo de Dilma 

Rousseff estava realmente comprometido em levar à frente a política do lulismo, ela não 

                                                           
33 A sede da Copa do Mundo no Brasil foi anunciada em outubro de 2007, naquele momento 79% dos brasileiros 

apoiavam a realização do evento no país, segundo pesquisa Datafolha. Em junho de 2013, este número baixou 

para 65%, caindo ainda mais nos anos posteriores até estabilizar-se em 50% da população do país em 2014.  

Fontes: http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/brasil-foi-escolhido-sede-da-copa-do-mundo-de-2014-

em-outubro-de-2007-9630221 ; http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2014/06/1467905-51-dos-

brasileiros-aprovam-realizacao-da-copa-no-brasil.shtml  
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poderia recuar frente às demandas da sociedade, mesmo que enfrentasse dificuldades com a 

economia, sob a ameaça de perder o eleitorado lulista que a levou ao cargo de presidente.  

A ambiguidade do lulismo, por seu turno, possibilita que os eventos de junho possuam 

a heterogeneidade ideológica com a qual se apresentaram. Tarouco e Madeira (2013) citando 

a teoria downsiana argumentam que “A posição assumida por cada partido pode variar 

conforme a expectativa de preferência do eleitor mediano, cujo voto os partidos almejam, ou 

seja, os partidos movimentam-se na escala para ganhar eleitores” (DOWNS, 1999 apud 

TAROUCO E MADEIRA, 2013, pp. 151-152). Com base nessa teoria, um partido, quando 

assume o poder, precisa fazer acordos que muitas vezes extrapolam a sua posição na escala 

ideológica. Principalmente, quando se governa em uma democracia de coalisão, como se 

apresenta o modelo institucional brasileiro, tal qual procurou demonstrar Abranches (1988).   

Por isso, o PT ao visar o poder institucional do país foi se distanciando de seu discurso 

mais radical da época de sua fundação e aproximando-se cada vez mais do centro-esquerda. 

Uma vez que chegou ao poder realizou acordos com partidos dos mais variados perfis 

ideológicos (PMDB, PTB, PC do B, DEM, etc.) e adotou políticas com caráter, tal qual o 

título do trabalho de Singer (2012) sugere, de “reformas graduais” assentadas sob um “pacto 

conservador”. Além do caráter que os governos petistas assumiram com estes acordos, as 

acusações de corrupção que vieram à tona com os escândalos do “mensalão” foram 

igualmente pesadas para sua avaliação. Tais acusações alinharam o PT a uma espécie de 

política que o partido sempre foi o crítico mais ferrenho, este fato passou a ameaçar a “ética 

histórica” com a qual o partido sempre fora alinhado. Esta ambiguidade assumida faz com que 

os governos e a política lulista fossem alvo de críticas tanto da direita quanto da esquerda. Da 

direita pela expansão do Estado e da esquerda pelo caráter “fraco” de seu reformismo.  

Por esse motivo argumenta-se que os protestos de 2013, inseridos neste contexto 

político do lulismo, faz com que sejam possíveis sua fragmentação e heterogeneidade. 

Iniciados por um movimento social com uma pauta específica, ao massificarem-se e atingirem 

o país todo, atingem o governo federal, seja pela crítica da esquerda, seja pelo projeto do anti-

lulismo que a classe média alta está alinhada, como demonstram os dados de André Singer. 

Essa classe social compõe a maioria dos perfis que estavam nos protestos das últimas semanas 

de junho de 2013, conforme apontaram os dados Ibope (cerca de 46% dos manifestantes 

possuíam renda acima de 5 salários mínimos).  
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Esses novíssimos movimentos dos indignados possuem uma característica que é 

comum em todas as partes do mundo, iniciam com um foco específico e espalham-se por todo 

o país impulsionados pela rapidez da informação nas redes sociais, mas também todos esses 

protestos estão ligados às especificidades dos contextos nos quais eles ocorrem. No caso da 

Turquia, como observou-se neste trabalho, o foco inicial era a construção do shopping em 

uma área verde, ao espalhar-se pelo país atingiu o governo e exigiu a saída do premiê 

Erdogan, primeiro-ministro turco em exercício na época. No caso brasileiro, os protestos estão 

inseridos nesse contexto político e econômico. Por isso ao fim, o governo federal acaba sendo 

atingindo, muito em conta da ambiguidade do lulismo.  

O sociólogo brasileiro Eder Sader (1988), ao analisar o período que precedeu a 

abertura democrática, observou que novos personagens entravam na cena política naquele 

momento. Esses novos personagens, dos quais faziam parte os novos movimentos sociais 

urbanos, o novo sindicalismo e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), foram importantes 

para a fundação do Partido dos Trabalhadores e foram componentes significativos de sua base 

social. Quando esteve no governo, o PT contou com o apoio de grande parte destes novos 

movimentos sociais, inclusive cooptando uma grande parte das suas lideranças pelo Estado, 

como apontou Miguel (2013).  

Os “personagens” de 2013, no entanto, entraram em cena na conjuntura do lulismo, 

quando o PT alcançou o governo federal na década de 2000. Esses personagens não faziam 

parte da velha conjuntura política, pois são os “novíssimos” movimentos sociais (GOHN, 

2015). Suas demandas são outras, e eles prezam pela autonomia frente à política institucional. 

Não dão preferência a um partido específico apesar de contarem com militantes partidários 

em suas bases (“apartidários, mas não antipartidários” como afirma o MPL). Orientam-se por 

uma ideologia que é crítica à política dos “acordos” e da conciliação de interesses. São 

alinhados à ação prática. Esses novos personagens não fizeram parte do quadro de formação 

do PT, por isso são autônomos quanto ao partido e surgem como atores críticos pela esquerda 

do “reformismo fraco” lulista. São críticos da conjuntura política que o PT faz parte. Por isso, 

seu histórico de protestos surge nesse contexto e faz frente às políticas urbanas da década de 

2010. São movimentos que tem caráter, sobretudo, antissistêmico, ou seja, contra tudo o que o 

sistema político tradicional pode representar. 

O que surge com a conjuntura de 2013 é uma recusa ao modelo político do lulismo, 

seja como conciliador de interesses, por um lado, seja como projeto que mantêm o Estado 



114 
 

como agente do desenvolvimento, por outro lado. Se a ambiguidade do lulismo possibilita 

críticas de ambas as partes, a partir de 2013 os discursos políticos passam por um período de 

acirramento da polarização esquerda e direita, conflito que se torna agudo nos anos 

posteriores. O projeto lulista centrado na conciliação de interesses de uma ampla camada de 

classes passa a ser posto e evidência com a heterogeneidade dos protestos de 2013. Pela 

esquerda ele é criticado por seu caráter de reformismo fraco, pela direita ele é alvo de críticas 

de grupos que defendem mais autonomia do mercado frente a ação do Estado. Todo esse 

“mosaico” de ideias é percebido nas ruas de São Paulo durante os protestos aqui estudados. O 

que possibilita argumentar que o modelo lulista é colocado em evidência nestes protestos, 

mesmo que não seja o foco inicial das manifestações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por vários motivos os protestos de junho de 2013 no Brasil são, além de significantes 

do ponto de vista histórico, singulares em sua forma. Este trabalho procurou dar conta de um 

desses significados, a pluralidade de pautas, demandas e perfis sociais, que fizeram surgir nas 

ruas uma massa heterogênea de manifestantes com variadas ideologias políticas, tingindo de 

cores distintas os atos e abarcando o espectro político da esquerda à direita. Mesmo que a 

díade direita-esquerda possua uma grande história e acirrado debate dentro das Ciências 

Sociais, como procurou-se ilustrar no capítulo 1, ela tem algumas características que lhe são 

fundamentais: a) o tratamento da díade precisa sempre ser levado em consideração dentro de 

seu contexto histórico, social e cultural específico em que se está analisando; b) são conceitos 

relacionais, ou seja, são pensamentos postos sempre em relação de oposição um ao outro e, 

finalmente; c) esquerda e direita podem ser enquadrados dentro de uma escala, caracterizando 

uma esquerda mais radical e outra mais moderada, o mesmo se dá para a direita, possui uma 

ala mais radical e outra mais moderada.  

Dentro da bibliografia aqui analisada, apesar do amplo debate, a caracterização de 

Bobbio (1995) ainda é a que melhor define as ideologias de direita-esquerda, sendo o 

igualitarismo o elemento responsável pela oposição entre os polos, a relação ao Estado é outro 

ponto de destaque para diferenciação. A direita tende a julgar a desigualdade como 

constitutiva da sociedade e não cabe ao Estado o papel de modifica-la ou elimina-la, uma vez 

que ela é ineliminável, por isso se opõe à interferência estatal nas relações sociais, 

principalmente nas relações de mercado. A esquerda, por sua vez, percebe as desigualdades 

como construções sociais, sendo assim, é possível elimina-las, para isso o papel do Estado é 

central movendo políticas que visem diminuir senão extinguir as desigualdades existentes, 

principalmente econômicas.  

Em relação aos protestos, o Brasil tem um histórico significativo de manifestações de 

massa desde a queda da ditadura militar e do início do processo de redemocratização, em 

meados da década de 1980. De lá para cá, presencia-se o surgimento de novos movimentos 

sociais, que lutam por direitos como cidadania, igualdade de gênero, direitos dos povos 

negros, direitos das populações LGBT, de estudantes, de luta por terra e reforma agrária, os 

movimentos sindicais, etc. As grandes manifestações de massa ocorreram nas marchas pelas 

“Diretas já” e pelo impeachment do presidente Fernando Collor conhecido como “movimento 

pela ética na política”.  



116 
 

As denominadas “manifestações de junho de 2013” entraram para esse histórico como 

a mais numerosa manifestação de massa do país, com a especificidade da explosão de 

demandas e pautas que tornaram os atos heterogêneos. Cada ato parecia ser diferente do 

outro, como procurou-se ilustrar nesta pesquisa com a divisão dos três momentos. Cada fase 

dos protestos, mesmo que ocorressem na mesma cidade ou com a diferença de um dia, em 

relação ao ato anterior, trouxe uma questão específica, uma cor diferente, um grupo diferente, 

cidadãos diferentes, e uma ampla gama de demandas, que foram o seu diferencial.  

O cruzamento ideológico apontado por Singer (2013) foi notado, principalmente, no 

segundo momento, quando o protesto se massificou e se expandiu atingindo as principais 

capitais do país. Como as ideologias são divergentes, tendem a entrar em conflito quando se 

encontram no mesmo espaço (SCHERER-WARREN, 2014a). Esse conflito se deu de forma 

mais explicita no dia 20 de junho, quando grupos e movimentos identificados com bandeiras 

de esquerda foram isolados do restante da marcha por conta da divergência com grupos 

identificados como apartidários ou antipartidários. Na perspectiva deste trabalho esse episódio 

apontou o conflito ideológico possível de ser enquadrado na polarização esquerda e direita ou, 

no mínimo, o surgimento de um “anti-esquerdismo” nos protestos.  

Os grupos identificados com a chamada “nova direita”, que reúne liberalismo 

econômico e conservadorismo de valores culturais, ainda não foram notados de forma 

organizada em junho de 2013. Grupos como Movimento Brasil Livre (MBL) e Movimento 

Vem Pra Rua, que serão muito importantes nos protestos que seguem aos de 2013 não foram 

destacados pelas mídias estudadas por este trabalho de dissertação.  A hipótese é que a gênese 

desses grupos já estava nas ruas naquele junho de 2013, embora, naquele momento, não se 

caracterizasse como movimentos sociais ou grupos organizados. 

A ambiguidade do fenômeno do lulismo, caracterizado como reformista e conservador 

ao mesmo tempo, possibilitou a formação desse fenômeno heterogêneo que abarcou tanto 

direita quanto esquerda nas ruas, como foi o caso do junho de 2013, pois ao definir-se pela 

contradição, o contexto político possibilita críticas por ambos os lados. Diferentemente dos 

“novos personagens” de Sader (1988), os personagens de junho podem ser identificados como 

“novíssimos movimentos dos indignados” (GOHN, 2015), os quais surgiram em um contexto 

de crítica ao partido que historicamente estaria ligado à esquerda brasileira. Graças a essa 

ambiguidade, a crítica vem tanto da direita quanto da esquerda. Ou seja, são outros tempos, 

outro contexto e, outros personagens que surgem na história política e social do país. Conclui-
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se então, que o fenômeno do lulismo foi posto em evidência naqueles atos de junho de 2013, 

principalmente, pela sua ligação ao “velho sistema político”. Seu caráter ambíguo faz surgir 

críticas pelo seu modelo de reformismo fraco, assim como pela adoção de centralidade do 

papel do Estado no desenvolvimento econômico e social. 

Argumenta-se, portanto, que os atos de junho carregaram consigo esta ambiguidade 

própria ao contexto político do país. Os três momentos que procurou-se destacar neste 

trabalho explicam como o fenômeno se modificou no decorrer do mês, expandindo-se por 

todo o Brasil e alcançando uma amplitude de pautas, demandas e ideologias, assim como os 

mais diversos perfis e grupos sociais. Destaca-se, neste sentido, a presença das redes sociais 

como principal instrumento responsável pela divulgação e expansão dos atos. O cruzamento 

de ideologias divergentes entra em conflito no decorrer dos protestos, inaugurando uma cisão 

que vai polarizar as disputas políticas no país nos anos que irão seguir à 2013. Funcionando 

como crítica ao ambiente político, estes protestos logo alcançaram o governo federal que no 

início não estava sendo visado pelos movimentos.   

Os atos dos anos posteriores precisam ser analisados na sequência desses protestos de 

junho de 2013, pois embora possam trazer diferenças em sua forma, acredita-se que é a partir 

daquele episódio que houveram muitas rupturas políticas. O junho de 2013 fez surgir uma 

nova massa de manifestantes jovens em protesto, caracterizados pelo “amor à pátria” e pelas 

cores verde e amarelo da bandeira nacional, uma grande parte deles, críticos às políticas 

lulistas e ao caráter expansionista do Estado. Tais manifestantes possuem uma inclinação 

neoliberal na economia e conservadora no plano moral. Como já se destacou neste trabalho, 

estão mais ligados ao que alguns autores identificam como “fenômeno da nova direita” 

(PINHEIRO-MACHADO, 2017). Esses personagens estavam surgindo no contexto de 2013, 

mas ganham proporção e adeptos a partir daí, nos protestos posteriores, principalmente nos 

atos do impeachment da presidente Dilma Rousseff (2015-2016), que são questões para serem 

analisadas em trabalhos posteriores a este.  

O junho de 2013 é um momento singular na política e na sociedade brasileira, um 

momento que cruzou e, logo na sequência, colocou em conflito ideias e crenças políticas entre 

aqueles que estavam nas ruas. Foi grandioso em números e diversificado em demandas e 

pautas de debates, por isso, esses protestos deverão continuar como objeto de pesquisa de 

muitos trabalhos com os mais variados recortes de análise. Este trabalho visou se inserir nesse 
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debate e colaborar com as discussões e reflexões a respeito desse período impar da história 

recente do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

REFERÊNCIAS 

ABRANCHES, Sergio H. Hudson de. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional 

brasileiro. Revista de ciências Sociais, Rio de Janeiro. Vol. 3, n. 1, 1988, pp. 5-34. 

ALONSO, A. A política das ruas. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 set. 2016. Disponível 

em:< http://www1.folha.uol.com.br/colunas/angela-alonso/2016/09/1816167-a-politica-das-

ruas.shtml > . Acesso em: 20 mar. 2018.    

ALONSO, A. A Política das Ruas: protestos em São Paulo de Dilma a Temer. Novos Estudos 

Cebrap Especial, São Paulo, Jun. 2017. Pp. 49-58. Disponível em: 

<http://novosestudos.uol.com.br/produto/especial-dinamicas-da-crise/#5935e1d0341aa>. 

Acesso em: 01 abr. 2018.   

ALONSO, A.; MISCHE, A. Changing repertoires and partisan ambivalence in the new 

brazilian protests. Bulletin of Latin American Research, Vol. 36, n. 2, Abr. 2017. Pp. 139-

280.  

ANDERSON, P. O Brasil de Lula. Novos Estudos Cebrap, nº 91, nov. 2011. Pp. 23-52. 

Disponível em:< http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-91/#58ddbfbb4d1a3 >. 

Acesso em: 01 abr. 2018.  

ARANTES, P. E.; SCHWARZ, R. (Orgs.). Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações 

que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013. 259 p.  

ARON, R. O ópio dos intelectuais. São Paulo: Três Estrelas, 2016. 507 p.  

ARTIGO 19. Protestos Artigo 19. 2013. Disponível em: 

<http://protestos.artigo19.org/panorama.php>. Acesso em: 03 abr. 2018.  

BABBIE, E. Métodos de pesquisa de survey. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 276 p. 

BALANÇO DE GOVERNO (2003-2010). Balanço de Governo. Disponível em: 

<http://www.balancodegoverno.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 03 abr. 2018.   

BERMEO, N. Does electoral democracy boost economic equality? In: FUKUYAMA, F. et al. 

(orgs). Poverty, Inequality and Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 

2012. 185 p.   

BOBBIO, N. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. São Paulo: 

Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995. 192 p.  

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. (orgs.). Dicionário de Política. Brasília: 

Editora da Universidade de Brasília, 1°Ed. 1998.   

BOITO JR., A. O lulismo é um tipo de bonapartismo? Uma crítica as teses de André Singer. 

Revista Crítica Marxista, n° 37, 2013. Pp. 171-181. Disponível em:< 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/comentario51comentario51.

pdf>. Acesso em 01 abr. 2018.  



120 
 

BOITO JR., A.; BERRINGUER, T. Brasil: classes sociais, neodesenvolvimentismo e política 

externa nos governos Lula e Dilma. Sociologia e Política, vol. 21, nº 47, set. 2013. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

44782013000300004>. Acesso em: 01 abr. 2018. 

BOURNE, R. Lula do Brasil: A história real. São Paulo: Geração Editorial, 2009. 360 p.  

BRESSER-PEREIRA, L. C. Desenvolvimento e Crise no Brasil: Historia, Economia e 

Política de Getúlio Vargas a Lula. 5ª ed. São Paulo: Ed. 34, 2003. 456 p.  

BRESSER-PEREIRA, L. C. O Governo Dilma Frente ao Tripé Macroeconômico e a Direita 

Neoliberal e Dependente. Novos Estudos Cebrap, nº 95, mar. 2013. Pp. 5-14. Disponível 

em:< http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-95/#58ddd57d75889>. Acesso em 01 

abr. 2018.  

BRESSER-PEREIRA, L. C. O paradoxo da esquerda no Brasil. Novos Estudos Cebrap, n° 

74, mar. 2006. Pp. 25-45. Disponível em: < http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-

74/#591bf43ce54ad>. Acesso em: 01 abr. 2018.   

BRINGEL, B. Sentidos e tendências do levante brasileiro de 2013. In: BRINGEL, B; 

DOMINGUES, J. C. (orgs.). As jornadas de junho em perspectiva global. Rio de Janeiro: 

Netsal, IESP/UERJ. 2013. Pp. 16-30.  

CASTAÑEDA, J. G. Utopia desarmada: intrigas, dilemas e promessas da esquerda latino-

americana. São Paulo: Companhia das letras. 1994. 459 p.  

CASTELLS, M. A comunicação em rede está revitalizando a democracia. Fronteiras do 

Pensamento, Porto Alegre, 11 mai. 2015. Disponível em: 

<https://www.fronteiras.com/entrevistas/manuel-castells-a-comunicacao-em-rede-esta-

revitalizando-a-democracia>. Acesso em: 05 jan. 2018. 

CASTELLS, M. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 272 p.  

DATAFOLHA. 56% dos brasileiros aprovam realização da Copa no Brasil. 10 jun. 2014. 

Disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2014/06/1467905-51-dos-

brasileiros-aprovam-realizacao-da-copa-no-brasil.shtml>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

DATAFOLHA. Opinião pública. Disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/>. 

Acesso em: 03 abr. 2018. 

FAUSTO, S. A outra face do lulo-petismo. Folha de São Paulo. São Paulo, 26 set. 2010. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il2609201007.htm>. Acesso 

em: 04 out. 2017. 

FERES JR.; MIGUEL, L.; BARBARELA, E. A mídia impressa na cobertura das 

manifestações de junho. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS 38, 2014, Caxumbu. 

Anais... São Paulo: ANPOCS, 2014. Disponível em: < 



121 
 

https://www.anpocs.com/index.php/papers-38-encontro/gt-1/gt22-1/9026-a-midia-impressa-

na-cobertura-das-manifestacoes-de-junho/file>. Acesso em: 01 abr. 2018.  

FLORENZANO, M. Thomas Paine revisitado. Instituto de Estudos Avançados da USP. 

1996. Pp. 1-18. Disponível em: < 

http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/florenzanothomaspaine.pdf>. Acesso em: 01 abr. 

2018.  

FOLHA DE SÃO PAULO. Acervo. São Paulo, 01 jun./30 jun. 2013. Disponível em: 

<http://acervo.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 03 abr. 2018.  

FOLHA DE SÃO PAULO. TV Folha. São Paulo, 23 jun. 2013. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=iY8Rca0UQa0&t=331s>. Acesso em: 03 abr. 2018.  

FORTES, A.; FRENCH, J. A “Era Lula”, as Eleições Presidenciais de 2010 e os Desafios do 

Pós-Neoliberalismo. Tempo Social, vol. 24, n. 1, 2012. Pp. 201-228. Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/48866/52941>. Acesso em: 01 abr. 2018.  

FRANCO, M. S. C. De casas, pastores e lobos. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 set. 2010. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il2609201006.htm>. Acesso 

em: 04 out. 2017.  

FUKUYAMA, F. The end of history and the last man. MacMillan, Inc. New York. 1992. 

446 p.  

GIDDENS, A. Para Além da Esquerda e da Direita: O Futuro da Política Radical. São 

Paulo. Editora da UNESP. 1995. 297 p.  

GOHN, M. da G. A sociedade brasileira em movimento: vozes das ruas e seus ecos políticos e 

sociais. Caderno CRH. Salvador, v. 27, n. 71, mai./ago. 2014. Pp. 431-441. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

49792014000200013&script=sci_abstract&tlng=pt >. Acesso em: 01 abr. 2018.   

GOHN, M. da G. Manifestações de junho de 2013 no Brasil e praça dos indignados no 

mundo. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 157 p.  

GOHN, M. da G. Teoria dos Movimentos Sociais: Paradigmas clássicos e contemporâneos. 

São Paulo: Loyola, 1997. 416 p.  

HEYWOOOD, A. Ideologias políticas: do feminismo ao multiculturalismo. São Paulo: 

Ática, 2010b. 141 p.   

HEYWOOOD, A. Ideologias políticas: do liberalismo ao fascismo. São Paulo: Ática, 2010a. 

256 p.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) – Série histórica. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. 

Acesso em: 03 abr. 2018.   



122 
 

LUTAS E LUTAS TÁ TENU. Primeiras chamas: atos regionais das jornadas de junho. São 

Paulo, 05 set. 2013. Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=ytqVbsMl6qs>. 

Acesso em: 03 abr. 2018.  

MALINI, F. et al. #Vem Pra Rua: narrativas da revolta brasileira. In: CONGRESSO DA 

ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INVESTIGADORES DA COMUNICAÇÃO, 

7, 2014, Lima. Anais... Lima: ALAIC, 2014. Disponível em: < 

http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/12/GI1-Malini-Goveia-

Ciarelli-Carrerira-Herkenhoff-Regattieri-Vinicius.pdf>. Acesso 01 abr. 2018.  

MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. Lisboa: Editorial “Avante!”, 

1997. Disponível em:< 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoComunista/index.htm>. 

Acesso em: 01 abr. 2018. 

MEDEIROS, M.; SOUZA, P. H. G. F. de; CASTRO, F. A. de. A estabilidade da desigualdade 

de renda no Brasil, 2006 a 2012: estimativas com dados do imposto de renda e pesquisas 

domiciliares. Ciência e Saúde Coletiva, 20 (4), 2015. Pp. 971-986. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v20n4/pt_1413-8123-csc-20-04-00971.pdf>. Acesso em: 28 

maio 2018.   

MENEGUELLO, R. PT: a formação de um partido 1979-1982. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1989. 228 p.  

MERCADANTE, A. Brasil: Primeiro Tempo. Análise Comparativa do governo Lula. São 

Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006. 206 p. 

MÍDIA NINJA. Canal Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCwefw3viiiaxprsV6jgJvEA>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

MÍDIA NINJA. Mídia Ninja. Disponível em: <http://midianinja.org/>. Acesso em: 03 abr. 

2018. 

MIDIA NINJA. Página do Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/MidiaNINJA/>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

MÍDIA NINJA. Retrospectiva 2013. 2014. Disponível em: 

<https://medium.com/@MidiaNINJA/ninja-2013-f6d5618375b2>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

MIGUEL, L. F. Limites da transformação social no Brasil. Resenha de: SINGER, A. Os 

sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. Novos Estudos Cebrap, nº 95, São 

Paulo, 2013, pp. 157-62. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002013000100009>. 

Acesso em: 01 abr. 2018.  

MOVIMENTO PASSE LIVRE. Tarifa Zero. Disponível em: <http://tarifazero.org/mpl/>. 

Acesso em: 03 abr. 2018.  



123 
 

MTST. As linhas políticas do MTST. Disponível em: <http://www.mtst.org/quem-somos/as-

linhas-politicas-do-mtst/>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

NOBRE, M. Choque de Democracia: razões da revolta. São Paulo: Companhia das Letras, 

2013. 49 p.   

O GLOBO. Acervo. Brasil foi escolhido sede da Copa do Mundo de 2014 em outubro de 

2007. 20 ago. 2013. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/brasil-

foi-escolhido-sede-da-copa-do-mundo-de-2014-em-outubro-de-2007-9630221>. Acesso em: 

18 abr. 2018.  

OLIVEIRA, A.; COSTA, S.; NETO, L. As manifestações de junho de 2013 à luz da 

opinião pública: causas, significados e mudanças de opinião. [s.l], [201-]. Disponível em: 

<http://www.cenariointeligencia.com.br/files/abep14012013.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2018. 

PESSOA, S. A crise atual. Novos Estudos Cebrap, n°102, jul. 2015. Pp. 9-14. Disponível 

em:< http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-102/#58f7188427dfe>. Acesso em: 01 

abr. 2018.  

PINHEIRO-MACHADO, R. Esquerda e direita disputam regimes de verdade. Entrevista 

especial com Rosana Pinheiro-Machado. Instituto Humanitas Unisinos. Unisinos, 06 nov. 

2017. Disponível em: < http://www.ihu.unisinos.br/573311-esquerda-e-direita-disputam-a-

verdade-entrevista-especial-com-rosana-pinheiro-machado> Acesso em: 25 mar. 2018.  

PORTAL BRASIL. Resultado das eleições nacionais 2002.  Disponível em: 

<http://www.portalbrasil.net/politica_eleicoes2002_resultados_turno2.htm>. Acesso em: 03 

abr. 2018.  

PRATES, D. et al. A Gestão Macroeconômica do Governo Dilma (2011-2012). Novos 

Estudos Cebrap, nº 97, nov. 2013. Pp. 169-185. Disponível em: < 

http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-97/#58dde7c37e990>. Acesso em 01 abr. 

2018.  

PRZEWORSKI, A. A Social-democracia como fenômeno histórico. Lua Nova, São Paulo, v. 

4, n.3, jul./set. 1988. Pp. 42-81. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451988000200004>. 

Acesso em: 01 abr. 2018.  

RIBEIRO, P. F. Dos Sindicatos ao Governo: A organização nacional do PT de 1980 a 2005. 

São Carlos: Edufscar, 2010. 362 p. 

SADER, E. (org.) 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: Lula e Dilma. São Paulo: 

Boitempo/Rio de Janeiro: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, 2013. 396 p.  

SADER, E. O anjo torto: Esquerda e direita no brasil. São Paulo: Brasiliense, 1995. 194 p.  

SADER, E. Quando novos personagens entram em cena. São Paulo: Paz e Terra, 1988. 329 

p. 



124 
 

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, P. B. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São 

Paulo: McGraw-Hill, 2006. 632 p.   

SCHEEFER, F. Esquerda e direita: velhos e novos temas. In: 38° ENCONTRO ANUAL DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS. 2014. Caxumbu, MG. Anais... Caxumbu: ANPOCS, 2014. Disponível em: 

https://www.anpocs.com/index.php/papers-38-encontro/gt-1/gt27-1/9084-esquerda-e-direita-

velhos-e-novos-temas/file Acesso em: 29 mar. 2018.  

SCHEEFFER, F. Ideologia e comportamento parlamentar na Câmara dos Deputados: faz 

sentido ainda falar em esquerda e direita? 2016. 291 p. Tese (Doutorado Ciência Política) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2016.  

SCHERER-WARREN, I. Dos movimentos sociais às manifestações de rua: o ativismo 

brasileiro no século XXI. Política e Sociedade, Florianópolis, vol. 13 n° 28, set./dez. 2014b. 

Pp. 13-34. Disponível em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-

7984.2014v13n28p13>. Acesso em: 01 abr. 2018.  

SCHERER-WARREN, I. Manifestações de rua no Brasil 2013: encontros e desencontros na 

política. Cadernos CRH. Salvador, Vol. 27, n.71, mai./ago. 2014a. Pp. 417 – 429. Disponível 

em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

49792014000200012&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 01 abr. 2018.  

SINGER, A. A história e seu ardis: o lulismo posto a prova em 2010. Folha de São Paulo, 

São Paulo, 19 set. 2010. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/il1909201005.htm>. Acesso em: 04 out. 2017. 

SINGER, A. A Segunda Alma do Partido dos Trabalhadores. Novos Estudos Cebrap, nº88, 

nov. 2010. Pp. 89-111. Disponível em:< http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-

88/#58ddae581c3bf>. Acesso em: 01 abr. 2018.  

SINGER, A. Brasil, junho de 2013: classes e ideologias cruzadas. Novos Estudos Cebrap. N. 

97, nov. 2013. Pp. 23-40. Disponível em: < http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-

97/#58dde7c211167>. Acesso em: 01 abr. 2018.   

SINGER, A. Cutucando Onças com Varas Curtas: O ensaio desenvolvimentista no primeiro 

mandato de Dilma Rousseff 2011-2014. Novos Estudos Cebrap, nº 102, jul. 2015. Pp. 43-71. 

Disponível em:< http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-102/#58f718848becd>. 

Acesso em: 01 abr. 2018.  

SINGER, A. Esquerda e direita no eleitorado brasileiro: a identificação ideológica nas 

disputas presidenciais de 1989 e 1994. São Paulo: Edusp, 2000. 202 p.  

SINGER, A. Os Sentidos do Lulismo: reforma gradual ou pacto conservador. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 280 p.  

SINGER, A. Raízes sociais e ideológicas do lulismo. Novos Estudos Cebrap, n° 85, nov. 

2009. Pp. 83-102. Disponível em: < http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-

85/#591d62cf0e166>. Acesso em: 01 abr. 2018.  



125 
 

SOUZA, J. de. A Ralé brasileira: quem é e como vive? Editora da UFMG. 2009. 274 p.   

SOUZA, J. de. Batalhadores do Brasil: nova classe média ou nova classe trabalhadora? 

Editora da UFMG. 2012. 404 p.  

SZWAKO, J.; DOWBOR, M. Respeitável Público: Performance e organização dos 

movimentos antes dos protestos de 2013. Novos Estudos Cebrap, n. 97, nov. 2013. Pp. 43-

55. Disponível em: < http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-97/#58dde7c231ffe>. 

Acesso em: 01 abr. 2018. 

TAROUCO, G. da S.; MADEIRA, R. M. Esquerda e Direita no Brasil: uma análise 

conceitual. Revista Pós Ciências Sociais, vol. 8, n. 15, jan./jun, 2011. Pp. 171-186. 

Disponível em: < 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/view/591/2744>. Acesso 

em: 01 abr. 2018.   

TAROUCO, G. da S.; MADEIRA, R. M. Partidos, programas e o debate sobre esquerda e 

direita no Brasil. Sociologia e Política, Curitiba, V. 21, n. 45, mar. 2013. Pp. 149-165. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v21n45/a11v21n45.pdf>. Acesso em: 01 abr. 

2018. 

TATAGIBA, L. 1984, 1992 e 2013: sobre ciclos de protestos e democracia no Brasil. Política 

e Sociedade. Vol. 13, n. 28. 2014. Pp. 35-62. Disponível em: < 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2014v13n28p35/28900>. 

Acesso em: 01 abr. 2018.  

TILLY, C. Movimentos sociais como política. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 3, 

Brasília, jan./jul. 2010. Pp. 133-160. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resultado da eleição 2006. 2006. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/resultado-da-eleicao-2006>. 

Acesso em: 03 abr. 2018.  

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resultado das eleições municipais 2012. 2012. 

Disponível em:  <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2012/Outubro/fernando-haddad-

pt-e-eleito-prefeito-de-sao-paulo-sp>. Acesso em: 03 abr. 2018.  

ZUCCO JR, C.; CAMPELLO, D. A Esquerda em um País Democrático, Globalizado e 

Desigual: Uma Análise do Brasil de Lula. In: MOREIRA, C; RAUS, D; LEYTON, J. C. G. 

(orgs). La Nueva Política em América Latina: rupturas y continuidades. 1 ed. 

Montevideo: tríplice, 2008, p. 97-124. 


