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RESUMO 

Os protestos que tiveram curso em junho e julho de 2013, compreendidos como momento das
disputas  hegemônicas em curso no Brasil,  são o objeto deste  estudo,  no qual pretende-se
analisar a ação política, durante a Grande Onda, dos grupos socais que disputam a hegemonia
na sociedade brasileira contemporânea. Busca-se ainda compreender como as distintas etapas
dos  movimentos  influenciar  no  decorrer  dos  eventos  posteriores.  Para  as  constatações
pretendidas,  procede-se à revisão crítica de autores fundamentais para a compreensão não
apenas  destes  movimentos  sociais,  como  da  realidade  social  e  política  do  Brasil
contemporâneo, além da análise de documentos políticos, opinativos e noticiosos veiculados
pela mídia e por organizações políticas e depoimentos de lideranças políticas, a exemplo do
Pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, em 21 de junho de 2013. Vale-se ainda do
aporte de dados secundários de institutos de pesquisa e de dados sócio-econômicos do IBGE.
As categorias e conceitos da sociologia política de Antonio Gramsci surgem aqui como aporte
teórico da discussão. Com efeito, defende-se a hipótese de que durante o processo de disputa
pela direção intelectual e moral das mobilizações de junho de 2013, houve a emergência em
cena de determinada ideologia conservadora, com base social na classe média - esforço que
teve como principal agente os veículos da mídia hegemônica que atuaram no sentido de um
partido  político,  aqui  denominado  partido  da  mídia.  A ação  destes  veículos  se  valeu  de
plataformas  já  presentes  nos  movimentos,  notadamente  sua  rejeição  a  organizações  e
programas políticos,  para alçar-se à  condição dirigente dos  protestos durante determinado
período em que fez da corrupção o tema central dos esforços por encetar o Governo Federal
no escopo das manifestações. Dada a grandeza das forças e dos interesses que entraram em
jogo,  o  presente  estudo  contribui  para  o  debate  acerca  da  atualidade  brasileira  e  suas
perspectivas, que têm nos Movimentos de Junho um marco tanto político quanto ideológico. 

Palavras-chave: Protestos no Brasil em 2013; Hegemonia; Política Brasileira. 



ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze the street demonstrations occurred last June and July 2013,
which appear as samples of the hegemonic fights in course in Brazil, during the so-called Big
Wave of the social groups in conflict nowadays in the country. Among other questions, this
study tries to explain how the varied stages of these fighting groups influenced their late ones.
For that, it takes into consideration the bibliography available not only on these groups, but
also  on  the  social  and  political  contemporary  Brazil.  That  is  why  it  evaluates  political
documents,  as  well  as  opinion  pieces,  news  and  others  disseminated  by  the  press  or  by
political  groups.  Speeches  made  by  political  leaderships,  as,  for  example,  that  one  the
President Dilma Roussef made on 21 July 2013, deserves close analysis. This also applies to
contributions  made by secondary  data,  poll  institutions  and IBGE’s  socio-economic  data.
Categories and concepts of Antonio Gramsci’s political sociology are used here as theoretic
bases. In fact, it favors the hypothesis that, during the dispute for the intellectual and moral
command  of  demonstrations  on  July  2013,  a  certain  middle-class  conservative  ideology
emerged on scene. This group conquered the agreement of hegemonic mass media acting now
as a political party, here designated as media party. These media resorted to platforms pre-
existent to the demonstration movements, especially their rejection to political organizations
and programs in order to ascend as the demonstrations’ leaders along a certain period in which
corruption appeared as the central theme of these efforts, while the government tried to get
control of the situation. In view of the several forces and issues at stake, the present study
contributes to the discussion about the current reality in Brazil and its perspectives, without
losing sight of the centrality of the June Movements as political and ideological milestones.   

Key words: Demonstrations in 2013 Brazil. Hegemony. Brazilian Policy.
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A voz das ruas e a rearticulação da ideologia conservadora

INTRODUÇÃO: MOVIMENTOS DE JUNHO COMO DISPUTAS HEGEMÔNICAS

A expressão a voz das ruas - frequentemente antecedida do artigo definido no singular,

como aqui grafada – passou a compor o léxico do debate público acerca das questões políticas

e sociais brasileiras da contemporaneidade. Ela remete aos protestos que tiveram curso no

Brasil  – em seus momentos de maior mobilização – entre junho e julho do ano de 2013,

eventos doravante denominados Movimentos de Junho e que são o tema desta dissertação.

Exemplar  desse  fenômeno,  a presidente  Dilma  Rousseff  –  em  pronunciamento  à

Nação – disse ter “a obrigação de ouvir a voz das ruas” (ROUSSEFF, 2013). Manuel Castells,

sociólogo espanhol, declarou em entrevista que "Dilma é a primeira líder mundial a ouvir as

ruas" (2013a). Nos programas televisivos os especialistas “traduziam” a voz das ruas para os

próprios manifestantes. O termo também esteve presente na campanha eleitoral sob diversas

outras denominações, mas com sentido análogo.

Um questionamento inicial,  que surge do uso da expressão,  diz  respeito  a como é

possível falar em a voz das ruas diante de protestos que mobilizaram distintos estratos sociais,

de identificação ideológica, níveis de renda, idade e escolaridade que abarcam um recorte

amplo da sociedade brasileira, conforme vê-se no capítulo 2 desta.

Decorre dessa contradição que a expressão a voz das ruas é primeiramente índice da

tentativa de apropriação dos sentidos e da simbologia dos protestos de 2013 no Brasil, num

esforço por conferir-lhes uma univocidade que não foi necessariamente real.

Das  muitas  reivindicações  presentes  nos  maiores  protestos,  constavam  agendas

divergentes  e  mesmo contraditórias.  Se  por  um lado  se  exigia  mais  e  melhores  serviços

públicos, por outro – a pretexto da escalada inflacionária – eram os gastos públicos o alvo das

queixas.  Palavras  de  ordem contra  a  presença  de  partidos  e  organizações  da  esquerda,  e

mesmo  atos  de  violência  contra  seus  representantes,  tornaram-se  frequentes.  Também

entraram na rotina dos protestos apupos e canções denunciando a tentativa de manipulação da

mídia, a mesma que pautara os temas mais populares nas manifestações a partir de 13 de

junho de 2013. Essa expansão da agenda dos protestos e reorientação de esforços para novos

alvos,  essas  suas  transformações  qualitativas  se  deram  concomitantes  à  elevação  do

contingente de manifestantes e da intensidade das mobilizações, a partir do dia 13 de junho.

Nesta data, da noite para o dia, milhões de brasileiros foram atordoados pelas imagens

de brutal violência contra manifestantes num protesto na capital paulista. Imagens que foram

veiculadas à exaustão pela imprensa televisiva, e também nas redes sociais e grandes portais

da  internet.  Nas  semanas  subsequentes,  uma  onda  de  manifestações  com  dimensões

inesperadas varreu o país.
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Até  o  13  de  junho,  era  possível  inferir  aos  movimentos  uma pauta  coordenada  e

comum. A partir de então, isso já não era uma aproximação aceitável da realidade.

Foi  a  cidade  de  São  Paulo  o  centro  dos  Movimentos  de  Junho  até  esta  data.  Os

manifestantes  em sua  fase  principal  de  mobilização  após  o  anúncio  conjunto  do  prefeito

paulistano e do governador paulista, Fernando Haddad e Geraldo Alckimin, do aumento das

passagens de ônibus, trens e metrôs no dia 17 de maio. O reajuste vigoraria a partir de 2 de

junho, quando as passagens passaram a custar R$ 3,20. 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, a cidade de São Paulo possuía então mais de 11

milhões de habitantes, sendo o núcleo de uma região metropolitana altamente conurbada, cuja

população já passa dos 20 milhões1. O seu sistema integrado de transportes públicos - que

compreende  ônibus,  trens  e  metrôs  -  é  vítima  não só  da  pressão  populacional,  como da

reconhecida falta de planejamento urbano e da escassez de investimentos. 

O transporte público é há muito uma questão central na vida de dezenas de milhões de

brasileiros que vivem em grandes centros urbanos. A qualidade dos serviços é deplorável, o

que  emana  das  manifestações  pessoais  constantes  dos  usuários  veiculadas  pelas  diversas

mídias, e que motivam uma série de estudos, que são visivelmente mais frequentes a cada dia.

Para piorar, a tarifa de São Paulo é uma das mais caras do mundo, superando a de outras

metrópoles como Nova Iorque e Tóquio, segundo estudo comparativo da Agência Nacional de

Transportes Públicos (ANTP)2 .

Poucas semanas após sua posse, o prefeito Haddad anunciou que reajustaria a tarifa de

ônibus, que estava congelada desde janeiro de 2011 em R$ 3,00, e cuja defasagem custou aos

cofres  municipais  R$ 961  milhões  em 2012  (FSP,  2013a).  Contudo,  conforme o  próprio

prefeito se lamentou através da imprensa, a preocupação do Governo Federal em controlar a

ameaça de pressão inflacionária o levou a adiar o aumento até o fim do primeiro semestre. 

No Rio de Janeiro,  a Prefeitura acompanhou a decisão da administração da capital

paulista e só realizou o aumento em 1º de junho, passando dos R$ 2,75 aos R$ 2,95. Em

outras capitais, os aumentos já haviam ocorrido ao longo do ano. Belo Horizonte se adiantou a

todos e subiu os preços de suas passagens em vinte centavos no dia 29 de dezembro de 2012.

Fortaleza  fez  seu  reajuste  no  mesmo valor,  no  dia  20  de  fevereiro  de  2013,  passando  a

passagem de R$ 2 para R$ 2,20. Curitiba reajustou para R$ 2,85 a passagem que custava

R$2,60. Recife já havia elevado sua tarifa em vinte centavos, no dia 6 de janeiro. Natal subiu

o preço das passagens de R$ 2,20 para R$ 2,40 no dia 18 de maio. O aumento em Porto

1 Fonte: IBGE, Censo 2010. Em: www.ibge.gov.br. Consulta em 20 mar. 2014.
2 Fonte: Agência Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Em www.antp.org.br. Consulta em 20 mar. 2014.

http://www.ibge.gov.br/
http://www.antp.org.br/
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Alegre, concedido em 25 de março, já havia sido suspenso pela justiça. Ao todo, 14 capitais3

reajustaram os preços de suas tarifas de transporte público entre dezembro de 2012 e junho de

2013. Em todas elas houve protestos.

Toda essa efervescência não significou necessariamente um dado novo na trajetória

recente  de  mobilizações  populares  no  Brasil.  Movimentos  estudantis  centrados  na

problemática  do  transporte  público  se  tornaram  parte  de  um  calendário  extraoficial  de

mobilizações anuais desde a década de 1990. A redemocratização e o reconhecimento legal de

entidades estudantis como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos

Estudantes Secundaristas (UBES) pela Lei Federal 7.398, de 4 de novembro de 1985, foram

um estímulos aos movimentos estudantis – universitário e secundarista. Ao longo da década

de 1990, a ascensão de governos neoliberais impôs aos movimentos sociais uma agenda de

oposição pautada muita vezes pela defesa dos serviços públicos severamente ameaçados de

sucateamento. O transporte público tornou-se umas das “bandeiras” centrais dos movimentos

estudantis.

O próprio Movimento Passe Livre (MPL), em sua página na internet, apresenta um

histórico de suas manifestações, correspondentes aos aumentos de tarifas dos últimos anos no

município de São Paulo. Os aumentos da última década na capital paulista ocorreram em

2003,  2005,  2006,  2010  e  2011.  Cada  qual  desses  reajustes  teve  sua  repercussão  nos

movimentos estudantis, como uma rápida consulta em buscadores e nos sítios eletrônicos de

entidades  do  movimento  estudantil  pode  atestar.  Em todas  as  oportunidades,  entidades  e

movimentos como a UNE e o MPL organizaram seus atos. Porém, contando em média com

no máximo algumas  centenas  de  manifestantes,  quando  muito,  até  junho  os  movimentos

estudantis de 2013 pouco ou nada conquistaram. Mesmo em capitais como Belo Horizonte e

Fortaleza, que chegaram a realizar protestos intensos e em alguns momentos radicalizados, os

movimentos estudantis passaram ao largo da cobertura midiática, recebendo seu já tradicional

“carimbo” de transtornos nas vias públicas. 

Em Natal-RN, por exemplo, a suspensão dos sistema de integração de ônibus, que é

localmente chamado de Passe Livre, ocasionara no dia 18 de setembro de 2012 a revolta de

cerca  de  2  mil  pessoas,  que  interditaram um dos  principais  cruzamentos  da  cidade  (das

3 São elas: Aracaju: aumento de R$ 0,20 em 7 de maio de 2013; Belo Horizonte: aumento de R$ 0,20 em 29 de
dezembro de 2012; Cuiabá: aumento de R$ 0,25 em 28 de dezembro de 2012; Curitiba: aumento de R$ 0,25 em
23 de março de 2013; Fortaleza: aumento de R$ 0,20 em 20 de fevereiro de 2013; Goiânia: aumento de R$ 0,30
em 22 de maio de 2013; João Pessoa: aumento de R$ 0,10 em 2 de janeiro de 2013; Manaus: aumento de R$
0,25 em 30 de março de 2013; Natal: aumento de R$ 0,20 em 18 de maio de 2013; Recife: aumento de R$ 0,10 a
R$ 0,20 em 6 de janeiro de 2013; Rio de Janeiro: aumento de R$ 0,20 em 1º de junho de 2013; São Paulo:
aumento de R$ 0,20 em em 2 de junho de 2013; e Vitória: aumento de R$ 0,10 em 2 de janeiro de 2013.
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avenidas Bernardo Vieira com Salgado Filho). Houve a queima de um ônibus no local e de

outro na periferia da cidade. Mais uma vez, as fortes imagens da manifestação contribuíram

para que outra ainda maior se realizasse nos dias posteriores, num indicativo que a violência

talvez opere - em certas circunstâncias - como fator de mobilização, sobretudo por atrair a

atenção da imprensa (e render boas imagens!). Este protesto em Natal teve a liderança parcial

de um movimento local, intitulado Revolta do Busão, parcialmente similar ao MPL em sua

forma de organização e propósitos políticos. Ainda assim, os protestos eram percebidos como

atos localizados, e a ênfase da imprensa se dava na baderna e nos transtornos. 

Contudo, as coisas estavam por mudar. 

No dia posterior à entrada em vigor dos aumentos em São Paulo, o MPL organizou um

protesto com algumas dezenas de manifestantes. O objetivo dessa pequena mobilização - que

não foi a única, outros atos pequenos e radicalizados se fizeram notar pela cidade no dia 3 de

junho - foi a convocação de um grande ato no Vale do Anhangabaú, região central da capital

paulista, para o dia 6 de junho. 

Quando  o  protesto  do  dia  6  chegou  à  Avenida  Paulista,  cerca  de  2  mil  pessoas

engrossavam suas  fileiras.  Diante  da  tentativa  de  bloqueio  daquela  que  é  uma  das  mais

importantes vias paulistanas, a passeata se viu diante do primeiro ato de uma escalada de

violência  perpetrada pela  Polícia  Militar  do Estado de  São Paulo,  cujo ápice  se  daria  no

fatídico dia 13 de junho. Desde o dia 3, uma parcela da imprensa já acompanhava atentamente

os protestos, que desde o início renderam fortes imagens de pichações e queima de pneus e

depredações de paradas de ônibus, orelhões etc. As cenas de fogo nas ruas, fotos de jovens

pintando o asfalto com o dizer  3,20 não, latas de lixo reviradas etc logo demonstraram seu

apelo ao fluxo constante de imagens e sons que constitui a mídia contemporânea, sobretudo a

eletrônica, com destaque à televisão. O desfecho do ato dia 6 de junho foi o prenúncio do

confronto  campal  da  semana  seguinte.  Um  portal  da  internet  assim  descreveu  os

acontecimentos: 

[...] às 21h a Tropa de Choque dispersou os manifestantes, em sua maioria
jovens na faixa dos 20 anos, com bombas de gás lacrimogênio e de efeito
moral,  dispersando os  participantes  do protesto em direção à  Avenida da
Consolação. Os manifestantes jogaram cestas de lixo. "Há muita fumaça e
correria," relatou o repórter Vasconcelo Quadros. 
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O confronto durou cerca de 15 minutos, causando tensão entre os passantes e
usuários do metrô, que ficaram presos na estação Consolação, entre as ruas
Augusta e Haddock Lobo (ÚLTIMO SEGUNDO, 2013). 

No dia seguinte, 7 de junho, um novo protesto do MPL - desta vez contando com 5 mil

manifestantes,  segundo  os  organizadores4 -  foi  mobilizado  principalmente  através  de  um

evento criado no Facebook e que teve virtualmente mais de 20 mil presenças confirmadas

(também nesta data já estava, na mesma rede social, marcado um protesto para o fim do mês,

que viria a ser, para surpresa de seus próprios idealizadores iniciais, o ápice dos Movimentos

de  Junho;  o  debate  em torno da presença dos  partidos  e  a  campanha para que estes  não

levassem suas bandeiras aos atos já tinham força; o lema premonitório era: Dia 20 o Brasil vai

parar - dificilmente quem o escreveu fazia ideia de o quanto estava certo). As imagens da

violência no dia anterior (6), que circularam pela grande imprensa e sobretudo pelas redes

sociais, geraram num curto período de menos de 24 horas uma surpreendente mobilização. O

movimento já demonstrava um vigor novo e incomum. 

Pelas imagens que circularam nas mídias impressa e eletrônica, pode-se verificar que

já nesse momento ganhavam visibilidade os grupos de mascarados que praticavam boa parte

das ações radicalizadas, ações que foram o impulso inicial para dar visibilidade aos protestos

e que prosseguiram sendo um dos grandes trunfos da espantosa mobilização em torno dos

movimentos,  numa  simbiose  entre  os  radicais  e  a  mídia  do  espetáculo.  A despeito  da

reprovação pública – mesmo dos dirigentes do movimento – e da militância de uma crescente

massa de manifestantes que chegou a fazer da frase Sem violência seu programa nos protestos

(num processo de autorreferência que foi marcante nos Movimentos de Junho), a estética da

violência seguiu sendo uma aliada das mobilização por meios que perpassavam os veículos da

mídia eletrônica e as redes sociais da internet, mas sobretudo aqueles e sobretudo a televisão.

Em meio à  massa de manifestantes,  via-se a  presença de organizações  políticas já

tradicionais em protestos de ruas no Brasil,  marcadamente da esquerda, com destaque aos

partidos que fazem oposição pela esquerda ao governos petistas, como o Partido Socialista

dos  Trabalhadores  –  Unificado  (PSTU)  e  o  Partido  Socialismo  e  Liberdade  (PSOL).  A

liderança  do  MPL,  contudo,  até  então  era  inegável.  Apesar  das  divergências  quanto  à

avaliação dos governos Federal e Municipal, o centro político das manifestações era a rejeição

ao  aumento  das  passagens.  Palavras  de  ordem contra  a  gestão  do  prefeito  Haddad  eram

comuns  e  não  encontravam  grande  oposição.  Além  do  apelo  das  cenas  de  violência  e

4 Fonte: MPL. Em: www.mpl-sp.org. Acesso em 20 mar. 2014.

http://www.mpl-sp.org/
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destruição e da crescente repercussão que os movimentos passaram a ter nas redes sociais, um

fator político pesou na até então inédita atenção que os movimentos estudantis teriam, do dia

6 em diante, por parte da imprensa: um dos principais alvos dos protestos não podia deixar de

ser o recém empossado prefeito da maior cidade do país, o petista Fernando Haddad.

A partir de 13 de junho, os Movimentos de Junho tiveram um rápido impulso. Nesta

data, 5 mil manifestantes foram mobilizados, dando ocasião à detenção de 100 pessoas para

averiguações, segundo a PM paulista5. No protesto seguinte, em 17 de junho de 2013, 65 mil

pessoas ocuparam as ruas paulistanas. A defesa da redução das tarifas do transporte público já

cedia espaço para outras manifestações, segundo o que decorre da leitura do portal da revista

Época, do conglomerado de comunicações Globo: “Os manifestantes criticavam a corrução,

os governos, a presidente Dilma Rousseff e até projetos específicos como a PEC 37 (proposta

que reduz o poder de investigação do Ministério Público).” No Rio de Janeiro foram 100 mil

manifestantes e as pautas as mesmas.6 No dia 20 de junho, estima-se que 100 mil pessoas

participaram dos protestos em São Paulo e cerca de 1 milhão ao todo, em diversas cidades do

país7.

Em São Paulo, no dia 22 de junho, um sábado, o protesto mobilizou 35 mil pessoas8.

Foi o último protesto de massa na capital paulista. Em todas as outras cidades brasileiras em

que havia protestos, estes também declinaram em volume a partir do dia 20 de junho.

No dia 11 de julho de 2013, o protestos convocado pelas centrais sindicais e entidades

tradicionais dos movimentos sociais, em defesa da democratização da mídia, reuniu em São

Paulo  500 pessoas  em frente  à  sede da Rede Globo de Televisão9.  Neste  momento  já  se

confirmava a tendência desmobilizante dos protestos populares de 2013 no Brasil.

Uma tipologia dos Movimentos de Junho

Para  avançar  na  compreensão  das  transformações  quantitativas  e  qualitativas  que

pode-se acompanhar no decurso dos protestos, os Movimentos de Junho são – para efeitos

deste estudo – compreendidos em três momentos decisivos: movimentos estudantis de 2013,

Grande Onda e movimentos esparsos.

5 Fonte: Agência Brasil. Em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-06-13/mais-de-100-pessoas-
detidas-para-averiguacao-em-protesto-contra-aumento-da-tarifa-em-sp. Acesso: 20 mar. 2014.
6 Fonte:  Época.  Em:  http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2013/06/protesto-em-sao-paulo-reune-
milhares-de-pessoas-no-centro-da-cidade.html. Acesso: 20 mar. 2014.
7 Fonte:  G1.  Em:  http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/protesto-em-sp-ocupa-av-paulista-estradas-e-
tem-tumulto-com-militantes.html. Acesso: 20 mar. 2014.
8 Fonte: G1. Em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/protesto-reune-35-mil-pessoas-no-centro-de-sp-
neste-sabado.html. Acesso: 20 mar. 2014.
9 Fonte:  Terra.  Em:  http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-protesto-por-democratizacao-da-midia-reune-
500-em-frente-a-globo,236498a6e50df310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html. Acesso: 20 mar. 2014.

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-protesto-por-democratizacao-da-midia-reune-500-em-frente-a-globo,236498a6e50df310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-protesto-por-democratizacao-da-midia-reune-500-em-frente-a-globo,236498a6e50df310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/protesto-reune-35-mil-pessoas-no-centro-de-sp-neste-sabado.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/protesto-reune-35-mil-pessoas-no-centro-de-sp-neste-sabado.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/protesto-em-sp-ocupa-av-paulista-estradas-e-tem-tumulto-com-militantes.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/protesto-em-sp-ocupa-av-paulista-estradas-e-tem-tumulto-com-militantes.html
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2013/06/protesto-em-sao-paulo-reune-milhares-de-pessoas-no-centro-da-cidade.html
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2013/06/protesto-em-sao-paulo-reune-milhares-de-pessoas-no-centro-da-cidade.html
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Trabalha-se  com  uma  tipologia  mínima  para  delimitar  esses  três  momentos  dos

Movimentos de Junho. Os componentes dessa delimitação respondem a três perguntas: quais

as  pautas  predominantes  nos  protestos  durante  a  etapa  em  questão?;  que  forma  de

organização, direção ou mobilização foi predominante?; e qual suas dimensões?

Com base nesses critérios, o tipo de protestos que incluem-se no período denominado

movimentos estudantis de 2013 engloba aqueles que vão até o dia 13 de junho. Estes atos são

caracterizados por um nível menor de mobilização. No auge deste período, o próprio dia 13 de

junho, foram mobilizadas 5 mil pessoas em São Paulo. Nos demais protestos, a média de

manifestantes rondava a casa das centenas. A pauta estava centrada na exigência da redução

das tarifas do transporte público. E apesar da forma de organização horizontal, os protestos

eram  convocados  por  movimentos  sociais  e  estudantis  com  organização  em  escolas  e

universidades, a exemplo da capital paulista onde o MPL foi protagonista.

Além da liderança do MPL, os protestos tiveram, já nesta etapa, destacada presença

das oposições de esquerda e de atores sociais de orientação anarquista ou autonomista. Com

conhecimento  de  causa,  sendo  um  intelectual  diretamente  ligado  a  esse  campo  político,

Ricardo Antunes (2013, p. 40) registra que 

o Movimento do Passe Livre, na sua origem, era formado por jovens com
uma concepção política,  ainda que não necessariamente  partidária,  outros
com afinidades com anarquistas, autonomistas, ou também com os partidos
de esquerda como o PSOL, PSTU, PCB, entre outros.

O autor não cita textualmente, mas concordaria em incluir, entre outros, militantes do

Partido dos Trabalhadores (PT) e de outros partidos da base governista. Contudo, sendo a

prefeitura de São Paulo, dirigida por um petista, um dos alvos centrais das manifestações, era

natural que as iniciativas mais contundentes e efetivas partissem das forças oposicionistas.

Uma questão que surge da caracterização ora feita dos eventos ocorridos até 13 de

junho como movimentos estudantis de 2013 reside justamente na qualificação do MPL como

um movimento estudantil,  uma vez que o mesmo se apresenta como um movimento que

“deve ter como perspectiva a mobilização dos jovens e trabalhadores pela expropriação do

transporte  coletivo,  retirando-o da iniciativa privada,  sem indenização,  colocando-o sob o

controle dos trabalhadores e da população (MPL, 2013)”. Embora esta questão seja válida,

opta-se por tal conceituação por motivos que dizem respeito aos objetivos desta dissertação.
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Este trabalho se concentra em São Paulo, e consequentemente no MPL, para melhor

delimitar  e  expor  os  resultados  da  pesquisa.  Mas,  como  já  discutido,  os  movimentos

estudantis de 2013 se deram nacionalmente, e em determinados locais como Rio de Janeiro e

Curitiba, com a participação de entidades estudantis em sua organização. O próprio MPL,

pelo  que  se  constata  em  seus  documentos,  possuiu  organização  sobretudo  em  escolas  e

universidades. Assim, opta-se pelo termo  movimentos estudantis de 2013 para conceituar o

período inicial dos Movimentos de Junho por ao assim proceder reforçarem-se os vínculos

entre os protestos na capital paulista e nos demais municípios onde houve aumentos. Outro

motivo,  não  menos  importante,  é  reforçar  os  elos  entre  os  protestos  de  2013  e  seus

antecedentes.

Embora a motivação central dos movimentos estudantis de 2013 fosse a redução das

tarifas,  ou cancelamento dos aumentos das tarifas do transporte público,  é inegável que a

bandeira  da  Tarifa  Zero,  levantada pelo MPL, obteve  significativas  adesão e  visibilidade.

Contudo,  a  própria  lógica  de  movimentos  pelo  passe  livre  também  liga  o  MPL  aos

movimentos estudantis tradicionais do Brasil, como expressa o fundador do MPL, Marcelo

Pomar, em entrevista:

O passe livre é uma reivindicação histórica do movimento estudantil. Desde
pelo menos o final dos anos 80 no Rio de Janeiro há movimentos desse tipo,
com  inclusive  uma  movimentação  histórica  quando  o  Brizola  já  era
governador do estado. Os estudantes conseguiram garantir esse direito no
Rio,  e  até hoje esse direito  existe,  de  forma meio capenga,  por conta  de
liminares de empresas de ônibus – vira e mexe esse direito é contestado.
Então, depois da abertura política de 1985, o passe livre passou a fazer parte
do ideário do conjunto de reivindicações históricas do movimento estudantil
brasileiro,  em especial  o  secundarista.  Nós  não  inventamos  essa  história
(POMAR, 2013).

O período identificado como  Grande Onda corresponde às semanas imediatamente

posteriores ao 13 de junho. Nele ocorreram protestos com dezenas de milhares de pessoas, a

exemplo de São Paulo que apresentou o seguinte quadro de mobilização nas duas primeiras

semanas: 65 mil manifestantes no protesto de 17 de junho; 50 mil em 18 de junho; 100 mil em

20  de  junho;  e  35  mil  em  22  de  junho.  As  pautas  se  diversificaram,  abarcando  desde

reivindicações concernentes à ampliação do acesso e da qualidade dos serviços públicos, até o

descontentamento com os gastos na Copa do Mundo de 2014 e a denúncia da corrupção

pública.  Sua  mobilização  não  se  dava  mais  prioritariamente  pelas  redes  de  movimentos
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sociais e estudantis, mas sim através da imprensa, sobretudo a televisão, e de redes sociais da

internet, de forma difusa.

Os  movimentos esparsos tiveram vez após o protesto das centrais sindicais e entidades

dos movimentos sociais em 11 de julho. Retomaram os níveis de mobilização anteriores a 13

de  junho.  Passaram  a  ser  convocados  e  parcialmente  dirigidos  por  movimentos  sociais

organizados, movimentos autonomistas e partidos de esquerda. Preservaram a fragmentação

das pautas, contudo, com uma diferença essencial em relação à Grande Onda: os movimentos

não mais fazem parte de um processo de mobilização capaz de criar laços de solidariedade

mútuos  e  identificação.  Pelo  contrário,  muitas  das  pautas  se  negam.  Exemplo  disso,  os

movimentos como Não ter Copa ou Vai ter Luta na Copa eram declaradamente opositores ao

Governo Federal, já os movimentos que ainda persistiram por algum tempo na defesa de um

plebiscito pela reforma política se identificavam com as forças governistas. A partir de então,

não mais se disputavam os rumos de um movimentos, mas movimentos distintos disputavam

entre si a simbologia da Grande Onda.

Embora os movimentos esparsos permaneçam e reafirmem constantemente o declínio

das mobilizações, dos Movimentos de Junho, sobejaram consequências.

Já no dia 21 de junho de 2013, 59 cidades brasileiras haviam anulado os aumentos nas

tarifas do transporte público ou reduzido os valores vigentes. Dentre elas, todas as 13 capitais

cujos  aumentos  ocorreram entre  dezembro de  2012 e  junho de  201310.  Tal  procedimento

indica a força das manifestações, uma vez que na maioria dos casos – incluídas Rio de Janeiro

e São Paulo – a parte principal dos custos decorrentes da redução das tarifas foi arcada pelas

administrações municipais via renúncia fiscal.

As repercussões dos protestos não se restringiram, com efeito, ao escopo inicial das

tarifas do transporte público. A Proposta de Emenda Constitucional 37/2011 (PEC 37) que

visava a alterar o Artigo 144 da Constituição Federal, que trata da Segurança Pública, foi

rejeitada pela Câmara dos Deputados sobretudo em virtude dos protestos. O texto da PEC

incluía um parágrafo restringia o poder de investigação criminal às polícias federal e civis,

retirando esta atribuição de alguns órgãos e, sobretudo, do Ministério Público (MP). Após

debates polarizados,  a proposta  acabou tendo um julgamento sumário,  contabilizando 430

votos contrários e apenas 9 favoráveis.

Os clamores populares reverberaram no Governo Federal, que apresentou à sociedade

uma proposta  de  pacto  que,  entre  outras  propostas,  resgatava  a  discussão  acerca  de  uma

10 Fonte: O Globo. Em: http://oglobo.globo.com/brasil/quase-60-cidades-ja-reduziram-preco-da-tarifa-8764548.
Acesso: 20 mar. 2014.

http://oglobo.globo.com/brasil/quase-60-cidades-ja-reduziram-preco-da-tarifa-8764548
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reforma  política  ampla  e  ainda  indicava  a  realização  de  um  plebiscito  para  fomentar  a

participação coletiva nas decisões. Embora a reforma não tenha avançado e a intenção de

realizá-la por meio de plebiscito tenha sido abandonada no curso da mesma semana em que

foi anunciada, o tema da reforma política readentrou no debate nacional recrudescido pelos

protestos.

Do pronunciamento em que Dilma propôs seu pacto à nação, também efluiu o que se

tornaria o Programa Mais Médicos, que viria a ser foco de grande controvérsia e a produzir

significativas alterações na vida social numa extensa região do território brasileiro.

A  implementação  progressiva  da  obrigatoriedade  de  se  investir  anualmente  o

correspondente a 10% do PIB em educação – com aporte da vinculação de receitas oriundas

dos  royalties  da  exploração  de  petróleo  nas  camadas  do  pré-sal  –  foi  outra  condução

sobredeterminada pelos Movimentos de Junho.

Muito  embora  reivindicações  históricas  das  organizações  e  partidos  da  esquerda

tenham sido fortalecidas pelos protestos, tais instituições não lograram os mesmos êxitos. As

avaliações de desempenho do Governo Dilma declinaram acentuadamente no decurso e na

sequência dos protestos. Entidades ligadas aos partidos de esquerda, como a Central Única

dos Trabalhadores (CUT) e a UNE, tiveram sua legitimidade e suas bases fragilizadas – foram

hostilizadas e expulsas dos primeiros protestos da Grande Onda. Os setores à esquerda que

pertencem ao campo político que sustêm o governo se viram na linha de tiro dos protestos. Ao

enfraquecimento  daqueles,  não  correspondeu um crescimento  expressivo  das  correntes  de

esquerda que compõem a oposição. Ensaios de movimentos conservadores e protofascistas

tiveram vez nas redes sociais  da internet  e nas ruas.  O que poderia ter  engendrado essas

aparentes contradições na disputa política no contexto dos Movimentos de Junho?

Para  avançar  nessa questão,  o  conceito  de  hegemonia,  de  Antonio  Gramsci,  surge

como ferramenta explicativa dos  processos  em análise  e  sua teoria  política como suporte

teórico do presente estudo.

Disputas hegemônicas

O conceito de hegemonia se desenvolve na teoria de Antonio Gramsci como forma de

avançar na compreensão dos processos políticos e sociais do capitalismo de sua época, no

esforço por orientar a estratégia para a consecução de um projeto coletivo nacional-popular.

Já em fins do século XIX, Friedrich Engels (1981), na Introdução de 1895 ao livro As

lutas de classe na França,  fizera uma avaliação das transformações sociais e políticas da

Europa nas décadas posteriores à publicação do Manifesto do Partido Comunista em 1848.
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Na ocasião, Engels faz uma primeira exposição das novas determinações de um Estado que

era já também fruto da práxis revolucionária do proletariado e dos exercícios de manutenção

do poder pela burguesia.

A conquista do sufrágio universal pelos movimentos do proletariado, a entrada em

cena de grandes partidos de massa ligados aos trabalhadores e o fortalecimento da rede de

entidades e organizações do proletariado abriam novas perspectivas na luta de classes em

diversos dos países centrais da Europa.

Engels  fez  na  Introdução uma  projeção  de  que  os  partidos  proletários  obteriam a

maioria do parlamento nos principais Estados europeus, nas décadas seguintes, com base na

evolução do montante de votos que estes partidos obtiveram em eleições subsequentes, desde

a conquista do direito ao sufrágio pelos trabalhadores. Sua expectativa se mostrou otimista

demais, mas já revelava uma nova realidade acerca da tomada do poder pelo proletariado: “as

condições de luta se transformaram profundamente. A rebelião de estilo antigo, o combate nas

barricadas, que, até 1848, fora decisivo em toda parte, estava consideravelmente ultrapassado”

(ENGELS, 1981, p. 218).

Atento  a  essas  transformações,  Gramsci  desenvolveu  através  do  conceito  de

hegemonia uma concepção dos processos políticos capaz de dar conta de explicar por que,

diante da ampliação dos mecanismos de ação e organização do proletariado, este não galgou o

poder político como havia especulado Engels. E esse processo de ampliação está no centro de

sua explicação.

Gramsci corrobora com a percepção imanente do texto de Engels, quando propõe a

superação da primazia da luta armada frontal na ação política do proletariado, dizendo sobre

tal forma de luta que esta “fórmula é própria de um período histórico em que não existiam

ainda  os  grandes  partidos  políticos  de  massa  e  os  grandes  sindicatos  econômicos,  e  a

sociedade  ainda  estava  sob  muitos  aspectos,  por  assim  dizer,  no  estado  de  fluidez”

(GRAMSCI, 2007, p. 24).

A nova realidade  da  luta  do  proletariado  nos  países  desenvolvidos  do  capitalismo

exigia novas formas de agir também.

O  tempo  dos  golpes  de  mão,  das  revoluções  executadas  por  pequenas
minorias conscientes à frente de massas inconscientes, esse tempo já passou.
Onde  a  questão  é  uma  completa  transformação  da  organização  social,  é
preciso que as próprias massas cooperem, que elas já tenham a compreensão
do que está em jogo, que elas saibam das razões da intervenção (que implica
o seu corpo e a sua vida) (GRAMSCI, 2007, p. 222).
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Nas  primeiras  décadas  do  século  XX,  tornava-se  cada  vez  mais  evidente  o

aprofundamento  das  mudanças  pelas  quais  passava  a  sociedade  burguesa.  Foi  com essas

mudanças em vista, que Gramsci desenvolveu sua ideia de que, nas sociedades capitalistas

mais desenvolvidas, a estratégia de uma guerra revolucionária frontal daria lugar a um longo

processo de tomada de posições, que só num momento decisivo implicaria numa manobra

geral. Ou, para usar os termos de Carlos Nelson Coutinho (1987), substituía-se a estratégia da

revolução explosiva pela da revolução processual. Trata-se da distinção que Gramsci realizou

entre o que chamou de guerra de movimento e guerra de posição.

No período posterior a 1870, com a expansão colonial europeia, todos estes
elementos se modificam, as relações de organização internas e internacionais
do Estado tornam-se mais complexas e robustas; e a fórmula da “revolução
permanente”,  própria de 1848,  é elaborada e superada na ciência política
com a fórmula de ‘hegemonia civil’. Ocorre na arte política o que ocorre na
arte  militar:  a  guerra  de  movimento  torna-se  cada  vez  mais  guerra  de
posição; e pode-se dizer que um Estado vence uma guerra quando a prepara
de  modo  minucioso  e  técnico  no  tempo  de  paz.  A estrutura  maciça  das
democracias modernas, seja como organizações estatais, seja como conjunto
de associações na vida civil,  constitui para a arte política algo similar às
“trincheiras” e às fortificações permanentes da frente de combate na guerra
de posição: faz com que seja apenas “parcial” o elemento do movimento que
antes constituía “toda” a guerra, etc (GRAMSCI, 2007, p. 24).

Para compreender o sentido desta reflexão gramsciana, é preciso estudar sua peculiar

conceituação da sociedade civil.  Em Marx, esta corresponde ao momento da estrutura,  da

atividade econômica. Em Gramsci, ela se situa no campo das superestruturas. Gramsci postula

“dois grandes ‘planos’ superestruturais: o que pode ser chamado de ‘sociedade civil’ (isto é, o

conjunto dos organismo designados vulgarmente como ‘privados’) e o da ‘sociedade política’

ou  Estado”  (GRAMSCI,  2011,  p.  20-21).  Sociedade  civil  e  sociedade  política  são  os

diferentes momentos do Estado ampliado como Gramsci o concebe (ou Estado integral, como

consta dos Cadernos; “sociedade política + sociedade civil”), um estado centauro, que une

dialeticamente a direção, o consenso, com a dominação, a força. Contudo, importa ressaltar

que é próprio da análise decompor o todo em partes, e é apenas nesse sentido que se pode

falar numa separação real e em antagonismo entre sociedade civil e sociedade política.

A sociedade civil corresponde ao momento da direção, em que uma grupo social dirige

grupos sociais  aliados,  e  mesmo de grupos subalternos,  incorporando-os  a seu projeto de

sociedade, fazendo com que compartilhem de sua concepção de mundo. Disso decorre que
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a sociedade civil é o solo onde se enraízam e do qual brotam as práticas mais
relevantes para a formação da vida política, e de onde emergem projetos de
conservação e transformação social. Daí, ser ela o campo onde as classes
disputam  a  hegemonia,  isto  é,  onde  os  interesses  em  conflito  buscam
respaldo e legitimidade.  Trava-se, portanto, no âmbito da sociedade civil,
uma luta sem tréguas entre grupos portadores de interesses diferenciados e
até  antagônicos  com  vistas  à  aceitação  de  seus  valores  pela  maioria  da
sociedade organizada (SPINELLI; LYRA, 2007, p. 568).

Dessa forma, se compõe o quadro pelo qual Gramsci explica os complexos processos

de manutenção e reprodução das relações de poder nas sociedades capitalistas desenvolvidas.

O exercício do poder dá-se em duas esferas, que se complementam e realimentam.

O Estado em última instância - o Estado restrito, sociedade política - serve com sua

capacidade de coerção à dominação da classe que detém o poder. Contudo, uma classe ou

fração desta que dependa exclusivamente da dominação para preservá-lo, provavelmente não

perdurará muito no poder, como demonstra a história.

Aqui  -  como em grande parte  da  literatura  marxista  contemporânea  e  em sentido

análogo à definição de Max Weber - aceita-se como característica central do Estado restrito o

monopólio  do  uso  da  violência  legal.  Já  o  Estado  em sentido  amplo,  correspondente  às

sobredeterminações  históricas  que  se  lhe  impõem,  é  compreendido  nos  termos  de  Nicos

Poulantzas, quando afirma que ele

[...] não deve ser considerado como uma entidade intrínseca mas, como aliás
é  o  caso  do  “capital”,  como  uma  relação,  mais  exatamente  como  a
condensação material de uma relação de forças entre classes e frações de
classe,  tal  como ele  expressa,  de  maneira  sempre  específica,  no  seio  do
Estado (POULANTZAS, 2000, p. 130).

Portanto,  o  Estado-coerção  -  como  também  o  chama  Gramsci  -  corresponde  ao

momento do domínio de uma classe fundamental sobre o conjunto da sociedade em que é

exercida a capacidade de uso da força no sentido de conter e derrotar classes ou frações de

classe que porventura não consintam ativa ou passivamente com o projeto dominante. É a face

da força do Estado centauro.

Sua  outra  face,  a  face  da  direção,  do  consenso,  é  a  face  da  sociedade  civil.  A

conformação dessa condensação das relações de força, como visto em Poulantzas, é um dado

historicamente situado e em constante transformação no devir dos conflitos entre os grupos

sociais  portadores  de  interesses  particulares.  O  exercício  da  reforma  e  manutenção  do



24
A voz das ruas e a rearticulação da ideologia conservadora

consenso  que  torna  possível  a  direção  na  sociedade  civil  é  que  o  aqui  se  chama  por

hegemonia.

A hegemonia  requer  um constante  aperfeiçoamento  de  sua  expressão  ideológica  e

permanente adequação de seu projeto ao contexto concreto das dinâmicas das lutas entre os

distintos grupos sociais.

As demandas dos grupos subalternos – aquelas que não representem uma perspectiva

real de superação do bloco hegemônico vigente – são incorporadas através  de complexos

processos de assimilação e ressignificação.

Assim,  a  hegemonia  compreende  os  constantes  esforços  empreendidos  por

determinado grupo social  em fazer  de sua visão de mundo a perspectiva prevalecente no

conjunto da sociedade. Esse exercício implica na elaboração e articulação da ideologia, que é

a expressão dos interesses e da concepção de mundo do grupo social hegemônico em sua

relação com grupos aliados e mesmo subalternos.

Para Gramsci, a ideologia é um aspecto central do processo hegemônico. É o cimento

da  articulação  do  consentimento  dos  grupos  aliados  e  subalternos  em  torno  do  projeto

hegemônico, consistindo numa concepção de mundo que o legitima. A ideologia se manifesta

implicitamente  em todas  as  esferas  da  vida  cultural  e  simbólica,  da  filosofia  ao  folclore,

passando pela religião e pelo senso comum, perpassando todas as esferas da vida cultural,

desde  as  artes  até  o  entretenimento,  como  também  engloba  o  direito  e  as  atividades

econômicas.

A ideologia,  no  seio  da  sociedade  civil,  é  elaborada  por  um  ator  específico,  o

intelectual,  e  difundida  por  organismos  próprios,  os  aparelhos  privados  de  hegemonia.  A

hegemonia se estende a toda a sociedade pelo predomínio da ideologia do grupo dirigente,

que em cada camada da sociedade pode e deve assumir aspectos particulares.

a supremacia de um grupo social se manifesta de dois modos, como
"domínio"  e  como "direção  intelectual  e  moral".  Um grupo  social
domina os grupos adversários,  que visa a  "liquidar" ou a  submeter
inclusive com a força armada, e dirige os grupos afins e aliados. Um
grupo social pode e, aliás, deve ser dirigente já antes de conquistar o
poder  governamental  (esta  é  uma  das  condições  principais  para  a
própria conquista do poder); depois, quando exerce o poder e mesmo
se  o  mantém  fortemente  nas  mãos,  torna-se  dominante,  mas  deve
continuar a ser também "dirigente" (GRAMSCI, 2002, p. 62-63).
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Assim,  não  se  deve  supor  que  a  hegemonia  se  constrói  com base  num consenso

unilateral e forçado. Pelo contrário, ela contempla um ininterrupto processo de ressignificação

dos anseios das camadas subalternas e de suas expressões. A direção ideológica da sociedade

se dá pela absorção das aspirações emergentes das camadas subalternas, que são reelaboradas

e  redirecionadas  na  ideologia  dominante.  A ideologia  dominante,  desta  forma,  está  em

constante processo de adaptação, transformando-se para incorporar as demandas oriundas de

grupos sociais  que não o hegemônico,  demandas que,  atendidas  integral  ou parcialmente,

podem reformar e fazer persistir o consenso. Ao mesmo tempo, esse processo de assimilação

e  ressignificação  busca  isolar  e  inviabilizar  os  projetos  e  concepções  que  representem a

possibilidade de superação da hegemonia do grupo social dirigente.

Do  ponto  de  vista  da  preservação  de  determinada  hegemonia,  esse  processo  de

assimilação e ressignificação implica em esvaziar as perspectivas de construção de um bloco

social que possa, a partir de causas particulares, construir um projeto universal que expresse

uma nova composição social com vistas a disputar a hegemonia. A construção deste projeto

universal,  que  Gramsci  identifica  como a  ascensão do momento  econômico  ao  momento

político na luta dos grupos subalternos, dá-se pela articulação, em torno de um projeto novo,

dos descontentamentos, dos anseios e das concepções de diversos grupos sociais que possam

constituir uma nova maioria política. É através dele, o projeto coletivo nacional-popular, que

ao superarem-se os limites das demandas específicas de determinado grupo social, forma-se

na sociedade uma nova força capaz de disputar a hegemonia.

As  disputas  hegemônicas  são  o  ininterrupto  processo  em  que  grupos  sociais,

portadores de projetos que se pretendem universais, disputam na sociedade o consentimento

de  outros  grupos.  Essa  disputa  se  dá  por  meio  tanto  de  esforços  de  convencimento,

propaganda etc, quanto da assimilação e reforma das demandas dos demais grupos sociais em

seu próprio projeto.  Dessa relação,  emergem a ideologias  que expressam a concepção de

mundo e os anseios dos diversos blocos sociais, aqui entendidos exatamente como conjuntos

de grupos sociais articulados, em torno de um projeto nacional, por determinada ideologia.

Problemas da compreensão dos Movimentos de Junho

As disputas hegemônicas no decurso dos Movimentos de Junho são o  objeto deste

estudo.

Amparadas na concepção de hegemonia ora explicitada, as pesquisas e os debates que

embasaram  esta  dissertação  evidenciaram  que  o  processo  de  disputas  hegemônicas  nos

Movimentos de Junho, onde grupos sociais distintos buscaram o consentimento em torno de
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um programa que expressasse sua ideologia,  foi  decisivo para o decurso e o desfecho da

Grande Onda. Assim, o objetivo geral desta dissertação é analisar a ação política, durante a

Grande  Onda,  dos  grupos  socais  que  disputam  a  hegemonia  na  sociedade  brasileira

contemporânea.

 Definido seu escopo, as pesquisas e debates engendraram o  problema que motiva

esta dissertação e que pode assim ser resumido: de que forma (por que meios e conteúdos) os

grupos  sociais  que  disputam  a  hegemonia  na  sociedade  brasileira  buscaram  construir  os

sentidos político e ideológico das manifestações durante a Grande Onda?

Diante do problema formulado, trabalhou-se com a hipótese de que, durante a Grande

Onda, a mídia hegemônica atuou no sentido de um partido político, elaborando, difundindo e

articulando a  ideologia da  coalizão rentista.  O programa expresso pelo  partido  da mídia

visava ao enfrentamento ao campo governista (via discurso ético, com foco na corrupção) e a

pressioná-lo no sentido de ações que promovam maior rentabilidade para o capital financeiro

(a exemplo da elevação das taxas de juros, a pretexto do combate à inflação e aos gastos

públicos)11. Era um novo de seu projeto político, uma rearticulação da ideologia conservadora.

A reação do  campo governista adveio sobretudo do pronunciamento à Nação da presidente

Dilma Rousseff, que introduziu na pauta dos protestos temas como a reforma política e os

pactos pela educação, saúde e transporte público, que materializaram o discurso político dos

movimentos sociais e entidades que na sociedade civil constroem a sustentação ideológica do

campo governista.

Do problema e da hipótese, emergem os dois objetivos complementares da pesquisa.

O  primeiro diz  respeito  à  revisão  bibliográfica  das  interpretações  dos  movimentos  ora

estudados,  buscando  nelas  elementos  que  contextualizem as  disputas  políticas  quando  da

Grande Onda. O segundo remete à identificação - na estrutura social e nos processos políticos

em curso - das forças políticas e sociais que protagonizam as disputas hegemônicas do Brasil

contemporâneo, bem como de suas ideologias e dos agentes que as portam.

Adotaram-se como procedimentos para a construção das análises e demonstração da

hipótese uma revisão da bibliografia, complementada pela análise de dados secundários e por

pesquisa documental. Cada qual destes procedimentos surge ao longo dos capítulos à medida

que se torne necessário para a consecução de seus objetivos específicos e do objetivo geral

desta  dissertação.  Assim,  o  plano  dos  capítulos  não  segue  uma  ordenação  cronológica,

buscando,  antes,  alcançar  cada  qual  dos  objetivos  complementares  para  culminar  na

11 O capítulo 2 desta dissertação é dedicado ao debate acerca da conformação e identificação das forças políticas
e  sociais  que  são  aqui  explicitadas  pelos  conceitos  de  campo  governista,  coalizão  rentista e  oposição  de
esquerda.
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abordagem efetiva do objetivo central supramencionado. Desta abordagem, decorre o seguinte

quadro dos capítulos e seus respectivos procedimentos metodológicos:

• O capítulo 1 (Visões dos Movimentos de Junho) é dedicado à revisão de bibliografia

acerca dos eventos aqui englobados sob a  denominação de Movimentos de Junho,

delimitando o corpo textual revisado a estudos e análises divulgados entre junho e

dezembro de 2013. A bibliografia revisada inclui – dentre outros – Manuel Castells,

Luiz Werneck Vianna, Marco Aurélio Nogueira e Celso Frederico. As contribuições de

Maria da Glória Gohn e João Emanuel Evangelista, além do próprio Castells – dentre

outros – dão aporte à discussão de temas como movimentos sociais, transformação

social e pós-modernismo, os quais instrumentalizam a crítica do material bibliográfico

pesquisado.  Busca-se  nesse  capítulo  avançar  na  compreensão  dos  Movimentos  de

Junho e de sua importância no contexto das disputas hegemônicas durante a Grande

Onda.

• O capítulo 2 (Bases materiais e ideológicas da Grande Onda) é dedicado à revisão de

bibliografia  acerca  da  realidade  social  e  política do Brasil  contemporâneo.  Deu-se

prioridade  a  autores  que  dialogam com o conceito  de  lulismo:  Ruy Braga,  André

Singer e Francisco Oliveira. O artigo do sociólogo e ex-presidente Fernando Henrique

Cardoso  (2011),  O Papel  da  Oposição,  também tem  centralidade  na  discussão  –

embora não trabalhe com o conceito de  lulismo,  que no contexto da interpretação

desse autor encontra correlato no conceito mais amplo de  neopopulismo. No ensejo

dessa discussão, aprofunda-se ainda a análise dos Movimentos de Junho, trazendo uma

leitura  da  interpretação  de  alguns  dos  autores  discutidos  nesse  capítulo  –  Braga,

Ricardo Antunes e Singer – que se valem do conceito de hegemonia em seu esforço

explicativo.  Com  o  aporte  de  categorias  da  sociologia  política  gramsciana  –

notadamente os de  hegemonia,  bloco histórico,  partido político,  aparelhos privados

de  ideologia e  ideologia –  o  capítulo  avança  para  o  objetivo  complementar  de

identificar – na estrutura social e nos processos políticos em curso – as forças políticas

e sociais que protagonizaram as disputas hegemônicas durante a Grande Onda, bem

como  de  suas  ideologias  e  dos  agentes  que  as  portam,  a  exemplo  da  mídia

hegemônica. Para tanto, a obra de Gramsci é suscitada, bem como a contribuição de

Marilena  Chauí,  Marcio  Pochmann  e  Luiz  Gonzaga  Belluzzo,  dentre  outros.  Em

complemento, são utilizados dados secundários de institutos de pesquisas, tais quais:
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Instituto  Brasileiro  de  Opinião  Pública  e  Estatística  (IBOPE),  Datafolha,  Plus

Marketing e Innovare e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

• O  capítulo  3 (Guerra  de  posição  em  três  tempos)  trata  propriamente  de  dar

consequência ao objetivo central  desta  dissertação,  demonstrando sua hipótese.  No

capítulo em questão, as ações das forças políticas e sociais que disputaram a direção

intelectual e moral dos Movimentos de Junho durante a Grande Onda são analisadas a

partir  de  pesquisa  documental  que  abrange  textos  noticiosos,  opinativos  e  demais

produtos jornalísticos veiculados por órgãos da imprensa, bem como pronunciamentos

e entrevistas de lideranças e autoridades, notas, manifestos, declarações etc de atores

políticos e instituições diretamente relacionados aos processos históricos em estudo. A

mídia  hegemônica é  aqui  identificada pelas  revistas  Veja  e Época,  e  pelos  jornais

Estado de São Paulo e  Folha de São Paulo. Dos jornais, foram coletados produtos

jornalísticos  veiculados  no  decurso  da  Grande  Onda.  Veja comparece  com  suas

edições do número 2326 (19 de junho de 2013) a 2335 (21 de agosto de 2013); Época

com os números 786 e 787, de 17 e 24 de junho de 2013, respectivamente. O campo

governista identifica-se  pela  presidente  Dilma  Rousseff,  através  de  seu

pronunciamento à Nação, por notas e declarações de organizações dos movimentos

sociais,  lideranças  e  partidos  políticos  identificados  com  as  forças  governistas,

veiculadas através da imprensa e de canais próprios de comunicação. As oposições de

esquerda são representadas igualmente por meio de notas, manifestos e declarações de

entidades e lideranças identificadas com este campo político, e difundidas quer por

intermédio dos meios de comunicação comerciais ou por canais próprios. Priorizou-se

a coleta de materiais produzidos no decurso dos protestos. Nesse capítulo novamente

conta-se com o apoio da análise de dados secundários dos institutos já mencionados.

A compreensão  acerca  da  ação  dos  grupos  sociais  que  disputam a  hegemonia  no

Brasil, no contexto da Grande Onda, possui relevância no plano mais amplo da compreensão

da própria sociedade brasileira contemporânea. A importância do conhecimento no processo

de  transformação  da  sociedade  e  de  superação  de  seu  históricos  desafios  econômicos,

políticos, sociais etc vêm a  reforçar a importância não apenas do tema, como também desta

dissertação.
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1 VISÕES DOS MOVIMENTOS DE JUNHO 

Bertrand Russell  não foi apenas um filósofo,  foi  um defensor quase sem igual  da

liberdade e da tolerância. Contudo, este parágrafo não é sobre ele, mas sobre sua galinha. Na

famosa alegoria, da qual reproduz-se aqui uma versão livre, a galinha de Russel é diariamente

tratada por um homem que lhe traz comida e bebida, que cuida para que ela não adoeça, não

se exponha ao frio, ao Sol, à chuva. Dia após dia a galinha aguarda as mãos generosas que lhe

trarão alimento, num momento de sempre renovada felicidade. Na tarde daquela quinta-feira,

ela  nada  compreendeu  quando  as  mãos  que  sempre  traziam  milho  chegaram  vazias,

agarraram-lhe pelo pescoço e a levaram para fora. Antes que o cutelo partisse seu pescoço em

duas bandas, seu último pensamento provavelmente foi: o que diabos está acontecendo? 

Karel Kosik, filósofo tcheco de Dialética do Concreto, propõe problema análogo nos

seguintes termos: 

A consciência ingênua considera a cotidianidade como a atmosfera natural
ou como a realidade íntima e familiar, ao passo que a História lhe aparece
como a realidade transcendente, que se desenvolve à socapa e que irrompe
na vida de cada dia sob o aspecto de uma catástrofe em que o indivíduo é
precipitado  de  maneira  tão ‘fatal’ quanto a  do gado que  é  conduzido  ao
matadouro (KOSIK, 1976, p. 71) .

A imagem recorrente do abate não se trata de nenhuma fixação mórbida e pode ser

apenas uma coincidência. O que não é mera coincidência é que, na semana imediatamente

posterior ao dia 13 de junho de 2013, havia nos observadores políticos muito do pasmo da

galinha  de  Russell.  Ocorreu,  contudo,  que  -  apesar  de  hematomas,  olhos  inchados,

machucados por balas de borracha etc - nenhum pescoço foi vítima do aço frio; apesar das

expectativas iniciais de que muitas cabeças rolassem.

Não rolaram. Mas os Movimentos de Junho abriram uma nova fase na disputa política

nacional  e uma maratona interpretativa que ainda se segue e por longo tempo seguirá.  A

compreensão destes eventos surge como necessidade para conhecer a realidade política do

Brasil contemporâneo - os processos, projetos e atores que podem abrir o caminho para seu

desenvolvimento humano e social, ou que podem travar tal desenvolvimento, mantendo o país

longe da resolução de seus graves e históricos impasses, como a acentuada desigualdade nos

níveis de renda e oportunidade de ascensão social.

Neste capítulo, busca-se estudar uma amostra das interpretações produzidas acerca dos

protestos  de  2013.  No  decurso  das  pesquisas  para  esta  dissertação,  fortaleceu-se  a
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compreensão de que determinadas características dos movimentos estudantis de 2013 foram

relevantes para explicar os acontecimentos aqui estudados,  durante a Grande Onda. Essas

características são a tendência à rejeição por parte de setores presentes nas manifestações, já

desde sua primeira etapa, em relação a lideranças (partidos, organizações políticas tradicionais

etc)  e  programas.  Outro  aspecto  importante  que  este  capítulo  descortina  refere-se  ao

entendimento  das  causas  subjacentes  dos  protestos  até  13  de  junho  e  que  certamente

permaneceram como fatores importantes para se compreender a Grande Onda.

Por necessidade de delimitação, diante da profusão de estudos que o tema inspirou, os

textos aqui  analisados se restringem ainda àqueles publicados entre  junho e dezembro de

2013. Tal recorte possui a vantagem adicional de evidenciar a reação de parte das correntes de

pensamento aos eventos de junho de 2013.

1.1 O gigante acordou. Mas quem é o gigante?

No intuito de compreender os processos em curso e suas perspectivas, diversos autores

iniciaram,  já  no  curso  das  manifestações,  seus  esforços  interpretativos.  Os  autores  cujas

análises são aqui exploradas expressam tendências interpretativas importantes no debate atual.

Sua seleção é resultado de um recorte que privilegia aqueles que se inseriram de forma mais

efetiva nos debates sobre os sentidos dos movimentos.

Mauro Iasi foi um dos pesquisadores sociais brasileiros que primeiro buscou construir

um entendimento mais acurado acerca das manifestações. Num diálogo com os manifestantes,

Iasi,  crítico  do  “mito  que  herdamos  da  burguesia  e  sua  fé  na  educação,  agora  apenas

atualizado ao saltar da prensa de Gutenberg para os ágeis teclados de smartphones”, apesar de

admitir  que  houve  contradições  que  possibilitaram que  a  grande  mídia  busque “pautar  o

movimento e tente dirigi-lo de volta aos limites da ordem, tais como o combate à corrupção e

outros” (IASI, 2013, p. 44).

Responsabiliza  um pacto  conservador  do  Governo Federal  por  tais  contradições  e

assevera que “o desejo transborda, gritando a impossibilidade de manter a impossibilidade do

real, grafitando de vida as paredes cinza da ordem moribunda. Devemos apostar na rebelião

do desejo. Aqueles que se apegarem às velhas formas serão enterrados com elas” (IASI, 2013,

p. 46).

Iasi foi um dos pioneiros ao apontar que o centro dos descontentamentos manifestados

nas ruas se encontrava na coalizão política que vem sustentando os governos petistas e no

projeto que decorre desse arranjo de forças.
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Diversos estudiosos acompanharam a compreensão de que após os Movimentos de

Junho nada seria como antes. Carlos Vainer se perguntando “o que provocou essa unidade que

tantos desejaram e outros tantos procuraram evitar?”, reponde que, em “termos imediatos e

conjunturais, a resposta provavelmente está na arrogância e na brutalidade dos detentores do

poder.” Nisso, acompanha Castells em sua hipótese da motivação emocional e individual dos

protestos,  debatida  adiante  neste  capítulo.  Vainer  associa  megaprotestos  a  megaeventos  e

acompanha àqueles que postulam profundas mudanças na forma e no conteúdo da política

nacional dizendo que os protestos que , quando de seu curso, “evocam os grandes momentos

da história em que mudanças e rupturas que pareciam inimagináveis até a véspera se impõem

à agenda política da sociedade”  (VAINER, 2013, p. 35-36) .

Da própria construção textual, percebe-se que o texto além de ser redigido no decurso

das  manifestações,  a  elas  se  dirigia.  Vainer  manifesta  a  convicção  de  muitos  de  que  os

protestos  de  2013  eram  o  prenúncio  da  efetivação  de  profundas  mudanças  que  vêm  se

gestando no seio da sociedade brasileira.

As  variadas  contribuições  de  pensadores  de  diversas  orientações  políticas  e

ideológicas, se não nos dão uma visão uniforme dos eventos, são unívocas em atribuir-lhes

grande  importância.  Ricardo  Antunes  talvez  expresse  exemplarmente  o  pensamento

dominante entre os principais analistas: “Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para

frente. Mas o que sabemos, e disso eu estou convencido, é que este país não será mais o

mesmo depois dos levantes populares de junho de 2013” (2013, p.46).

Outro comentarista que se dedicou a explicar os Movimentos de Junho deu a um de

seus textos o título Em São Paulo, o Facebook e o Twitter foram às ruas. Abre-o vaticinando

que os “políticos têm dificuldade em assimilar de que forma os movimentos se utilizam da

ferramentas como o Twitter e o Facebook.” Sugere adiante que as contradições entre a velha e

a nova políticas “se dará com os mais antigos se retirando para das lugar aos mais novos,

formados em uma matriz diferente” (SAKAMOTO, 2013, p. 95). Estaríamos diante de uma

insolúvel incompatibilidade geracional.

Jorge Luiz Souto Maior diz que as 

mobilizações pelo país, com toda a sua complexidade, não deixam dúvida
quanto a um ponto em comum: a população quer mais serviços públicos e de
qualidade.  [...]  É  inconcebível,  dado  o  avanço  verificado  a  partir  das
mobilizações de junho,  que se preserve quanto aos movimentos sociais a
lógica refratária que fora suprimida na ruas. (MAIOR, 2013, p. 83-84) 
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Maior expressa uma outra visão predominante dos Movimentos de Junho, a de que as

insatisfações  com a  qualidade  e  o  acesso  aos  serviços  público  como  saúde,  educação  e

transporte estariam no centro dos interesses daqueles que afluíam às ruas.

Castells  também  reforça  a  importância  da  questão  do  transporte  público  nas

motivações dos protestos no Brasil: “Passe Livre. Porque a mobilidade é um direito universal,

e a imobilidade estrutural das metrópoles brasileiras é resultado de um modelo caótico de

crescimento  urbano  produzido  pela  especulação  imobiliária  e  pela  corrupção  municipal”

(CASTELLS,  2013b,  p.  178).  Além  de  reconhecer  a  importância  para  os  protestos  da

percepção acerca da má qualidade dos serviços de saúde e educacionais.

De  tais  análises  se  depreende  uma  noção  geral  de  que  os  Movimentos  de  Junho

representariam uma profunda mudança nos processos políticos nacionais, uma reorientação de

ampla magnitude, capaz de reordenar não apenas a correlação de forças vigente como também

de transformar o próprio funcionamento da política. Dentre os autores trazidos ao debate, Luiz

Werneck Vianna é dos que apresentam maior contribuição nesse sentido.

A interpretação de Vianna dos movimentos abre caminho para uma produtiva reflexão

acerca da constituição e dos caminhos do Brasil contemporâneo. Ele pensa que “esgotou-se o

ciclo da modernização ‘por cima’ que, em ondas sempre renovadas, cada qual com um estilo

adaptado às suas circunstâncias [...], vêm dominando a imaginação das nossas elites políticas

e os objetivos que perseguem.” Lembra que a “longa duração de tal ciclo certamente pode ser

explicada pelas características próprias da nossa formação, em que o Estado trouxe para si a

tarefa de criar uma nação a partir de uma teoria política”, com vistas a que modelar “por cima

uma massa tida como amorfa rumo aos ideais civilizatórios, discipliná-la e exercer sobre ela

uma  pedagogia  cívica  demandava  a  ação  permanente  do  educador  até  que  ela  viesse  a

demonstrar estar apta a se auto-orientar.” Mais adiante, no mesmo texto: 

Retomam-se  a  ideologia  do  nacional-desenvolvimentismo  e  políticas  de
grandeza nacional e, no pior estilo da modernização autoritária, o moderno
se alia ao atraso oligárquico não para induzir sua transformação, mas para se
fundir  com  ele.  A  estatalização  dos  movimentos  sociais  desertificou  a
sociedade civil, deixando-lhe apenas as redes sociais, por onde a juventude e
seus valores por autonomia respiram (VIANNA, 2013a). 

Conclui que o “itinerário das jornadas de junho, das ruas aos sítios do Congresso e do

Palácio do Planalto, significa um estado de rebelião contra esse retorno. Agora que o gênio
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saiu da garrafa, ninguém sabe o que ele pode aprontar, e não é verdade que tenhamos à mão

um Aladim capaz de negociar com ele” (VIANNA, 2013a) .

Noutro texto, Vianna prossegue sua análise das manifestações: “Os acontecimentos

recentes em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras grandes cidades - especialmente no caso

paulista - somente na aparência podem ser tomados como um raio em dia de céu azul.” Tais

acontecimentos são marcados por ocorrer num “tempo de acelerada modernização promovida

por indução da ação estatal, que vem revolvendo as suas estruturas sociais e ocupacionais e

provocando o realinhamento, em curto espaço de tempo, da posição de classes e de estratos

sociais” (VIANNA, 2013b) .

As transformações sociais decorrentes desse novo ciclo de desenvolvimento por cima

trariam novas demandas à agenda pública, e seus novos agentes representariam a emergência

de um novo anseio por novas formas políticas, democratizantes. No esforço de explicar esse

processo, o acesso à “chave somente se fará disponível quando se compreender que se está

diante de uma insurgência democrática em favor do reconhecimento de novas identidades

sociais e de direitos de participação na vida pública, especialmente das novas gerações.” Essa

dinâmica social estaria movendo as estruturas políticas do país, abrindo possibilidades sobre

as quais formula sua hipótese: 

A hora da política está chegando e, com ela, a da remoção das instituições e
práticas  nefastas  que a  têm degradado,  tal  como nesta forma bastarda de
presidencialismo de  coalizão  sob  a  qual  se  vive,  engessando  a  moderna
sociedade brasileira no passado e no anacronismo destes novos coronéis da
vida republicana (VIANNA, 2013b) .

A grande contribuição das análises de Vianna está em apontar na realidade que contem

e emerge dos Movimentos de Junho alguns de seus processos dinâmicos, capazes de orientar a

ação política no sentido do aprofundamento da experiência democrática brasileira.

A ideia de que os Movimentos de Junho tenham sido hegemonizados por tal projeto

não dá conta de explicar as intricadas reorientações que estes exprimiram, como visto na

Introdução, e seus sentidos concretos nas disputas hegemônicas entre os grupos sociais de

maior influência no Brasil contemporâneo. Muito embora seja possível argumentar que tal

projeto  emergente  tenha,  nas  manifestações,  encontrado  o  conteúdo  específico  para  sua

expressão nos temas latentes da sociedade brasileira.

Não se deve negar que as forças históricas que Vianna invoca podem representar um

dado novo na história nacional e que tenham encontrado nos movimentos um estímulo para se
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intensificar. Transparece entre os autores estudados o consenso de que os protestos de 2013

são favorecidos e favorecem uma ambiência marcada pela insatisfação com as representações

e os procedimentos das  instituições políticas nacionais.

A  identificação  de  uma  certa  universalidade  dos  movimentos  de  2013,  que

transcenderiam as clivagens partidárias e ideológicas, repercutiu, entre outras coisas, em sua

derivação num símbolo amorfo, prestando-se aos mais variados significados. Assim, vimos o

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emular o mantra dos movimentos e usar, em sua campanha

pela participação nas eleições de 2014, uma marca que grafava literalmente #VEMPRAURNA.

Tal  iniciativa  é  um sinal  claro  de  que  os  Movimentos  de  Junho  foram assimilados  pela

sociedade como exemplo positivo de civismo e participação política, a tal ponto de poderem

aparecer referenciados numa propaganda institucional com vistas às eleições. Mas como pode,

numa sociedade politicamente polarizada como a brasileira, um movimento de tal magnitude

tornar-se unanimidade? Se Vianna crê que um ciclo civilizacional está se encerrando, sua

visão é, em partes, corroborada por Castells e Marco Aurélio Nogueira. 

Nogueira (2013) e Castells (2013a) responderam que tal unanimidade é expressão de

uma profunda crise do sistema de representação política. Para eles, é o conjunto da sociedade

quem está insatisfeito não apenas com seus representantes - os que estão aí  - mas com o

próprio sistema representativo. 

Castells  vai  nos  dizer,  no  posfácio  de  seu  Redes  de  indignação  e  esperança:

movimentos sociais na era da internet, que a população saiu às ruas para - além reivindicar

avanços concretos - cobrar respeito de “uma classe política que vê os votos como seus, seus

cargos  públicos  como  direito  próprio  e  suas  decisões  como  indiscutíveis”  (CASTELLS,

2013b,  p.  178)  e  que  a  “democracia  foi  reduzida  a  um  mercado  de  votos  em  eleições

realizadas de tempos em tempos, mercado dominado pelo dinheiro, pelo clientelismo e pela

manipulação midiática” (CASTELLS, 2013b, p. 178). 

Nogueira avança ainda e defende que não apenas as instituições políticas fracassaram,

mas também os valores éticos, afirmando que a corrupção nunca foi tão grande; o modelo de

desenvolvimento centrado no consumo (que Castells chama de tipo chinês) teria fracassado, e

a  população  estaria  insatisfeita,  exigindo  uma  nova  orientação,  mais  humana  e  social  e

ecologicamente responsável. Para ambos, os movimentos expressam mudanças irreversíveis

porque decorrem de alterações no modo de vida das pessoas e em suas formas de encarar a

política.

Para  Nogueira,  embora  as  mobilizações  de  junho  estejam  distantes  do  que  foi  a

Primavera Árabe, são, contudo, bastante similares aos Indignados da Espanha em sua rejeição
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aos que estão aí, em sua crença na autonomia e rejeição inconteste às organizações e ao poder

político  e  seus  agentes.  Os  novos  ativistas,  os  ativistas  de  nossos  tempos  líquidos,  não

aceitariam partidos nem sindicatos à frente de suas ações. A característica essencial desses

novos ativistas seria o questionamento do ativismo tradicional, sua hierarquia, suas  causas

gerais e sua ideia fixa de classes sociais. Seus sonhos não caberiam nas urnas.

Para ele, com os protestos de 2013, “os partidos políticos foram ultrapassados pela

nova sociedade que emergiu. Ela simplesmente os abandonou, denunciando seu burocratismo,

sua  letargia  e  sua  entrega  ao  Estado”  (NOGUEIRA,  2013,  p.  38).  Apontando  para  as

limitações  que  enxerga nos  Movimentos  de  Junho,  Nogueira  critica  a  pressa  com que os

novos  ativistas  descartaram a  política,  por  compreender  que  a  política  permeia  todos  os

aspectos da vida social, mesmo movimentos multicêntricos, como estes seriam, e qualificou

essa atitude como “resposta arrogante,  narcisista e niilista à avaliação que os sindicalistas

haviam  feito  antes,  quando  menosprezaram  os  jovens  que  começavam  a  se  manifestar”

(NOGUEIRA, 2013, p. 57).

Essa  identificação que  Nogueira  faz  do não reconhecimento  mútuo entre  jovens e

sindicalistas reflete um aspecto importante dos fatos que condicionaram os Movimentos de

Junho. Contudo, há divergências quanto à interpretação postulada. Nogueira dá a entender que

o impasse entre os diferentes agentes sociais que concorreram nos Movimentos de Junho foi

um “bate-boca entre ‘jovens horizontais’ e ‘sindicalistas verticais’” (NOGUEIRA, 2013, p.

57),  e  que  esse  bate-boca  seria  responsável  pelo  antagonismo  que  protagonizaram,  pelas

“dificuldades que ambos tiveram de encontrar um foco comum que encaminhasse a voz das

ruas para o futuro” (NOGUEIRA, 2013, p. 57).

O  que  para  Nogueira  é  uma  falha  de  comunicação,  ou  quem  sabe  um  conflito

geracional, nada mais é que a expressão política de conteúdos ideológicos antagônicos, que

concorrem pela direção ética e política da sociedade brasileira e concorreram pela mesma

direção nos Movimentos de Junho – é isso que se demonstra no capítulo 3 desta. O que se viu

não  foi  a  imagem  de  Nogueira  (2013,  p.  57)  de  uma  “‘terra  de  ninguém’,  aberta  ao

protagonismo genérico de muitos grupos e indivíduos.”

A  negação  de  tais  conflitos,  na  interpretação  de  Nogueira,  expressa-se  mais

nitidamente em sua análise da ação da mídia durante os protestos: 

A tese de que a mídia conservadora teria trabalhado para fazer com que a
população se voltasse contra o governo Dilma e o PT deu pouca atenção à
situação social concreta em que vive e ao caráter da própria mídia atual, que
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privilegia imagens, sensações e percepções. E não monopoliza o pensamento
e as escolhas das pessoas (NOGUEIRA, 2013, p. 59).

Destas assertivas,  é possível concordar com a última sentença.  Porém, o fato de a

mídia  não  monopolizar  o  pensamento  e  as  escolhas  das  pessoas,  e  também do  inegável

privilégio concedido às imagens, sensações e percepções, não são de forma alguma condição

suficiente para pressupor que ela não dispute pensamentos e escolhas, valendo-se inclusive da

construção  de  discursos  ideológicos  através  de  suas  imagens  e  de  seu  espetáculo

aparentemente  inarticulado.  É,  com efeito,  o  contrário  que  ocorre.  Ao  excluir  da  agenda

pública o debate político geral, concentrando-se no fato pequeno, no cartaz e na cantiga, a

mídia habilidosa cinge a ação política das massas aos limites da ordem estabelecida e da

preservação dos interesses aos quais assume a função de defender. O espetáculo é mais uma

forma de dominação, das mais eficientes, uma colonização das mentes e do debate público,

não o abandono das disputa hegemônica por parte da mídia. 

Contrariando sua ideia de uma terra de ninguém, o próprio Nogueira se apropria da

voz das ruas, noutra de suas roupagens, para dar-lhe conteúdo e unicidade: 

As vozes de junho pediram um Estado aberto e competente para organizar
políticas públicas que tornem a vida melhor e mais justa. Um Estado menos
subalterno  à  força  do  dinheiro:  submetido  ao  controle  social,  ativo  e
responsável, com serviços e políticas melhores, não somente com obsessão
por crescimento e oferta de bens (NOGUEIRA, 2013, p. 66).

Como explicação para a eclosão dos protestos sugere uma trilha comum a diversos

autores, o que demonstra uma relativa unanimidade em torno de seus pontos. Esse pontos

seriam  as  condições  de  vida  nas  grandes  cidades;  o  Estado,  que  seria  cada  vez  mais

centralizador,  ineficiente  e  mal  administrado;  os  políticos  que  teriam  se  distanciado  dos

anseios da população etc. Ainda, reforça certo discurso das mídias ao defender que sob os

governos  petistas  a  “corrupção cresceu ininterruptamente”  (NOGUEIRA, 2013,  p.  21).  O

Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  teria  aderido  aos  interesses  do mercado:  “Em vez  de um

projeto de hegemonia, organizaram um projeto de poder” (2013, p. 22).

No mesmo sentido, Nogueira (2013, p. 45) mais à frente diagnostica: “A troca de um

hábil  líder  carismático  com forte  apelo  popular  por  uma  técnica  sem expressão  política

prejudicou a gestão do sistema”  e inclui na leitura que faz a responsabilização do PT que,
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segundo ele, “sempre flertou com o sentimento de que seria preciso agir à margem da política

institucionalizada” e que “nunca conseguiu de fato ser ‘diferente dos demais’”.

Nogueira não foi o único a indicar semelhanças entre os movimentos no Brasil e a

série de protestos vistos por todo o globo nestas primeiras décadas do século. Quem foi mais

longe  nesse  sentido  é  o  sociólogo  espanhol  Manuel  Castells,  eminente  estudioso  do

movimentos sociais do século XXI.

1.2 Movimentos sociais na era da internet

As origens dos movimentos estudantis de 2013 em todo país remete ao longo histórico

de manifestações do segmento estudantil. Atos públicos foram tidos como certos nas duas

últimas décadas, sempre que aumentos no preço das passagens ou ameaças à meia passagem

estudantil vieram à tona, isso em praticamente todas as grandes cidades do país.

Muito mais que por serem em si inéditos, seu aparente ineditismo se deve sobretudo

ao caráter do fenômeno aqui chamado por  espetáculo, conceito construído a partir da obra

Guy Debord. Do conceito de espetáculo em Debord, concentra-se nesta análise no aspecto que

ele evidencia ao defini-lo como “o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si

mesma” (DEBORD, 1997, p. 20). A dimensão destacada por este uso do conceito corresponde

ao seguinte fato ressaltado por Debord: “Aquilo que o espetáculo deixa de falar durante três

dias é como se não existisse. Ele fala então de outra coisa, e é isso que, a partir daí, afinal,

existe.  As consequências  práticas,  como se percebe,  são imensas” (1997,  p.  182).  É uma

decorrência direta da quarta tese defendida pelo autor, na qual diz que “O espetáculo não é um

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (1997, p.

14).

 O  espetáculo  de  que  se  trata  neste  contexto,  constitui-se  numa  autorreferência

constante que faz desacreditar a validade do que tenha ocorrido à sua margem. Exemplo disto

é que, de 2012 até então, as manifestações com temática voltada ao transporte público haviam

sido, em diversas capitais pelo país, praticamente ininterruptas. Mas - ausentes do noticiário,

ou  dignas  de  pequenas  notas  reprobatórias  -  criou-se  o  clima  de  um  gigante  que  teria

acordado, de uma massa estudantil que teria voltado às ruas, das quais sequer saiu.

Assim, a noção de que o gigante acordou, que pressupõe que ele dormia, é caudatária

de  uma  concepção  conservadora  da  sociedade  brasileira,  ao  postular  a  passividade  das

camadas subalternas. Ao não encontrar na mídia – instrumento por excelência do espetáculo –

canal para a expressão de sua visão de mundo e de seus interesses e atos, essa camada é

percebida e representada como ausente da ação política.
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O que foi dito não implica, contudo, que os movimentos estudantis de 2013 fossem

meras  repetições  –  maiores  aqui,  menores  ali  –  dos  movimentos  estudantis  precedentes.

Embora continuadores da tradição de mobilizações estudantis de longa data, os movimentos

estudantis de 2013 tinham uma particularidade, que em si também não era de todo inédita.

Majoritariamente, os estudantes que foram às ruas contra o aumento das passagens em São

Paulo o fizeram sob a liderança dessa organização nova, o MPL.

Conforme  atesta  em  sua  Carta  de  Princípios,  o  “Movimento  Passe  Livre  é  um

movimento  horizontal,  autônomo,  independente  e  apartidário,  mas  não  antipartidário.  A

independência do MPL se faz não somente em relação a partidos,  mas também a ONGs,

instituições religiosas, financeiras etc (MPL, 2013)”.

Fica claro que o MPL surge em alternativa a  entidades tradicionais como a UNE,

postulando formas de organização que diferem das estruturas representativas do movimento

estudantil organizado, cuja atuação na oposição aos governos de FHC foi marcante. Esse novo

movimento traz também uma estrutura organizativa própria:

O MPL se constitui através de um pacto federativo, isto é, uma aliança em
que as partes obrigam-se recíproca e igualmente e na qual os movimentos
nas cidades mantêm a sua autonomia diante do movimento em nível federal,
ou seja,  um pacto no qual é respeitada a autonomia local  de organização
(MPL, 2013).

Chama a atenção o fato de os cinco primeiros itens da Carta de Princípios  do MPL

(2013)  mencionarem  exclusivamente  princípios  organizativos,  formas  de  apresentação  e

proibições. Os propósitos da organização só surgem no sexto item.

As questões de organização se tornam cada vez mais centrais nas discussões sobre os

movimentos  sociais  no  século  XXI  e  adquiriram também relevância  no  debate  sobre  os

protestos no Brasil em 2013.

Certa tendência interpretativa, que busca dar conta de como estes movimentos teriam

alcançado as proporções que vimos nos Movimentos de Junho, aponta para a compreensão

geral  de  que  os  movimentos  ocorridos  no  Brasil  foram  influenciados  pelo  ambiente

internacional de mobilizações, que derrubaram governos, mudaram regimes e mobilizaram

milhões em dezenas de países.

Na edição brasileira de seu Redes de indignação e esperança, o sociólogo espanhol

publicou um posfácio acerca dos Movimentos de Junho. Sua análise, em resumo, insere os
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movimentos  brasileiros  no  mesmo  contexto  das  múltiplas  mobilizações  populares  que

pululam nos últimos anos ao redor do mundo.

Aconteceu também no Brasil. Sem que ninguém esperasse. Sem líderes. Sem
partidos  nem  sindicatos  em  sua  organização.  Sem  apoio  da  mídia.
Espontaneamente. Um grito de indignação contra o aumento do preço dos
transportes que se difundiu pelas redes sociais e foi  se transformando no
projeto de uma vida melhor (CASTELLS, 2013b, p. 178).

Seu posfácio reflete uma linha de análise sobre os Movimentos de Junho que tem se

fortalecido pela crescente repercussão dos movimentos contestatórios que surgem por todo o

mundo nesta década.

Às motivações já elencadas para a revolta, o autor acrescenta em sua crítica o “modelo

centrado no crescimento a qualquer custo, ainda que, no caso do Brasil, acompanhado de uma

redução  da  pobreza  e  de  políticas  sociais  redistributivas”  (2013b,  p.  179).  Prossegue

criticando o “modelo neodesenvolvimentista, como o chinês”, a qualidade e as estratégias da

educação e dos serviços de saúde.

Apontando para uma reação da “classe política” que se daria em conformidade com o

que ocorreu no resto do mundo, destaca um certo ineditismo do caso brasileiro:

Pela primeira vez, desde que, em 2010, se iniciaram esses movimentos em
rede  em  noventa  países  diferentes,  a  mais  alta  autoridade  institucional
declarou que “tinha a obrigação de escutar a voz das ruas”. E fez com que
seu  gesto  de  legitimação  do  movimento  fosse  acompanhado  da
recomendação, seguida pelas autoridades locais, de se anularem os aumentos
das tarifas de transporte (2013b, p. 180).

As análises de Castells trazem grande aporte para a compreensão dos movimentos que

aqui se estudam, sobretudo porque discorreu, mais ou menos acertadamente, acerca do papel

novo  desempenhado  por  novas  formas  de  comunicação  e  interação  sociais.  Essas  novas

formas são tidas por ele como a realidade nova que possibilitou a erupção de movimentos

com as características que observa nestes do século XXI. Sua análise sobre movimentos como

a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, os Indignados na Espanha etc expõem claramente

sua visão acerca dos movimentos de transformação social em nosso século. Por isso cabe aqui

uma vista mais detalhada sobre sua interpretação destes fenômenos.
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1.2.1 Movimentos internacionais de contestação

Castells  traça  um panorama  dos  movimentos  que  têm seu  início  com as  revoltas

populares na Islândia e na Tunísia e perpassam toda a Primavera Árabe, os Indignados da

Espanha e o Occupy Wall Street, possivelmente se estendendo ao menos por grande parte do

século  XXI.  Segundo  sua  análise,  esses  novos  agentes  trariam  consigo  a  expressão  de

profundas mudanças na dinâmica social e consequentemente nas relações de poder.

Para Castells, esses movimentos se caracterizam essencialmente por surgir naquilo a

que chama de ambiente livre da internet; se manifestar pela ocupação dos espaços públicos; e

ser  ontologicamente  incompatíveis  com  lideranças  formais  e  programas  ou  plataformas

políticos.

O novo espaço público - espaço da autonomia, cenário dos novos movimentos sociais

-  é  realizado na  interseção  entre  os  espaços  virtual  e  físico.  É  no  espaço  virtual  que  os

movimentos nascem, da indignação e revolta de um agente, ou diversos, que através das redes

sociais consegue estabelecer vínculos de solidariedade com contingentes cada vez maiores.

Subsequentemente, os movimentos na internet se articulam aos movimentos sociais externos à

internet para “organizar a ocupação do espaço público”.

O autor aponta que além de dinamizá-lo - ampliando o alcance e a velocidade das

informações - a internet favorece esse tipo de movimento porque fornece um espaço seguro,

onde a indignação individual pode somar-se a outras, e como ele mesmo diz repetidas vezes,

“superamos o medo quando estamos juntos”. Assim, eles surgem no espaço seguro da internet

e  redes  de  comunicação  sem  fio,  através  de  apelos  que  se  difundem  em  redes  sociais

preexistentes. Isso tem maiores implicações, pois “a tecnologia não determina os movimentos

sociais [...] Porém, as redes da internet e de telefonia celular não são apenas ferramentas, mas

formas  organizacionais,  expressões  culturais  e  plataformas  específicas  para  a  autonomia

política” (CASTELLS, 2013b, p. 82). A rapidez e a interatividade propiciadas pelas redes

sociais na internet favorecem o “processo de ação coletiva enraizado na indignação, propelido

pelo entusiasmo e motivado pela esperança” (2013b, p. 19).

Os movimentos se manifestam pela ocupação de espaços públicos, em que se criam

laços de identidade e solidariedade. Esses espaços ocupados, com efeito, estão carregados da

força simbólica da tomada de espaços do poder constituído, de tal forma que as comunidades

que  daí  surgem  engendram  novas  formas  de  debate  e  deliberação,  constituindo  uma

alternativa política à rede de poder, num ensaio da nova democracia que seria o legado destes

movimentos.
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Os novos movimentos sociais são avessos à hierarquia e tendem a ser participativos,

em proporção direta ao potencial interativo e autoconfigurável da comunicação em que se

fundam.

Na obra em análise, Castells retoma sua teoria do poder, que segundo o próprio tem

sua melhor expressão em Communication Power (ainda sem edição no Brasil). Nesse quadro

teórico, os movimentos são entendidos por ele como redes de contrapoder que se articulam e

buscam desarticular as redes de poder constituídas. O poder seria aqui “exercido por meio da

coerção  (o  monopólio  da  violência,  legítima  ou  não,  pelo  controle  do  Estado)  e/ou  pela

construção  de  significado  na  mente  das  pessoas,  mediante  mecanismo  de  manipulação

simbólica”.  O autor  afirma que  coerção e  intimidação “são  mecanismos  de imposição da

vontade dos que controlam as instituições da sociedade”, mas acrescenta que “a construção de

significado na mente das pessoas é uma fonte de poder mais decisiva e estável” (2013b, p.

10).

Postula  que  redes  de  poder  formam metarredes que  através  de  sua  coordenação

adquirem a “capacidade de definir  as regras e normas da sociedade mediante um sistema

político que responde basicamente a seus interesses e valores” e consequentemente a rede de

poder  representada  pelo  Estado  tem papel  central  na  articulação  do  poder  na  sociedade,

porque o Estado possui esta capacidade de articular e mobilizar as demais redes de poder,

como as mídias, o poder financeiro e o poder militar, por exemplo. A “alternância de poder”,

entendida como a “capacidade de conectar  duas  ou mais redes  diferentes no processo de

construir o poder para cada uma delas em seus respectivos campos”, surge como o mecanismo

pelo qual as redes distintas exercem o poder na sociedade conjuntamente (2013b, p. 13). Os

movimentos  sociais  surgem  como  fontes  da  mudança  à  medida  que  se  constituem  em

contrapoder.

Se o poder é exercido programando-se e alternando-se redes, então o contrapoder, a

tentativa deliberada de alterar as relações de poder,  é desempenhado reprogramando-se as

redes em torno de outros interesses e valores, e/ou rompendo as alternâncias predominantes,

ao mesmo tempo que se alteram as redes de resistência e mudança social (2013b, p. 13-14).

Na reconstrução dos diversos movimentos que constam de seu livro, o autor procede à

análise de eventos que ilustram sua teoria dos movimentos sociais em rede. Ele destaca que o

que lhe interessa é estudar como ocorrem as transformações sociais e aponta que elas são ao

longo da história fruto da ação dos movimentos sociais, que eclodem com maior força quase

sempre quando há grande depreciação da qualidade de vida das pessoas.
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Para Castells, os protestos têm origem na reação de indivíduos à determinada situação;

a partir da indignação formam-se redes que ao unir as pessoas lhes levam a superar o medo. 

No  plano  individual,  os  movimentos  sociais  são  emocionais.  A insurgência  não

começa com um programa ou uma estratégia política. Isso pode vir depois, quando surge a

liderança, de dentro ou de fora do movimento, para fomentar agendas políticas, ideológicas e

pessoais  que  podem  ou  não  relacionar-se  às  origens  e  motivações  dos  participantes  do

movimento (CASTELLS, 2013b., p. 18). 

Em todos os casos, o autor aponta um momento simbólico que pode representar a

indignação coletiva e percorrer as redes da internet, mobilizando outras redes na sociedade. 

Assim, o autoimolamento de um vendedor de 26 anos, chamado Mohamed Bouazizi,

filmado por um parente e difundido pela rede mundial de computadores, é apontado como o

estopim  da  revolução  na  Tunísia.  Este  gesto  dramático  teria  servido  como  reforço  na

indignação popular, que então superaria o medo levando à ação. As motivações emocionais

dos indivíduos possuem aqui grande relevância. Ao teorizar sobre os movimentos, o autor

afirma que  “foi  basicamente a  humilhação provocada pelo  cinismo e  pela  arrogância  das

pessoas no poder, seja ele financeiro, político ou cultural, que uniu aqueles que transformaram

medo em indignação, e indignação em esperança de uma humanidade melhor.” (2013b, p. 8) 

A Revolução das Panelas, na Islândia, serviria de modelo a movimentos subsequentes

por ter gerado uma profunda alteração do funcionamento democrático nacional, engendrando

inclusive uma nova constituição que fortalece o poder de defesa da sociedade ante os grupos

de  interesses  economicamente  privilegiados.  Foi  também  uma  experiência  original  de

enfrentamento à crise estrutural que desde 2008 vem reorganizando o capital. 

Castells  demonstra  que  os  aspectos  centrais,  as  características  fundantes  dos

movimentos sociais na era da internet, que já estavam presentes em suas origens na Islândia e

na  Tunísia,  acentuaram-se  e  caracterizaram  a  construção  dos  movimentos  subsequentes

analisados. 

O autor discute se os movimentos em rede constituiriam um padrão emergente. Aponta

que eles se fundam numa cultura da autonomia e da individuação, que possibilitadas e mesmo

estimuladas pela internet fornecem os elementos de uma nova forma de intervenção política.

Além de reforçar que os movimentos se caracterizam por suas origens no mundo virtual,

ocupando  o  espaço  público,  no  que  chama  de  espaços  de  autonomia,  demonstra  que  os

movimentos em análise não creditam confiança aos representantes e ao sistema representativo

dominantes. Assim, apesar de uma notória dificuldade - ou desinteresse - em dialogar com

organizações e  instituições estabelecidas,  os movimentos deixariam seu legado sendo eles
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mesmos, em sua prática de debate e deliberação em rede e nos acampamentos, o ensaio de

uma nova forma de democracia.  Os  movimentos  sociais  na  era  da internet,  mais  do  que

movimentos que pretendem mudar a sociedade, seriam movimentos que buscam novas formas

de representação e a construção de uma nova democracia, mudando a realidade indiretamente,

à medida que muda a mente das pessoas.

1.2.2 Os limites dos movimentos em rede

Celso Frederico, em seu artigo Da periferia ao centro: cultura e política em tempos

pós-modernos (2013) analisou os Movimentos de Junho e suas suas relações com a cultura e a

política  pós-modernistas,  numa abordagem rica  em possibilidades  e  que  traz  importantes

convergências  com  o  que  aqui  se  defende.  Partindo  também  das  leituras  de  Singer  e

Pochmann, Frederico concorda que um dos movimentos mais importantes nas bases sociais

do Brasil contemporâneo foi o abandono pelas classes médias da base de apoio petista e seu

deslocamento  majoritário  para  a  oposição  de  direita.  Observa  corretamente  que  “Nesse

contexto,  a  classe  média  abandonou  o  lulismo,  migrando  para  a  direita.  Um  pequeno

segmento, contudo, deslocou-se para os partidos de esquerda. Surpreendentemente, essas duas

vertentes estiveram juntas nas manifestações de junho” (2013, p. 248).

Observando mudanças  no  conteúdo político  quando da  passagem dos  movimentos

estudantis de 2013 para a Grande Onda, o autor repara que a massa de neófitos da política,

que acorreu então às ruas, fez do discurso contra a corrupção seu lema. Deliciosamente chama

esses atores de coxinhas, que enrolados na bandeira do Brasil protestavam contra a corrupção,

que  como  Frederico  nos  lembra,  é  a  arma  preferida  das  oposições  conservadoras  contra

governos progressistas desde Vargas e Jango até nossos dias. “Essa multidão de indivíduos

solitários,  moldados  ideologicamente  por  décadas  de  hegemonia  do neoliberalismo,  fazia,

assim, a sua estreia na vida pública” (2013, p. 248). Avançando em sua crítica à estetização da

política, o autor conclui 

Tal política leva à fragmentação e ao individualismo. Comportamento típico
da  pequena-burguesia,  e  incentivado  ao  máximo  pelo  neoliberalismo,  o
individualismo tem como um dos seus vetores as “políticas de identidade”
centradas nas “irredutíveis” diferenças.  Mas estas são proliferantes,  como
atesta,  entre  outros,  o  movimento  gay  –  a  afirmação  identitária  desse
movimento seguiu a lógica da contínua divisão expressa nas seguidas siglas
que procuram nomear esse contingente social: GLS, GLBS, GLBT, GLBTS,
GLBTTIS etc (2013, p. 251)
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Frederico traz uma visão do significado ideológico dos Movimentos de Junho ao fazer

sua crítica à estetização da política. Nesse fenômeno, discutido a pretexto dos movimentos

sociais em rede, encontra-se uma relação capaz de elucidar os mecanismos pelos quais, nos

Movimentos  de  Junho,  rearticulou-se  nas  ruas  uma  ideologia  conservadora,  que  sendo  a

expressão  dos  interesses  de  uma fração  de  classe,  o  capitalismo financista,  expande-se  e

transforma-se, em contato com sua base social, com seu lastro político, que é a majoritária

parcela conservadora de nossa classe média.

A desconfiança  desses  movimentos  em relação  à  classe  política  e  sua  rejeição  ao

modelo estabelecido de representação são considerados por Castells algumas de suas marcas

fundamentais.  Numa comparação entre  os  novos movimentos  e  as  formas tradicionais  de

representação, ele chega a afirmar que os movimentos “são talhados para o papel de agentes

da  mudança  na  sociedade  em  rede,  num  contraste  agudo  com  as  instituições  políticas

obsoletas herdadas de uma estrutura social historicamente superada” (CASTELLS, 2013b, p.

171).  Noutro trecho,  chega a  caracterizar  o projeto político da esquerda tradicional  como

visão  de  mundo  fora  de  moda.  Ele  ainda  esclarece  bem a  visão  dos  novos  movimentos

dizendo que 

[...] ela realmente corresponde a duas tendências fundamentais: em primeiro
lugar, a maioria das pessoas simplesmente não confia no processo político tal
como está agora estruturado, de modo que só contam consigo mesmas; em
segundo, o movimento é grande e forte porque une indignação e sonhos, ao
mesmo tempo que evita a política tal como usualmente praticada. Essa é sua
força e sua fraqueza (CASTELLS, 2013b, p. 146). 

Tanto os governos e as instituições do capital, quanto os partidos da “velha esquerda”

compõem esse quadro de organizações historicamente superadas. Ele propõe que em oposição

aos métodos atrasados das organizações revolucionárias tradicionais - métodos que refletiriam

e e reproduziriam a opressão - os novos movimentos da era da internet agem no sentido de

formar experiências de democracia e de novas formas de expressão e representação que por si

servem como substituto aos projetos universalistas de transformação da sociedade, à medida

que operam no âmbito mais importante e decisivo: a mente das pessoas, onde a prática dos

novos  movimentos  inculca  novos  valores.  Para  ele,  essa  “característica  essencial  dos

movimentos  observados  resulta  diretamente  de  uma  de  suas  causas:  a  rejeição  dos

representantes políticos pelos representados, depois que se sentiram traídos e manipulados em

sua experiência com a política instituída” (2013b, p. 162-3). 
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Ao longo de sua obra, Castells se conduz cada vez mais como um candidato a porta-

voz  dos  movimentos.  Nesse  ofício,  transforma  em  virtudes  as  limitações  históricas  dos

movimentos em rede. Apesar de seu inegável esforço teórico em postular a construção de

novos valores, que por si formariam uma geração destinada à ruptura com o status quo, tanto

a indefinição deste status quo quanto daquilo que seria a suposta ruptura radical apontam para

um movimento autorreferencial.

Fazendo justiça a  Castells,  vê-se que ele  reconhece a  fraqueza constitutiva de tais

movimentos. Mas para aí. A leitura de seu estudo redunda numa compreensão geral de que os

novos métodos superariam os da velha esquerda, tornados antiquados pelo novo mundo que

surge. Muito embora não deva se negar a superação de certos métodos organizativos, esse

novo mundo que surge preserva as contradições e os impasses do mundo anterior. Isso está

ausente da análise da Castells.

Movimentos  espontâneos  não  são  novidade  na  história.  Desde  o  século  XIX,  a

concentração de uma crescente população urbana, desprovida dos meios necessários para a

produção de sua existência e submetida a condições excruciantes de trabalho visando a uma

rápida  acumulação  de  capital,  fez  surgir  -  sobretudo  nos  países  de  capitalismo  mais

desenvolvido,  a  exemplo  da  Inglaterra  -  intensos  movimentos  sociais.  Tais  movimentos

passaram a ter maior relevância e efetividade à medida que incorporavam a política em seus

objetivos e métodos, processo do qual o cartismo é uma testemunha convincente, tal qual um

raro fóssil do elo perdido da evolução dos movimentos de emancipação da classe trabalhadora

(HOBSBAWM, 2011, p. 88-97). 

Os defensores da emergência de “novos movimentos sociais” não se furtam, como

ocorre também com Castells, a incluir na negação as “velhas” lutas. Assim, afunda-se num

mar  de  pequenas  causas,  perdendo-se  de  vista  a  dimensão  totalizante  que  origina  os

problemas contra os quais se volta. As relações econômicas passam a ter pouca ou nenhuma

importância. Nas palavras de Slavoj Zizek, “Não votamos em quem deveria ser o dono do

quê, nas relações dentro de uma fábrica etc. Tudo isso é deixado para os processos de fora da

esfera política. A ideologia dominante mobiliza aqui todo o seu arsenal para nos impedir de

chegar a esta conclusão radical” (ZIZEK, 2013, p. 107).

Assim,  não apenas  se omitem os vínculos intrínsecos  entre  relações  econômicas e

poder político, como extrapola-se essa tendência desvinculando da disputa pelo poder político

o “projeto de uma vida melhor”. Destarte, tais movimentos, na conformação postulada por

Castells, representam um desvio de curso no processo histórico em que os grupos subalternos
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elevam o nível de sua ação política, transformando seu descontentamento espontâneo, e até

mesmo reativo, em projeto nacional, político e transformador.

Concepção similar à de Castells está na obra de Maria da Glória Gohn, para quem, nas

últimas décadas, “a realidade se alterou, novíssimos sujeitos entraram em cena, novas formas

de ação social coletiva emergiram - muitas vezes denominadas apenas ‘mobilização social’ -

novas categorias de análise foram criadas e as teorias se ampliaram” (GOHN, 2010, p. 10). A

despeito de que a realidade tenha se alterado, como é de se esperar que seja em todas as

épocas, também Gohn não consegue explicar como se deu a passagem para o momento em

que

o Estado, objeto central de investigação de uma grande parcela de cientistas
sociais, passou, no plano da realidade concreta, com a globalização, a ser
deslegitimado,  criticado,  com  destaque  para  a  perda  de  sua  importância
como agente regulador de fronteiras nacionais, controles sociais etc. Ocorreu
um deslocamento de interesse para a sociedade civil, e nesta os movimentos
sociais  são  citados  como uma das  ações  sociais  por  excelência  (GOHN,
2010, p. 11) .

Ao deslocamento do Estado para a periferia das relações de poder corresponderia, por

lógica, o deslocamento das lutas políticas, objeto de preocupação relegado àqueles que, “mais

idealistas,  afirmam que  os  movimentos  não  teriam realizado  o  papel  a  eles  atribuído  de

transformadores  de relações  sociais,  de agentes do processo de mudança social”  (GOHN,

2010,  p.  11).  Assim  surge  como  natural  o  processo  político  bem  descrito  na  seguinte

passagem: “Na atualidade, muitos dos novíssimos movimentos, ou ações civis denominadas

movimentos, não têm mais o universal como horizonte, mas sim o particular, os interesses

imediatos, o direito de sua categoria ou grupo social” (2010 ., p. 12).

Afirmando os equívocos de tal visão, é importante salientar, contudo, que a crítica aqui

não  se  dá  no  sentido  de  propor  uma  identificação  imediata  e  necessária  entre  forma  e

conteúdo. O problema surge quando a forma é tradução e legitimação da exclusão de certos

conteúdos,  como  ocorre  com  a  exclusão  da  grande  política  do  debate  dos  “novos

movimentos”.  Tal  identificação,  mais  de  circunstância  que  ontológica,  não  exclui  dos

movimentos sociais portadores de projetos universalistas e transformadores a obrigação de

refletir e desenvolver suas formas organização. Em fase histórica caracterizada pela ampliação

da sociedade civil e avanço do domínio ideológico, o debate de ideias deve ser aprofundado,

não sufocado pelo discurso de autoridade nem pela tradição.
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A horizontalidade dos movimentos que ora criticamos não é em si um dado negativo.

Pode  mesmo  expressar  uma  possibilidade  de  renovação  e  reafirmação  dos  ideais

revolucionários, desde que incorporem o debate e os projetos da grande política. É inegável

que  os  movimentos  transversais  e  plurais  da  Grande  Onda  são  muito  mais  atrativos  e

formalmente  democráticos  que  os  atos  rígidos  e  repletos  de  carros  de  som  e  discursos

intermináveis de lideranças pouco ou nada conhecidas pelos manifestantes. Perdem, contudo,

seu caráter democrático ao ser vítima fácil da manipulação midiática.

A superação deste  impasse talvez esteja  no fortalecimento dos movimentos  sociais

universalistas através de uma rede de organizações que na sociedade civil incorpore parcelas

cada vez extensas da sociedade num debate inclusivo e através de práticas que ao mesmo que

preservem a capacidade de intervenção política efetiva, promovam a solidariedade e o debate,

quem sabe avançando no sentido da reforma intelectual e moral de que falava Gramsci. 

Retomando  dessa  digressão  às  ideias  de  Redes  de  indignação  e  esperança,  cabe

salientar que Castells está correto quando vê nas ferramentas das tecnologias de informação e

comunicação (TICs) potencializadores da mobilização urbana.

Contudo, sua análise incorre num fenômeno mais geral a que Mauro Luis Iasi associou

o “culto fetichizado dos meios”, tão comum nas interpretações correntes sobre o papel das

redes sociais nas dinâmicas e estruturas da sociedade. Ao contrário do que pode-se pensar, o

problema não é somente uma questão de organização e comunicação, como dizia o próprio

Iasi (2013, p. 44) : “Ah, se colocarmos as palavras certas que os desperte, se marcarmos em

um local ou horário mais adequado, se encontrarmos a forma de lhes falar diretamente, se eles

nos escutassem”, dizemos a nós mesmos num misto de preocupação política e culpa cristã.”

A deflagração da Grande Onda, a partir dos movimentos estudantis de 2013, não se dá

principalmente nem pelo crescimento natural  destes,  nem pelo apelo das  redes  sociais  da

internet em reação à violência do dia 13 de junho (apesar de ambos os fatores terem sua

importância). Para produzir tal efeito, era necessário a entrada em cena de grandes forças, que

se fizeram notar pela  expressão,  a partir  da Grande Onda, do contraste entre  uma “pauta

popular organizada de baixo para cima nos primeiros dias, na qual era central a questão da

tarifa de transporte [...] De outro, uma pauta que veio de cima para baixo. Essa era a pauta de

massa” (SECCO, 2013, p. 72).

Frederico (2013, p. 248-9) também adiantou-se ao apontar os limites da explicação

baseada na pretensa força democratizante das redes sociais na internet:
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As possibilidades emancipatórias da internet convivem com sua colonização
pelas  atividades  comerciais,  pela  presença  agressiva  de  internautas
profissionais a serviço de partidos, empresas etc., e, hoje sabemos, por uma
implacável vigilância por parte dos Estado Unidos. 

As redes  sociais  da  internet  foram,  nos  Movimentos  de  Junho,  uma força  nova  e

significativa.  Em momentos  cruciais  puderam até  mesmo desmentir  a  grande imprensa  e

contrapor-lhe sua visão dos fatos. Contudo, o alcance de tais meios de interação foi limitado

na emersão  da  Grande Onda.  Esta  foi  sobremaneira  determinada pela  atuação dos  meios

televisivos, que dedicaram-se então a mobilizar os protestos, alcançando um contingente ao

menos por ora inacessível aos indivíduos em suas redes na internet. A TV obteve a primazia

na divulgação das datas, horários e locais das manifestações; na seleção das lideranças que

apareciam para o público; na construção das pautas que ocupariam os cartazes.

Um outro aspecto a merecer menção é o caráter segmentado das comunicações nas

redes sociais da internet. Fica cada mais claro que ao se comunicar através dessas redes, o

indivíduo tende a falar para um número restrito de seus contatos. Essa restrição segue padrões

que priorizam a divulgação de conteúdos do interesse e do gosto do receptor,  com vistas

prioritariamente  a  interesses  comerciais.  Portanto,  surgem  importantes  dúvidas  acerca  da

capacidade de as redes sociais fortalecerem um legítimo e representativo debate público.

A análise dos movimentos estudantis de 2013 e de seus principais agentes demonstra

que, até então, o recurso às redes sociais na internet era mais um instrumento organizacional

que um movimento “espontâneo”. Grupos políticos e movimentos autonomistas as utilizavam

como plataforma de debate e divulgação, mas o calendário e as pautas dos protestos surgiam

em seus núcleos em escolas e universidade e nas assembleias.

Subestimar o papel das redes sociais da internet durante os eventos de 2013 seria um

erro. Contudo, trata-se de um erro hoje muito mais incomum que o de superestimá-lo.

1.2.3 Pensamento social pós-modernista

Seguindo o curso de alcançar o objetivo a que se propõe este capítulo, vê-se que duas

das características centrais dos novos movimentos segundo Castells (rejeição a lideranças e a

plataformas ou  programas  políticos)  remetem à forma de organização e  de  representação

ideológica da sociedade burguesa em sua etapa atual, o capitalismo de acumulação flexível

(SPINELLI; LYRA, 2007). Sua manifestação tardia nos movimentos sociais brasileiros tem

origem no peculiar percurso das ideias pós-modernistas no Brasil. 
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O ideário pós-modernista surge no país inicialmente como um movimento cultural que

tem sua  recepção prioritariamente  nos  círculos  acadêmicos  e  através  de  revistas  culturais

especializadas que traduziam a um certo público nacional, ávido por manter-se atualizado, as

tendências e debates dos países centrais do capitalismo. Assim, ao longo da década de 80, o

pós-modernismo entre nós “assumiu o caráter de uma questão que dizia respeito apenas a

especialistas” (EVANGELISTA, 2007, p. 185).

João Emanuel Evangelista aponta ainda dois fatores determinantes na recepção das

ideias  pós-modernistas  no Brasil:  primeiro,  “não podemos  esquecer  da existência  de uma

tendência com longa e enraizada tradição histórica na sociedade brasileira, caracterizada pela

imitação  obsessiva  e  por  aquilo  que  alguns  denominam  de  mazombismo  de  nossa

intelectualidade”  (EVANGELISTA,  2007,  p.  29);  em  segundo,  a  discussão  sobre  o  pós-

modernismo se deu inicialmente em círculos especializados de intelectuais sensíveis a suas

ideias,  sobretudo  estéticas.  Quanto  ao  primeiro  ponto,  salta  aos  olhos  a  prevalência  nos

movimentos  esparsos,  candidatos  a  herdeiros  e  continuadores  das  Jornadas  de  Junho,  de

hábitos e costumes dos movimentos dos países centrais do capitalismo. 

Nos anos 90, a derrota das forças progressistas reunidas em torno de Lula na eleição

de 1989, o arrefecimento das esperanças transformadoras e o refluxo dos movimentos sociais

-  no  contexto  da  autodissolução  da  União  Soviética  -  compuseram  quadro  propício  à

propagação  no  Brasil  de  um  ethos  pós-modernista  que  teria  grande  influência  na

intelectualidade,  marcando  nossa  teoria  social  contemporânea   (EVANGELISTA,  2007).

Contudo, ao longo da década de 90 - apesar da crescente força das ideias pós-modernistas na

esquerda nacional - foi possível uma expressiva unidade dos movimentos sociais brasileiros,

que, acossados por sucessivos governos neoliberais, viram em entidades e movimentos como

o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a CUT e a UNE lideranças e

referências no processo de mobilização social e enfrentamento político. 

A vitória  do  bloco  liderado  pelo  PT  em  2002  e  a  política  desenvolvida  pelos

sucessivos governos petistas afloraram a desesperança em setores da esquerda radical mais

propícios ao pensamento social pós-modernista.

Entidades tradicionais do movimento estudantil, como a UNE, não souberam construir

uma política autônoma face ao governo e cederam espaço para organizações mais enfáticas e

orientadas por outros valores e princípios organizativos, como o MPL e diversos movimentos

autonomistas. 

Os  movimentos  estudantis  de  2013 eram sobretudo  liderados  por  organizações  ou

coletivos dos ditos novos movimentos sociais, que a exemplo dos movimentos analisados por
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Castells possuem forte rejeição a lideranças e programas políticos universalistas – somam-se

ao conjunto de movimentos sociais brasileiros centrados em questões específicas e políticas

de identidade. Portanto, aqueles movimentos de 2013 não podiam escapar de trazer em si os

caracteres das organizações e agentes que lhes deram vida. 

Evangelista repara que a teoria social pós-modernista tem como premissa, explicita ou

implicitamente, uma suposta ruptura da sociedade capitalista moderna e o advento de uma

sociedade pós-industrial. 

Nessas  sociedades  pós-industriais,  o  Estado  e  as  formas  políticas  teriam  também

sofrido uma profunda mudança. Com a fragmentação da sociedade e a desmaterialização da

produção, desapareceriam as antigas contradições sociais de natureza estrutural e os sujeitos

políticos universais, como as classes sociais, que atuavam com o objetivo de conquistar ou

manter o poder político centralizado no Estado moderno (EVANGELISTA, 2007, p. 177) .

Eis a premissa necessária do pensamento de Castells quando fala da estrutura social

historicamente  superada  em  que  se  baseariam  os  movimentos  políticos  tradicionais,

igualmente superados. 

A reificação da realidade social e a consequente transformação dos processos políticos

em espetáculos desprovidos de essência, em fenômenos autocontidos e autoexplicáveis, sem

determinações históricas, levou muitos críticos a crer que os Movimentos de Junho poderiam

ir  em qualquer  direção,  chegar  a  qualquer  resultado a  que a  manifestação espontânea  de

descontentamento pudesse levar.  Ainda hoje,  órfãos dos Movimentos de Junho esperam a

grande mudança, a revolução sem líderes que mudará de uma vez por todas a forma com que

se faz política. Como diz Evangelista, “as disputas no campo político passariam a ser regidas

pela  lógica  da  política  do  espetáculo  para  as  grandes  massas  (EVANGELISTA,  2007,  p.

177)”. O autor reforça ainda que a “busca do convencimento pela argumentação racional e

pela apresentação de projetos políticos, característica da política na modernidade, teria dado

lugar à sedução das imagens no cenário midiático de massas da política pós-moderna” (2007,

p. 177) . Aparentemente tal substituição tornou-se frequente nas interpretações primeiras dos

Movimentos de Junho.

Na  teoria  social  pós-modernista,  seguindo  nossa  interpretação  das  ideias  de

Evangelista,  as  “classes  sociais  e  lutas  de  classes  teriam  sido  deslocadas  como  suporte

estrutural da política e do poder de Estado. Surgem em seu lugar os movimentos sociais”.

Esse  pressuposto  está  por  trás  da  concepção  de  intelectuais  como Castells.  Nessa

concepção, a transformação da sociedade pela disputa do poder político ficou no passado.

Apenas mudanças pontuais, resignadas aos marcos do mercado, são possíveis. O Estado, de
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objetivo a ser conquistado para promover a transformação radical da sociedade, se torna um

empecilho que deve ser contido e se limitar a garantir os direitos humanos e a liberdade (no

mundo  do  capital).  Desta  forma,  “a  esquerda  pós-moderna  aproxima-se  das  postulações

neoliberais do Estado mínimo, cuja interferência nas relações entre indivíduos deve ser ao

máximo  limitada”  e  sua  teoria  social  “vem  reforçar  o  coro  das  qualidades  divinas  do

mercado.”  A negação  da  totalidade,  dos  discursos  universalistas  e  portanto  dos  projetos

universalistas baseados na relações sociais, voltados à transformação estruturada da realidade

social, a “recusa de um projeto político universalista que tome o capitalismo como um sistema

dotado de lógica e realização totalizantes, é a pedra de toque do pensamento pós-moderno”.

Assim  concordamos  com  a  afirmação:  “A despeito  de  certas  manifestações  e  intenções

contestatórias e radicais da esquerda pós-moderna, o pós-modernismo torna-se caudatário do

movimento de consolidação da hegemonia do pensamento conservador.” (EVANGELISTA,

2007, p. 178-9) 

Tais características dos novos movimentos sociais de orientação pós-modernista, que

foram  expressivos  nos  movimentos  estudantis  de  2013  até  a  eclosão  da  Grande  Onda,

facilitaram a ação de parcelas da mídia que atuaram no sentido de construir uma pauta de

cima  para  baixo,  dirigindo  os  movimentos  em  seu  ápice  a  partir  de  sua  capacidade  de

agendamento e construção da opinião pública.

Os movimentos sem líderes e sem propostas definidas, que buscaram suceder a luta

específica contra os reajustes das tarifas de ônibus, foram vítimas fáceis da manipulação e

direção por parte da grande mídia, exatamente por negarem a totalidade concreta12 de um

sistema  econômico  e  social  nunca  antes  tão  totalizante.  Na  ausência  de  organizações

tradicionais  dos  movimentos  sociais  e  de  projetos  políticos  claros  pautados  nas  relações

sociais, a grande mídia, a indústria da cultura, dirigiu o espetáculo. 

Cabe aqui o alerta de Ellen Wood, 

Não devemos confundir respeito pela pluralidade da experiência humana e
das lutas sociais com a dissolução completa da causalidade histórica, em que
nada existe além da diversidade, diferença e contingência, nenhuma estrutura
unificadora, nenhuma lógica de processo, em que não existe o capitalismo e,
portanto,  nem  a  sua  negação,  nenhum  projeto  de  emancipação  humana
(2011, p. 225).

12 Em  Karel  Kosik  (1976,  p.  35):  “totalidade  concreta,  isto  é,  como  um  todo  estruturado  em  curso  de
desenvolvimento e de autocriação” 
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Os “novos movimentos” - apesar dos esforços de Castells em apresentar-lhes de forma

distinta - não pecam por ser inócuos, mas por tenderem ao conservadorismo, na medida em

que  negam alternativas  que  promovam  profundas  mudanças  estruturais  da  sociedade,  ou

projetos universalistas, se preferirmos; enfim, a  grande política é excluída do horizonte. E

como escrevia Gramsci, num trecho que muito diz a esse respeito: 

A grande  política  compreende  as  questões  ligadas  à  fundação  de  novos
Estados,  à  luta  pela  destruição,  pela  defesa,  pela  conservação  de
determinadas  estruturas  orgânicas  econômico-sociais.  A pequena  política
compreende as questões parciais e cotidianas que se apresentam no interior
de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela predominância
entre as diversas frações de uma mesma classe política. Portanto, é grande
política tentar excluir a grande política do âmbito interno da vida estatal e
reduzir tudo a pequena política (GRAMSCI, 2007, p. 21) .

A negação da totalidade histórica circunscreve as lutas sociais aos limites da ordem

estabelecida, sendo portanto um esforço ideológico conservador.

Acrescente-se ainda que, diferentemente do que ocorreu na Espanha, por exemplo, os

movimentos autonomistas nacionais não puderam resistir à onda que deles fez seu trampolim.

Na Espanha, um dos desdobramentos dos movimentos encaminhou-se à institucionalidade

através do partido Podemos, que obteve mais de 1,2 milhão de votos nas últimas eleições

parlamentares espanholas13.

Na ausência de programas e  plataformas que unifiquem, que estabeleçam laços  de

solidariedade entre os manifestantes, ficou fácil para os detentores do poder dos meios de

comunicação construir por cima o sentido, a pauta das mobilizações.

Celso Frederico, analisando o contexto cultural e político dos Movimentos de Junho, é

da mesma opinião: 

Todos queriam ser protagonistas; ninguém mais queria ser “representado”.
Sem  a  presença  de  partidos  –  que  existem  para  universalizar  as
reivindicações  –  tais  manifestações  correm  o  risco  de  se  dispersar  num
conjunto infinito de reivindicações particularistas e, o que é pior, de serem
pautadas pelo novo partido da sociedade do espetáculo: o “partido da mídia”
(FREDERICO, 2013, p. 248).

13 El  País.  Um  professor  protagoniza  a  surpresa  eleitoral  na  Espanha.  Em:
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/05/26/internacional/1401137845_746793.html. Acesso: 27/05/2014.
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Assim,   por  motivos  talvez  inusitados,  os  movimentos  estudantis  de  2013  foram

decisivos para a forma com que se desenvolveu e findou a Grande Onda. Mais importante que

o  realmente  relevante  precedente  das  mobilizações  contra  o  aumento  das  tarifas,  ou  da

comoção  em repúdio  à  violência  policial,  ou  da  força  mobilizadora  das  redes  sociais  da

internet, foi a concepção ideológica de seus principais agentes que marcou a Grande Onda.

Havia nos movimentos estudantis de 2013 uma rejeição à liderança centralizada, que

dinamizou e democratizou os movimentos,  tornando-os mais atrativos para uma crescente

parcela  da  juventude,  sobretudo  a  estudantil.  A  permeabilidade  a  propostas  e  ideias

diversificadas teve o mesmo efeito positivo.

Contudo, no momento em que a grande mídia se dispôs a pautar de cima para baixo os

movimentos – como demonstrado no capítulo 3 -,  encontrou nessa ambiência política um

reforço em sua necessária iniciativa de excluir das ruas as entidades e movimentos que na

sociedade civil dão sustentação ao campo governista. Tal movimento de exclusão se tornara

necessário diante da ausência de partidos e organizações que articulassem nas ruas a ideologia

da  coalizão  rentista.  Uma  vez  desertificadas  das  instituições  da  sociedade  civil  com

capacidade de articular a partir  de si um consenso, as manifestações estariam à mercê da

condução do partido da mídia. Até que novas forças entrassem na disputa.
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2 BASES MATERIAIS E IDEOLÓGICAS DA GRANDE ONDA

Depreende-se da leitura dos autores que até então se sucederam nesta revisão uma

percepção comum acerca de alguns fatores explicativos das força dos movimentos estudantis

de 2013 e de sua evolução à Grande Onda.

Um primeiro diz respeito à própria problemática do transporte público, já debatida.

Essa certamente é uma das urgências que gritam por solução em nossos centros urbanos. Seu

apelo  à  revolta  só  pode  se  fortalecer  enquanto  os  problemas  não  forem  adequadamente

tratados.

No rastro dos mesmos problemas, as reações à qualidade dos serviços público – e do

acesso a eles – possui também grande relevância. Esses temas estavam todos presentes nos

cartazes e faixas da Grande Onda.

Também a reação de solidariedade aos manifestantes, vítimas da violência das forças

policiais  paulistas,  constituiu  um  fator  importante  na  compreensão  dos  sentimentos  que

possibilitaram a Grande Onda.

Redes  sociais  na  internet  deram acesso  à  comunicação  à  velocidade  da  luz;  uma

comunicação aparentemente sem limites.

Mas o fator decisivo para explicar a dimensão que os protestos assumiram a partir da

Grande Onda foi a entrada em cena das principais forças políticas que disputam a hegemonia

no Brasil contemporâneo – cuja ação é tema das discussões do capítulo 3. É à identificação

dessas forças que procede-se agora.

2.1 Disputas hegemônicas no Brasil contemporâneo

Em  busca  de  estabelecer  as  condições  históricas  concretas  e  os  processos  que

determinaram a disputa pelos sentidos políticos dos Movimentos de Junho, faz-se mister uma

incursão  em direção  às  bases  materiais  e  ideológicas  sobre  as  quais  os  diversos  agentes

atuaram. Foi também o que fizeram, a seu modo, Braga, Oliveira, Antunes e Singer, que terão

suas interpretações dos Movimentos de Junho também debatidas neste capítulo.

As  bases  materiais  do  modo  capitalista  de  produção  passaram  por  drásticas

transformações no curso das últimas décadas:

De meados dos anos 70 do século passado até os dias atuais o capitalismo foi
atingido  por  um  processo  de  transformações  estruturais  que  alteraram
profundamente sua fisionomia. Após os “30 anos gloriosos” de crescimento
quase  ininterrupto  da  economia  capitalista  mundial,  que  se  sucedem  à
Segunda Grande Guerra, tem-se um período mais ou menos prolongado de
desaceleração  e  crise,  marcado  pela  redução  das  taxas  de  crescimento,
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inflação,  desemprego e  crise  fiscal  do Estado do  Bem-Estar  (SPINELLI;
LYRA, 2007, p. 575).

Ciência, tecnologia e produção tornaram-se cada vez mais indissociáveis. Tal processo

teve graves implicações sobre o trabalho.

Como  se  vê  em  O  capital,  o  acréscimo  na  produtividade  do  trabalho  é  uma

necessidade  do  modo  capitalista  de  produção,  que  desta  forma  fortalece  seu  ciclo  de

reprodução ampliada e a rentatividade do capital  pela elevação da mais-valia relativa.  No

capitalismo, a elevação da produtividade do trabalho, longe de garantia de melhorias na vida

do  trabalhador,  representa  a  crescente  submissão  destes  às  rotinas  e  ao  ritmo

progressivamente mais intenso daquele (MARX, 2013).

Inserido nestas constantes transformações, já na década de 1950 se germinava aquilo a

que se convencionou chamar toyotismo, ou o “modelo japonês”, tendo como fundamento “a

economia de escopo, as equipes de trabalho (também chamadas de grupos de trabalho ou

células de produção) e o just in time (JIT)” (GORENDER, 1997, p. 315). Ele viria a ser

expressão  produtiva  de  um  capitalismo  que  a  partir  da  década  de  1980  passou  a  ser

caracterizado  pela  acumulação  flexível  e  pela  mundialização  do  capital,  tendo  severas

implicações  na  economia  e  nas  relações  produtivas  dos  países  na  periferia  do  sistema

(SPINELLI; LYRA, 2007, p. 577).

O neoliberalismo, projeto hegemônico e característico desta fase do capitalismo, teve

efeitos  desagregadores  sobre  as  bases  sociais  contemporâneas.  Associado à  reestruturação

produtiva,  promoveu a perda de direitos trabalhistas,  a redução do papel do Estado como

regulador  das  relações  econômicas,  a  desnacionalização  das  economias  e  o  aumento  da

dependência  dos  países  da  periferia  do  capitalismo.  No  plano  político  é  marcado  pela

criminalização dos movimentos sociais.

A ascensão do neoliberalismo, sua pretensão a pensamento único e a autodissolução da

União Soviética aprofundaram a crise do marxismo que - apesar dos limites e discordâncias

cada  vez  mais  severos  -  tinha  na  experiência  soviética  uma demonstração da  viabilidade

prática do projeto socialista (HOBSBAWM, 2011, p. 346-349).

Foi num contexto de defensiva histórica das forças da esquerda e aprofundamento do

modelo neoliberal que se deu a ascensão do PT ao Governo central do Brasil.

A eleição de Luís Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 2002 foi o

resultado de mais de duas décadas de enfrentamento ao regime autoritário e aos governos
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neoliberais, de acúmulo de forças pelos movimentos sociais e da trajetória ímpar do maior

partido de massas do país, o PT, e seu principal líder, o ex-sindicalista Lula da Silva.

Os sentidos desta fase política brasileira são alvo de debate e disputa desde antes da

posse de Lula em 1º de janeiro de 2003. Tal disputa se reflete nas diferentes interpretações que

buscam conferir o sentido daquilo a que se define sob o conceito de lulismo, utilizado por

diversos  autores  para  definir  o  período  dos  governos  petistas,  suas  políticas,  coalização,

pertencimento de classe e significado na história do Brasil.

Passada  a  primeira  década  de  governos  petistas,  a  realidade  social  e  econômica

brasileira vivenciara profundas mudanças. Nos dez primeiros anos deste século, oito deles sob

direção petista, a base econômica brasileira sofreu transformações que ainda repercutem na

organização da força de trabalho, nos níveis de renda, crescimento etc.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2012, do Instituto

de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) apontam para significativas transformações no

quadro social brasileiro durante os governos petistas.

O índice Gini mede a desigualdade, sendo o valor 1 a desigualdade absoluta e o valor

0 a  igualdade  absoluta.  Em 1990 o índice  no Brasil  era  de 0,607 -  o  maior  dos  últimos

cinquenta ano. Ao longo da década de 1990, evoluiu lentamente, chegando a 0,594. Nesse

patamar,  o nível de desigualdade no Brasil  ainda não conseguira,  em 1990, recuperar sua

condição de 1979 quando estava em 0,589 (IPEA, 2013). 

A partir  de  2001  e  até  2012,  os  níveis  de  desigualdade  passaram  a  cair  mais

acentuadamente,  chegando  ao  final  do  período  na  casa  dos  0,496.  Nesse  patamar,  a

desigualdade no Brasil alcançou seu menor nível histórico desde que se iniciaram as medições

(IPEA, 2013). 

Ainda segundo o PNAD, em 2012, a renda per capita da parcela que engloba os 5%

mais pobres da população brasileira cresceu 20,1% (IPEA, 2013).

Márcio Pochmann (2012) registra que entre 1995 e 2004 a renda nacional seguiu numa

tendência  de  concentração,  apresentando  queda  de  9% na  participação  do  trabalho  e  no

acréscimo  de  12,3%  na  participação  relativa  da  propriedade  sobre  o  conjunto  da  renda

nacional. A partir de 2004 e até 2010, a participação dos salários na renda nacional subiu

10,3% em relação à composição de 2004; a parte destinada à propriedade recuou 12,8%.

Pochmann ressalta que após a inversão de tendência no sentido da composição relativa

da renda nacional, voltamos aos patamares de 1995, primeiro ano do governo de Fernando

Henrique Cardoso.
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A expansão da participação dos salários na renda nacional se deu principalmente via

expansão da base da pirâmide salarial, onde se situam aqueles trabalhadores que recebem até

1,5 salários mínimos.

Embora  o salário  mínimo tenha incorporado ganhos reais  (aumentos  deduzidos  da

inflação) de 72,31% no período de 2002 a 2014, o fato de 95% dos novos empregos gerados

na década de 2000 estarem nesta faixa salarial é um dado eloquente sobre as tendências atuais

do desenvolvimento brasileiro.

Outro  dado  importante,  igualmente  copilado  por  Pochmann,  é  o  de  94,8% destes

novos postos de trabalho se localizarem no setor terciário.

O estrato dos trabalhadores não remunerados, que nos anos 90 teve o acréscimo de um

contingente de quase 6 milhões de membros, foi reduzido em mais de 1 milhão nos anos

2000. Já a parcela daqueles que possuem remuneração, até o limite de 1,5 salário mínimo,

chegou em 2009 a 47,8% do total de ocupados, próximo aos valores de 1980, quando estes

representavam 51,9% do total. Contudo, embora esta camada represente 47,8% do total de

trabalhadores ocupados, absorve apenas 24,5% da renda salarial nacional.

Noutro texto, a respeito da ampliação da renda nacional, Pochmann ressalta que “isso

também ocorreu nos anos 70 - e de forma mais intensa -, sem ter resultado na diminuição

simultânea da pobreza e da desigualdade na renda do trabalho” (POCHMANN, 2013, p. 145).

Reforça ainda que apesar da redução da dívida pública, equivalente a 55% do PIB em 2002,

para 40% do PIB em 2010, a pobreza teve uma redução no mesmo período de 30%.

Jorge Mattoso (2013) completa o quadro registrando que no período o Índice Gini –

que mede a desigualdade – caiu de 0,589 para 0,527. Todos os índices disponíveis em 2012

apontavam para a redução da pobreza e das desigualdades. Para ele

Nesse período, consolidou-se uma nova política em que pouco a pouco se
deixava de pensar a indústria e o crescimento econômico sob a lógica das
exportações  e  crescentemente  se  passava  a  dar  espaço  à  expansão  do
mercado interno, revalorizava-se o papel  do Estado e da melhoria de sua
gestão e iniciava-se o processo de expansão e popularização do crédito e da
implementação  e  consolidação  das  políticas  sociais.  Cada  vez  mais  se
reconhecia que as politicas sociais favoreciam não somente o aumento da
inclusão e a redução da pobreza e da desigualdade, mas também a economia
(por  meio  da  ampliação  do  mercado  interno  e  do  consumo de  produtos
nacionais) e o crescimento do PIB” (2013, p. 117).
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Em 2013, pela primeira vez na história, o contingente de trabalhadores com carteira

assinada superou o de empregados na informalidade, nos maiores centros urbanos do país14.

Embora  ainda elevada,  a  desigualdade no Brasil  recuou nos  governos petistas.  Os

níveis de renda cresceram, sobretudo nas camadas da base da pirâmide social. Se por um lado

não  se  realizaram os  sonhos  dos  militantes  mais  otimistas  da  esquerda,  de  que  o  Brasil

caminharia a passos largos no sentido da superação das desigualdades, por outro também não

ocorreu sob os governos petistas uma mera reprodução daquilo do caminho seguido pelo país

nos  anos  1990.  A questão  que  propõe-se  é  reconhecer  que  arranjo  político  e  ideológico

poderia sustentar e sustentar-se do projeto econômico e social em curso.

Diante das transformações por que passou o Brasil nos primeiros dez anos de governos

petistas seria possível afirmar que houve uma ruptura capaz de encaminhar o país para a

superação do modelo neoliberal? As respostas a esta questão são várias e lançam luz sobre a

dinâmica política e social do Brasil contemporâneo e dão ensejo a importantes interpretações

dos Movimentos de Junho. Para avançar na compreensão destes processos, serão analisadas

duas visões da atualidade brasileira. Uma delas tem seus expoentes em Francisco Oliveira e

Ruy Braga.  A outra  é aqui  representada por André Singer.  Ambas fundam sua análise  no

conceito de lulismo, que possui relevante valor heurístico para o problema que aqui pretende-

se estudar.

2.1.1 O avesso da hegemonia

Francisco de Oliveira (2003; 2010) vê no lulismo o avesso da hegemonia, o exercício

da direção do Estado por um grupo político oriundo das classes subalternas em serviço da

consecução dos projetos de interesse da classe dominante. O lulismo, em sua visão, constitui

um  movimento  político  conservador,  de  caráter  regressivo,  que  desarticula  a  luta  dos

trabalhadores  e  reforça  o  programa  neoliberal  de  exploração  máxima  do  trabalho  via

pacificação da classe trabalhadora e cooptação de suas lideranças.

Esse grupo na direção do Estado, “inconsciente”,  teria forjado e sido forjado por uma

nova classe social.

A estrutura de classes também foi truncada ou modificada: as capas mais
altas do antigo proletariado converteram-se, em parte, no que Robert Reich
chamou  de  “analistas  simbólicos”:  são  administradores  de  fundos  de
previdência complementar, oriundos das antigas empresas estatais, dos quais
o  mais  poderoso  é  o  Previ,  dos  funcionários  do  Banco do  Brasil,  ainda

14 IBGE. Em www.ibge.gov.br. Acesso: 30 mai 2014.

http://www.ibge.gov.br/
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estatal; fazem parte de conselhos de administração, como o do BNDES, a
título de representantes dos trabalhadores (OLIVEIRA, 2010, p. 146).

Ruy Braga admite a hipótese de Oliveira de o lulismo se tratar de uma nova classe

composta  de  dirigentes  oriundas  da  classe  trabalhadora,  que  se  dedicam aos  negócios  do

Estado no interesse da hegemonia neoliberal. A define como “uma ‘nova classe’ social no país

baseada na articulação da camada mais elevada de administradores de fundos de previdências

complementar com a elite da burocracia sindical participante dos conselhos de administração

desses mesmos fundos” (BRAGA, 2012, p. 23-24).

Nas décadas de 70 e 80 do século passado, em substituição ao sindicalismo populista

herdado da Era  Vargas,  teria  entrado em cena  um novo sindicalismo,  que representaria  a

superação dialética do antigo ao passo que o negaria, enraizado na mobilização política de um

crescente  precariado,  e  posteriormente  o  assimilaria  conservadoramente  ao  ascender  ao

governo  num  processo  de  “transformismo”,  conceito  gramsciano  em  que  se  expressa  o

processo pelo qual grupos dirigentes de classes ou frações de classes aliadas ou subalternas

são recrutados para o exercício da direção política e moral da sociedade mediante a adesão ao

projeto da classe dominante no modo de produção. “Negação do sindicalismo populista, o

novo  sindicalismo  negou  sua  própria  negação  ao  assumir  a  direção  do  modelo  de

desenvolvimento pós-fordista  no país,  cuja  reprodução supõe a  pacificação da política do

precariado” (BRAGA, 2012, p. 230) .

O que Braga chama de arqueologia da hegemonia lulista estaria na “relação social

politicamente pragmática enraizada no consentimento ativo das direções sindicais à liderança

de  Lula  da  Silva  combinada  com  a  pacificação,  por  meio  da  negociação  de  pequenas

concessões aos trabalhadores, do ânimo combativo das bases” (BRAGA, 2012, p. 227).

Na base desse processo, o autor destaca o protagonismo de uma fração de classe, o

precariado.  O  precariado  seria  a  parcela  do  proletariado  caracterizada  por  sua  inserção

precária no mercado de trabalho. Baixos salários, alta rotatividade, qualificação profissional

insignificante são suas marcas distintivas. Seu contingente principal são os jovens em busca

do primeiro emprego. O precariado é a base social do que Braga chama de classismo em

estado prático, “uma relação política baseada em interesses materiais enraizados na estrutura

de classes, ainda que carente de recursos organizativos, ideológicos e políticos” (BRAGA,

2012, p. 37).

As condições materiais da ascensão do precariado no Brasil se situam na dinâmica das

economias  capitalistas  periféricas,  nas  quais  a  reprodução  e  acumulação  do  capital,
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atravancadas pela necessária contração do valor pago pela força de trabalho, engendram um

ciclo vicioso no qual a menor capacidade de consumo das massas trabalhadoras acarreta em

menor estímulo à produção industrial, tornando mais atrativos os investimentos em serviços e

sobretudo na especulação financeira e nos fundos públicos.

A precarização é uma necessidade acentuada no capitalismo tardio, conceito que Braga

retoma  de  Ernest  Mandel  (1982).  Diz  Braga:  “entendemos  que  em  decorrência  da

mercantilização do trabalho, do caráter capitalista da divisão do trabalho e da anarquia da

reprodução do capital, a precariedade é constitutiva da relação salarial” (2012, p. 17) Daí o

diagnóstico de que “considerando os limites impostos ao modo de regulação pela inserção

dependente do país na divisão internacional do trabalho, o fordismo periférico frustrou as

principais  expectativas  despertadas  pela  promessa  de  superação  do  subdesenvolvimento.”

(2012, p. 35) 

A crise do paradigma fordista teria sérias implicações sobre o precariado: “excluído da

cidadania fordista e a meio caminho entre a sedução autoritária e o resgate pelas políticas

públicas, o precariado alcançou o centro da agenda política europeia.” (BRAGA, 2012, p. 16)

Esse fenômeno estaria - no que Braga se baseia nas análises de Robert Castel - na base do

resgate de ideologias conservadoras e anti-imigracionistas na Europa. 

No Brasil, o marco da constituição das relações pós-fordistas de trabalho se deu nos

umbrais da década de 90: 

a vitória eleitoral  de Fernando Collor, em 1989, representou a transição para
a regulação neoliberal: a partir de então, o próprio regime de acumulação
transformou-se em objeto de sucessivos ajustes estruturais que, ao fim e ao
cabo,  asseguraram  o  nascimento  do  pós-fordismo  financeirizado  no  país
(BRAGA, 2012, p. 23).

É  nesse  contexto  que  o  lulismo  surgiria  como  opção  transformista  para  o

prosseguimento  do  atual  estágio  de  acumulação  pós-fordista  financeirizada.  O  lulismo  -

amparado no Partido dos Trabalhadores e na Central Única dos Trabalhadores, que outrora

foram para os movimentos de ruptura do proletariado as “forças sociais que haviam ajudado a

levantá-los” - agora seria o agente de sua desestruturação. “Ao alimentar o mito da superação

da crise por meio do aumento constante do consumo popular engendrado pela racionalização

das  políticas  públicas  federais,  a  regulação  lulista  despolitizou  a  classe  trabalhadora”

(BRAGA, 2012, p. 226). Da necessidade de o capitalismo periférico brasileiro de reproduzir

as condições econômicas e políticas de produção do trabalho barato, surge o lulismo como
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solução transformista visando a arrefecer os conflitos de classe, desmobilizar o proletariado e

garantir  condições  pacíficas  para  o  exercício  da  máxima  exploração,  mediante  pequenas

concessões. Em suas próprias palavras, o papel histórico do lulismo assim se define: 

para pilotar o modelo de desenvolvimento pós-fordista no país sem romper
com o ciclo da valorização financeira só mesmo pacificando as fontes do
trabalho  barato,  daí  uma  modesta  desconcentração  de  renda  na  base  da
pirâmide  salarial  a  fim  de  garantir  uma  severa  concentração  de  capital
financeiro no cume do regime de acumulação (BRAGA, 2012, p. 225) .

Assim, Braga corrobora a tese de que o lulismo representaria a consecução de um

projeto conservador, que busca desmobilizar o proletariado e suas frações, sendo, portanto, o

grande desafio das forças de transformação da sociedade a sua superação.

2.1.2 A revolta do precariado

Engajado nesse projeto,  em seus  estudos sobre  os  operadores  de  telemarketing  da

cidade de São Paulo, Braga teria percebido o embrião de um instinto reformista plebeu, ainda

que inconsciente ou reprimido, que “já ameaça mostrar-se impaciente com o conformismo

daqueles que se deixaram transformar em instrumentos do atual modelo de desenvolvimento.”

E em caráter de conclusão afirma: 

Embora  carente  de  recursos  programáticos,  organizativos,  ou  mesmo
ideológicos,  esse  instinto  começa  a  se  manifestar  nas  greves  e  nas
mobilizações do setor, pressionando o sindicalismo lulista a incorporar suas
demandas que, lentamente, vão se tornando mais ofensivas. Desafiando o
coro dos contentes,  não seria  nenhuma surpresa  encontrar,  em um futuro
próximo, esses trabalhadores alinhados aos batalhões vanguardistas da luta
de classes (BRAGA, 2012 , p. 230) .

Dada a conclusão de seus estudos, foi coerente para Braga ver nos Movimentos de

Junho o estopim da mobilização do precariado: 

Se os grupos pauperizados que dependem do Programa Bolsa Família e os
setores  organizados  da  classe  trabalhadora  que  em  anos  recentes
conquistaram  aumentos  acima  da  inflação  ainda  não  entraram  na  cena
política, o “precariado” - a massa formada por trabalhadores desqualificados
e semiqualificados que entram e saem rapidamente do mercado de trabalho,
por jovens à procura do primeiro emprego, por trabalhadores recém saídos
da  informalidade  e  por  trabalhadores  sub-remunerados  -  está  nas  ruas
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manifestando  sua  insatisfação  com  o  atual  modelo  de  desenvolvimento
(BRAGA, 2013, p. 82).

Estaríamos  “diante  de  um  autêntico  processo  de  mobilização  do  proletariado

precarizado em defesa tanto de seus direitos à saúde e à educação públicas e de qualidade

quanto pela ampliação de seu direito à cidade”, onde a “questão da efetivação e ampliação dos

direitos sociais é a chave para interpretarmos a maior revolta popular da história brasileira”

(BRAGA, 2013,  p. 82).

Por mais que Braga se dedique de forma produtiva a sondar na realidade brasileira os

elementos dinâmicos capazes de portar um projeto político transformador, também ele não

demonstra como esses pressupostos agiram sobre os Movimentos de Junho, realizando uma

tradução mecânica que tende a romantizar os fatos, que talvez possuam uma explicação mais

simples e sejam menos promissores.

As  forças  políticas  de  esquerda  que  fazem oposição  ao  lulismo  tiveram presença

destacada nos Movimentos de Junho, principalmente em sua primeira fase, e durante os atuais

movimentos esparsos, onde por momentos são a principal força política dirigente. Contudo,

quando da eclosão da Grande Onda, sua influência foi seriamente debilitada, juntamente à

esquerda governista.

A questão que surge aqui é saber se de fato as bandeiras do precariado hegemonizaram

a política dos movimentos ou se outro segmento social, de orientação política e ideológica

distinta, impôs suas pautas. Ricardo Antunes, intelectual prolífico e historicamente vinculado

ao pensamento de esquerda, pensa que de fato houve no junho de 2013 uma revolta contra os

rumos políticos e econômicos do governo, revolta que teria nas camadas populares sua base

social. 

Para  Antunes,  a  condução  do  governo  petista  gerou  na  sociedade  brasileira  um

profundo mal-estar. A manutenção da doutrina neoliberal, baseada na desregulamentação dos

direitos  trabalhista  e  ampliação  das  liberdades  do  capital,  teria  aprofundado  o

descontentamento em associação com sentimento da população de que o PT teria mudado de

orientação política. Assim, como consequência do acirramento das contradições do governo,

surge um estado de ânimo que explicaria os Movimentos de Junho: 

A população não suporta mais o transporte privatizado, a saúde precarizada,
degradada  (e  também  privatizada  em  grande  parte),  o  ensino  público
profundamente degradado e abandonado. A população, portanto, parece que
está chegando a seu ponto de saturação e esgotamento, causados por essa
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mercadorização da res pública, tipicamente neoliberal (ANTUNES, 2013, p.
38).

Antunes (2013, p. 42) ainda faz uma leitura atenta, embora ideologicamente marcada,

das  ação  das  forças  governistas  quando  da  Grande  Onda,  que  reflete  com  precisão  o

sentimento  das  oposições  de  esquerda  em  relação  às  organizações  que  nos  movimentos

sociais dão sustentação política ao governo: “As centrais sindicais entraram, posteriormente,

para dizer que querem preservar o seu espaço. Mas isso é difícil para a CUT, por exemplo,

que comprou a ideia de que o Brasil novo de Lula e Dilma tinha nos levado a condição de

primeiro mundo”. Concorda em propor que uma parcela da sociedade composta por jovens

com  em  situação  de  subemprego  e  inserção  precária  no  mercado  de  trabalho,  numa

conformação que converge com o precariado de Braga, teria sido a força social preponderante

da Grande Onda. Para Antunes (2013, p. 45), esses jovens trabalhadores 

manifestaram publicamente sua insatisfação com os limites de um modelo de
desenvolvimento que se apoiou na espoliação do espaço urbano por meio do
conluio entre incorporadoras, construtoras, empresas de transporte e poder
público. De fato, no dia 17 de junho de 2013, os jovens expressaram seu
desejo de inventar outra metrópole, um lugar generoso onde as diferenças
pudessem ser acolhidas, os serviços públicos funcionassem a contento para
as amplas maiorias e a cidade não permanecesse como propriedade de uns
poucos privilegiados.

Ainda que ressaltando o protagonismo da juventude trabalhadora nos Movimentos de

Junho, Antunes (2013, p. 46) salienta que seu desfecho está em aberto. 

O projeto de mudança que a população trabalhadora quer é outro. Claro que
nessas lutas há um pouco de tudo, pois, como dissemos anteriormente, elas
são  multifacetadas,  o  que  mantém  o  cenário  em  aberto.  É  como  se
tivéssemos  janelas  abertas  e,  do  lado  esquerdo,  as  janelas  fossem  mais
bonitas, elas mostram um futuro mais claro; já se olharmos pelo lado direito
e da extrema direita, teremos um cenário tenebroso.

Talvez mais que a aproximação do que foram os protestos de 2013, a visão combinada

de Antunes e Braga forneça um perfil do que pensaram as oposições de esquerda durante os

Movimentos de Junho, de que orientação teórica embasou suas ações.
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2.1.3 Reformismo fraco

Com vistas a decifrar os Sentidos do lulismo, André Singer vai buscar na dinâmica de

classes que sustenta o campo governista as origens de sua peculiar orientação ideológica. Para

ele  o  lulismo  se  fez  hegemônico  ao  articular  um  projeto  capaz  de  construir  um  novo

alinhamento de classes.

Singer  demonstra,  com  base  em  séries  de  pesquisas  eleitorais,  que  essa  nova

composição social é caracterizada pelo afastamento de setores médios da sociedade das bases

petistas e a aproximação de camadas historicamente alijadas do processo político, fazendo

surgir o lulismo.

No trajeto ideológico da construção desse novo alinhamento,  ainda em 2003, Lula

apresentou ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência que acabou por extinguir a

aposentadoria  integral  de  novos  servidores  públicos,  entre  outras  medidas  consideradas

conservadoras, que sobretudo incomodaram às camadas médias da sociedade. Por outro lado,

a ampliação do crédito consignado, o avanço real do salário mínimo e o Programa Bolsa

Família  incluíram  no  consumo  milhões  de  brasileiros  que  até  então  não  tinham  essa

perspectiva. As medidas práticas dos primeiros anos de governo, aliadas à crise do mensalão,

sustentaram um duplo deslocamento de bases sociais do petismo,

a classe média se afasta e contingentes pobres ocupam o seu lugar. Isso quer
dizer  que,  embora  o  processo  de  mudança  tenha  começado  em 2002,  a
eleição decisiva do ponto de vista  das  classes,  na  qual  o  subproletariado
adere em bloco a Lula e a classe média ao PSDB, é a de 2006 (SINGER,
2012, p. 14).

Na eleição de 2002, Lula se elegeu com grande apoio dos setores médios da sociedade,

com  destaque  para  os  funcionários  públicos.  O  discurso  da  ética  era  um  dos  pilares

ideológicos  dessa  composição.  A  partir  da  eleição  de  2006,  o  lulismo  surge  de  uma

recomposição de classes ou frações de classes. A recomposição se deu via “sobrepopulação

trabalhadora superempobrecida permanente”, que forma o subproletariado brasileiro.

As camadas subproletárias - a exemplo do que se vê na análise de  O 18 brumário

acerca das populações camponesas - pelas condições de sua inserção no modo de produção

não possuem os elementos sociais necessários para se organizar enquanto classe; sua ação na

política se dá de cima para baixo, quando uma liderança assume para si o projeto dessa fração

de classe e então a mobiliza politicamente. A ideologia específica desse subproletariado - que

tem  origens  no  escravismo  colonial  brasileiro  –  seria  para  Singer  aquela  que  almeja  a
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melhoria da qualidade de vida, através da inserção no mercado de trabalho, promovida por um

Estado forte capaz de preservar as conquistas sem entrar em conflito com o capital; conflito

que,  na  concepção  dessas  camadas,  constitui  ameaça  aos  progressos  materiais  duramente

obtidos.

Ao  encontrar  em  Lula  o  líder  capaz  de  executar  esse  projeto  de  diminuição  da

desigualdade sem conflito com o capital, o subproletariado adere a sua liderança. Assim o

lulismo seria  um bloco cuja base social  está  no subproletariado que deseja  prosseguir  na

redução da pobreza através da inserção no mercado de trabalho, ainda que precária, como se

dá. Isso pode ocorrer sem enfrentamentos porque ao mesmo tempo em que se dá a redução da

pobreza, cresce a riqueza dos mais ricos - fenômeno possível pelo crescimento econômico do

Brasil, devido em grande parte à ação do governo que teve a perspicácia de ativar o mercado

interno, via incorporação dos mais pobres, num cenário de expansão do mercado internacional

e da demanda por  commodities, entre 2003 e 2008, e por programas que ativaram amplos

contingentes de mão de obra, como o Minha Casa Minha Vida.

Assim,  o  lulismo  seria  um  reformismo  fraco,  baseado  no  projeto  de  redução  da

pobreza sem confronto político aberto, sobretudo com o mercado. A pobreza recua de forma

lenta,  mas  sem conflitos  que  ameacem o apoio  das  camadas  mais  pobres  ao  governo.  A

desigualdade também cai, ainda que mais lentamente.

O lulismo teve ainda amplas consequências no mundo rural. Numa analogia ao estudo

de  Gramsci  sobre  A  questão  meridional,  Singer  aponta  que  “No  Brasil,  há  inúmeras

indicações de que as massas agrárias também estiveram tradicionalmente sob o domínio dos

grandes proprietários rurais” (SINGER, 2012, p. 42).

(Pode-se deduzir do que se vem dizendo que o programa Mais Médicos foi uma etapa

do  longo  processo  de  deslocamento  das  massas  agrárias  da  base  do  conservadorismo de

direita  para  o  lulismo  -  basta  observar  a  decadência  do  partido  Democratas  (DEM) nos

chamados “grotões”, onde fora força política decisiva há não muito tempo. Representou a

possibilidade de ruptura parcial dos camponeses com uma categoria de intelectuais que ao

longo de décadas formaram opinião e foram decisivos em sua orientação política, os médicos

que exercem grande influência junto às camadas populares, mas cujos interesses econômicos

exclusivistas e o desejo de manutenção do status quo hiperprivilegiado e da distinção social

hierárquica  levaram ao  conflito  com as  camadas  populares  que  adquirem maior  inserção

econômica e passam a reivindicar melhores serviços, sobretudo saúde.) 

Singer concorda que o lulismo tem sérias implicações na luta de classes e na auto-

organização do proletariado. Ao polarizar pobres contra ricos, ele relega a luta de classes e a



66
A voz das ruas e a rearticulação da ideologia conservadora

relação capital/trabalho ao segundo plano. Promove um equilíbrio delicado e constantemente

renovado entre  os interesses do grande capital  e das camadas subproletárias.  Mantém um

estado de suspensão em que nem avançam consideravelmente as reformas progressistas que

ampliem os direitos trabalhistas, a exemplo da redução da jornada de trabalho, nem avançam

como antes a desregulamentação e precarização do trabalho. 

Contudo, Singer especula se o lulismo não seria capaz de conduzir a luta de classes a

um novo patamar. Parte da compreensão dos significados da existência desse subproletariado

que em nosso país tem por característica o superempobrecimento e a permanência. “É mister,

portanto, reconhecer que o conflito de classes está condicionado no Brasil pela existência de

uma vasta fração de classe que luta por aceder ao trabalho formal em regime capitalista, com

todos os defeitos que ele possui, tendo estado historicamente dele excluída.”(SINGER, 2012,

p. 44)

Essa existência, que deve ser reconhecida, implicou contraditoriamente no domínio da

burguesia  sobre o proletariado,  uma vez que,  incapazes  de se auto-organizar,  as  camadas

subproletárias  foram historicamente  dirigidas  por  cima,  através  do  Estado.  O  dado  novo

representado pelo lulismo é a ascensão de amplas parcelas dessas camadas ao trabalho formal,

expandindo o proletariado brasileiro, engendrando uma população que uma vez inserida no

consumo passa a desejar a ampliação de seu poder econômico e novos direitos até então não

almejados de forma prática e imediata. O “lulismo tem um pertencimento de classe específico,

cuja prioridade, conforme vimos, é a diminuição da pobreza, e não da desigualdade”, daí que 

o reformismo fraco é o projeto adotado pelo bloco no poder. Expansão do
mercado  interno,  com  integração  do  subproletariado  ao  proletariado  via
emprego  (mesmo  que  precário),  consumo  e  crédito,  sem  reformas
anticapitalistas,  e com lenta queda da desigualdade como subproduto, é o
que se deve esperar (SINGER, 2012 , p. 200). 

O lulismo, portanto, traz em si tendências contraditórias, que Singer bem descreve no

seguinte trecho: 

Essa situação carrega um paradoxo: o de que a esquerda no Brasil ganhou e
perdeu, ao mesmo tempo, com a ascensão do lulismo. No momento em que
um projeto reformista, mesmo fraco, avança na redução da sobrepopulação
trabalhadora  superempobrecida  permanente,  aumentando  o  contingente
proletário,  a  luta  ideológica  parece  recuar  para  um  estágio  anterior  ao
conflito capital/trabalho (SINGER, 2012, p. 219).
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Diante  disso,  vê-se  que  a  grande  limitação  da  interpretação  de  Oliveira  e  Braga,

parcialmente superada por Singer,  é de um lado a superestimação daquilo a que chamam

transformismo,  ou  seja,  o  mesmo  processo  que  Singer  explica  recorrendo  à  síntese

contraditória  de  dois  projetos,  e  que  representa  a  trajetória  petista  no  governo.  Trajetória

condicionada por limitações estruturais e pelas relações de força, bem como num contexto de

refluxo  das  forças  políticas  revolucionárias.  A limitação  da  visão  de  Braga  e  Oliveira  se

manifesta no uso de termos como sedução e cooptação, que mais uma vez se deslocam dos

movimentos reais dos agentes sociais e das forças materiais da sociedade e promovem uma

interpretação cupulista, onde parece ter o lulismo unilateralmente determinado as condições

de sua existência.

O lulismo, na definição de Singer que é adotada neste trabalho, é 

o  encontro  de  uma  liderança,  a  de  Lula,  com  uma  fração  de  classe,  o
subproletariado,  por  meio  do  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 concentra no Norte e Nordeste  do país, sem confrontar os
interesses do capital (SINGER, 2012, p. 15-16).

Assim compreende-se que essa parcela gigantesca da população brasileira entra na

cena política a partir de seu encontro com um líder que possui um projeto político compatível

com sua ideologia e força capaz de mobilizá-la por cima.

2.1.4 Grande Onda: emergência de uma nova ideologia?

Amparado pela análise de pesquisas realizadas durante os protestos, Singer trouxe ao

debate uma outra  possibilidade interpretativa:  teríamos visto nos  Movimentos  de Junho a

ascensão de uma nova pauta, “pós-materialista”, que seria a expressão dos anseios de uma

camada nova da sociedade brasileira. É assim que Singer explica o que aqui chama-se de

Grande Onda: 

O uso desmedido da força atraiu a atenção e a simpatia do grande público.
Inicia-se, então, a segunda etapa do movimento, com as manifestações de 17,
18,  19  e  20  de  junho,  quando  alcança  o  auge.  Agora  outras  frações  da
sociedade  entram  espontaneamente  em  cena,  multiplicando  por  mil  a
potência  dos  protestos,  mas  simultaneamente  tornando  vagas  as  suas
demandas (SINGER, 2013, p. 25).
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A essa entrada espontânea em cena de outras frações da sociedade,  corresponderia

também uma nova composição social das manifestações. Reconhecendo a prevalência de duas

linhas  interpretativas  sobre  os  movimentos,  que  apontam uma  para  a  predominância  nas

manifestações de camadas médias da sociedade e para a centralidade do precariado, a outra,

Singer define sua posição sobre as manifestações: 

gostaria  de  sugerir  uma terceira  hipótese:  a  de  que  elas  possam ter  sido
simultaneamente  as  duas  coisas,  a  saber,  tanto  expressão  de  uma  classe
média  tradicional  inconformada  com  diferentes  aspectos  da  realidade
nacional  quanto  um  reflexo  daquilo  que  prefiro  denominar  de  novo
proletariado (SINGER, 2013, p. 27).

Singer  trabalhou  numa  série  de  pesquisas  de  variados  institutos  e  produziu

comparações estatísticas que, como ele mesmo reforça, têm base em pesquisas que seguiram

referenciais e padrões distintos, sendo portanto suas correlações apenas aproximações, mas

que, na falta de outras e impossibilidade de coletar dados mais aproximados, serviram para

sua análise e servirão para esta.

A idade  média  dos  manifestantes  foi  medida  por  três  institutos.  Em São Paulo,  o

Datafolha.  No  Rio  de  Janeiro,  Plus  Marketing.  O  Ibope  realizou  a  pesquisa  referente  à

variável  oito  capitais  (São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Belo  Horizonte,  Porto  Alegre,  Recife,

Fortaleza, Salvador e Brasília). Para Belo Horizonte, usa-se dados do Innovare.

Dentre as inferências obtidas por Singer, destaca-se o predomínio dos jovens sobre as

demais  faixas  etárias  nas  manifestações,  mesmo  reparando  que  de  17  para  20  de  junho

aumenta a proporção de mais velhos. “Apesar da tendência à maior mistura intergeracional, é

nítido que a porcentagem sempre caía à medida que se caminhava em direção a idades mais

avançadas, sendo mínima a adesão de adultos com mais de 50 (5% em São Paulo) ou 60 anos

(2% no Rio de Janeiro)” (SINGER, 2013, p. 27). Somados os dois blocos principais de níveis

etários nas manifestações (jovens e jovens adultos), Singer repara que eles agregavam cerca

de 80% dos que estavam na rua. 

A escolaridade  dos  manifestantes  foi  mensurada  na  mesma pesquisa  dos  referidos

institutos.  Os  dados,  como  nota  Singer,  implicariam  que  tais  jovens  e  jovens  adultos

possuíssem alta escolaridade. Em São Paulo, nas duas datas de que dispõe-se de dados (17 e

20 de junho, ambas no auge da Grande Onda), o número dos que possuíam apenas o nível

fundamental, completo ou incompleto, era de apenas 1% e 2%, respectivamente. Virtualmente

nulos, uma vez que dentro da margem de erro de 4%.
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Por outro critério, o Ibope inclui entre os de baixa escolaridade aqueles com até o nível

médio incompleto. Neste cenário, no dia chave da Grande Onda, em oito capitais a parcela

com baixa escolaridade ficou em 8%. Para Singer, estes dados confirmam “a mínima parcela

de baixa escolaridade, denotando a virtual ausência da base da pirâmide social brasileira nas

manifestações” (SINGER, 2013, p. 28).

Já a  presença daqueles com alto  grau de escolaridade pode denotar  a presença de

estratos sociais de renda mais elevada. Comparando os extremos da gradação nos níveis de

escolaridade, Singer avalia que "Inversamente, as cifras são particularmente elevadas na alta

escolaridade. Nas oito capitais pesquisadas, nada menos que 43% dos manifestantes tinham

diploma  universitário,  quando,  em  2010,  apenas  8%  da  população  brasileira  possuía  o

canudo" (2013, p. 28). Esse diagnóstico seria indicação de uma presença “relevante da classe

média  tradicional  nas  manifestações,  como  propuseram  alguns  analistas"  (2013,  p.  29),

sobretudo se  percebido que,  agregando aqueles  com nível  superior  completo  àqueles  que

cursam uma faculdade, chega-se a 80% dos manifestantes em São Paulo, no auge da Grande

Onda.

No  quesito  renda  mensal  familiar,  os  institutos  Plus  Marketing,  Ibope  e  Innovare

realizaram pequisas no dia 20 de junho respectivamente no Rio de Janeiro, em oito capitais e

em Belo Horizonte. 

Aqui Singer destaca que a ala de baixíssima renda não foi insignificante como sugeria

o filtro por educação.

Somados  aos  que  tinham entre  dois  e  cinco  salários  mínimos  familiares
mensais, que estão dentro do que se pode considerar baixo rendimento no
Brasil,  no conjunto respondiam por cerca de 50% dos manifestantes.  Em
outras  palavras,  uma  parte  substantiva  estava  na  metade  inferior  da
distribuição de renda, criando um contraste em relação à imagem que havia
sido sugerida pela escolaridade,  dimensão na qual  a quase totalidade dos
manifestantes encontrava‐se na metade superior (SINGER, 2013, p. 30).

Um primeiro dado relevante, para verificar algumas das hipóteses até aqui sugeridas,

diz  respeito  ao  cruzamento  que  Singer  faz  das  aferições  de  escolaridade  e  renda  dos

manifestantes. “Nas oito capitais pesquisadas, nada menos que 43% dos manifestantes tinham

diploma  universitário,  quando,  em  2010,  apenas  8%  da  população  brasileira  possuía  o

canudo.” (2013, 28) Os dados aqui se referem ao dia 20 de junho, auge da Grande Onda. 

Já  em relação ao rendimento familiar,  o  autor  inferiu  que “ao  dizer  que  45% dos

participantes em oito capitais e 56% em Belo Horizonte não tinham renda familiar acima de
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cinco  salários  mínimos,  o  Ibope e  o  Innovare”  teriam apontado  a  possibilidade  de  essas

parcelas  pertencerem às  camadas  profissionais  com  rendimentos  entre  1,5  e  3,5  salários

mínimos,  a  exemplo  de balconistas,  manicures,  auxiliares  de escritório  etc.  Assim Singer

deduz que estas parcelas excluiriam a “classe média tradicional, que se caracteriza por abrigar

profissionais liberais ou funções não manuais, técnicas e administrativas” (SINGER, 2013, p.

31).

Cruzando  esses  dados,  Singer  propõe  uma  evidência  da  presença  da  nova  classe

trabalhadora nos protestos. Ressaltando a pequena comparabilidade dos dados de que dispõe,

afirma  que  não  há,  com  base  nas  pesquisas,  como  se  decidir  entre  as  proposições  que

defendem a primazia da classe média ou do chamado precariado nos protestos. Dentro dos

elementos de que dispõe para análise, propõe sua hipótese: 

Tendo em vista o exposto, sugerimos que a melhor imagem para descrever a
composição social  das  manifestações  seja  a  de  dois  blocos relativamente
equivalentes, formados por jovens e jovens adultos de classe média e outro
por pessoas da mesma faixa etária, mas pertencentes à metade inferior da
estrutura  social  brasileira,  sendo  estes  com  menos  escolaridade  média
(SINGER, 2013, p. 31-32).

Singer  vê  -  acertadamente  -  que  os  Movimentos  de  Junho  foram  socialmente

heterogêneos. Isso vale sobretudo para identificar a origem de classe dos manifestantes. Para

ele,  o  cenário  multifacetado  dos  protestos,  incluiria  desde  o  ecossocialismo até  impulsos

fascistas, perpassando diversas gradações de reformismo e liberalismo. No fim, os protestos

teriam acabado “por  ser  uma espécie  de ‘Jornadas  de Juno’,  cada  um vendo nas  nuvens

levantadas nas ruas a forma de uma deusa diferente” (SINGER, 2013, p. 32).

No novo cenário que corresponde aos momentos que aqui denominam-se de Grande

Onda,  as  manifestações  adquiririam “um viés  oposicionista  que não tinha antes,  tanto  ao

governo federal quanto aos governos estaduais e municipais” (SINGER, 2013, p. 34). Para

Singer, a direita buscou tingir as manifestações de um sentimento anticorrupção, bandeira que

tem a vantagem de ser apelativa a todas as camadas da sociedade, pois flui com facilidade

pelo  senso  comum.  E  acrescenta  que,  se  o  êxito  da  direita  foi  expresso  na  incorporação

efusiva do tema da corrupção, a denúncia da Copa e das Olimpíadas como eventos elitizados

seria expressão de uma bandeira política de esquerda. 
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Penso, portanto, que a direita trouxe para a segunda fase das manifestações o
problema da corrupção e a esquerda, o das iníquas condições de vida urbana,
produzindo um cruzamento ideológico que se compôs, em alguma medida,
com a mistura de classes que observamos na seção anterior. Mas o realmente
novo foi a atuação do centro, o qual teve a vantagem de poder assumir uma e
outra  bandeira,  bradando  simultaneamente  contra  os  gastos  públicos
privatizados pelo capital e contra a corrupção. Funcionou, assim, como uma
espécie  de inesperado generalizador  do programa espontâneo das  ruas.  A
única condição para que pudesse levar adiante tal operação aditiva foi a de
não transformar a reivindicação de hospitais e escolas “padrão Fifa” em um
verdadeiro  combate  ao  capitalismo,  como  quer  a  esquerda,  nem  a
perseguição aos  corruptos,  em uma obsessão vingativa à  esquerda,  como
propõe a direita (SINGER, 2013, p. 36).

Singer parece desconsiderar a ação dirigida e dirigente da mídia também no sentido

dos questionamentos aos megaeventos como forma de enfraquecer diretamente a política do

Governo Federal. Tal arranjo não surgiu nos protestos, foi imposto, negociado e forçado pela

ação da mídia, das oposições de esquerda e dos governistas. (A isso se retorna no próximo

capítulo.)

Quanto à identificação ideológica dos manifestantes, o Datafolha realizou no dia 20 de

junho pesquisa nos protestos da capital paulista. Apontando para o fato de que, se conjugados

as frações que se se declararam centro (inclusive em suas variações centro-esquerda e centro

direita) aí se localizariam 56% dos manifestantes. Essa predominância centrista expressaria

uma nova síntese ideológica nos Movimentos de Junho.

Em  essência,  o  centro  que  se  expressou  nas  ruas  do  Brasil  a  partir  da
segunda,  17  de  junho,  pode  ser  caracterizado como pós‐materialista,  nos
termos do cientista político Ronald Inglehart. Para Inglehart, à medida que as
sociedades vão resolvendo os seus problemas materiais ocorre uma mudança
de  valores,  os  quais  passam  gradativamente  daqueles  que  enfatizam  “a
segurança econômica e física” para aqueles que ressaltam “a autoexpressão e
qualidade de vida”. Seria uma transição intergeracional, realizada conforme
os que já são socializados em um ambiente de classe média, livres do fardo
material  das  gerações  anteriores,  vão  se  tornando  maioria,  provocando
mudança profunda na maneira de enxergar a política por parte dos cidadãos
(SINGER, 2013).

Singer  diz  ainda:  “Se  o  meu  raciocínio  estiver  correto,  a  segunda  fase  não  teria

representado  uma  apropriação  do  movimento  pela  direita,  mas  uma  muito  mais  sutil

ressignificação por  parte  de um centro  pós-materialista.”  (SINGER,  2013,  p.  38)  O ideal

simbólico deste centro seria a modernização do Brasil, expressa pelas bandeiras por hospitais

padrão Fifa e punições exemplares aos corruptos. No dia 20, estariam presentes ainda parcelas
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da  esquerda  e  da  direita,  mas  esta  seria  bem menor  do  que  fizeram pensar  as  primeiras

impressões.

Alguns  dados  interpretados  por  Singer  podem  ter  outra  significação.  Como  visto

anteriormente, no dia 20 de junho, nas oito capitais pesquisadas pelo Ibope a parcela com

baixa escolaridade ficou em 8%, bem abaixo da média nacional de 64% verificada pelo Censo

2010 do IBGE15 para pessoas com mais de 15 anos. Em 2010, ainda segundo o IBGE, 9,6%

da  população  brasileira  acima  de  15  anos  era  composta  por  analfabetos.  Com  80%  de

graduados ou universitários no cume da Grande Onda, fica difícil visualizar a nova classe

operária ocupando uma ala simétrica em relação às camadas médias, mesmo diante do grande

impulso do ensino superior no Brasil durante os governos petistas.

Também critérios de classe por renda não são bastante precisos. E Singer necessitou

fazer diversas deduções que dão muita margem para debate, como o próprio admitiu muito

honestamente. A própria delimitação das classes traz certos desafios que excedem o alcance

desta dissertação e também da análise de Singer. Mas como o problema desta pesquisa diz

respeito à disputa hegemônica no contexto dos Movimentos de Junho, interessa sobretudo

saber que projetos e ideologias teriam concorrido para a direção dos movimentos; a aferição

da  identificação  ideológica  dos  manifestantes  é  -  para  efeitos  deste  estudo  -  mais  uma

demonstração do contexto e dos impactos das ações das forças políticas aqui analisadas do

que causa de suas ações, embora admita-se que ambas se condicionam mutuamente.

Nesse aspecto,  Singer  contribui  com o debate ao propor que a  Grande Onda teria

expressado a emergência de uma nova síntese ideológica, a que chama de pós-materialismo.

Analisando o fenômeno que ele expõe, propõe-se aqui uma interpretação diversa do sentido

político e ideológico das bandeiras levantadas nas lutas hegemônicas em junho de 2013.

A noção de um projeto baseado na “autoexpressão” e “qualidade de vida”, que acaba

descambando numa crítica ao “gigantismo do Estado” e à corrupção, muito bem pode ser

compreendida não como causa da Grande Onda, mas como resultado da ação ideológica do

partido da mídia sobre uma base social heterogênea, composta por estratos da classe média e

de grupos sociais subalternos.

Os novos trabalhadores podem - nos Movimentos de Junho - ter se identificado com a

ideologia da classe média através da identificação de classe via consumo, num processo que

diz respeito às disputas hegemônicas exatamente ao dirigir intelectual e moralmente os grupos

sociais subalternos. Assim, a noção de uma “nova classe média” bem como de um “centro

pós-materialista”  acabariam,  ainda  que  tenham também outros  propósitos,  por  encobrir  o

15 IBGE. Em: www.ibge,gov.br. Acesso em 30 mai 2014.
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pertencimento de classe da ideologia hegemônica na sociedade e ampliar suas bases sociais,

no  sentido  de  fortalecer  as  forças  oposicionistas  conservadoras  no  embate  com as  forças

políticas  governistas  que  representam  possibilidades,  ainda  que  frágeis,  de  ação  contra-

hegemônica. 

Mais que uma nova síntese ideológica nas ruas, expressando novos anseios de novos

agentes, viu-se uma síntese que resulta da ação da ideologia dominante sobre os diversos

estratos sociais presentes na Grande Onda. Vai-se muito mais no sentido do que diz Frederico,

que desvela os mecanismos por que tal operação pode ser exitosa, mecanismos que remontam

ao substrato político ideológico dos movimentos estudantis de 2013: “A luta deixou de ser

pelos vinte centavos no preço das passagens para se tornar uma luta por direitos conduzida

pela lógica do espetáculo” (FREDERICO, 2013, p. 250). 

A “lógica do espetáculo” é o fator que opera a mistificação de que os conteúdos da

Grande Onda teriam origem espontânea, criando uma ilusão de luta do bem contra o mal,

onde ninguém quer  ser  do mal;  contra  a  corrupção,  já  que  ninguém pretende defender  a

corrupção. Mas, não por acaso, a corrupção que se combate é a “maior de toda a história”, não

por acaso o mal são os que desafinam o coro da ordem, ou como diz Frederico: “A política

como espetáculo midiático, como ‘evento’, tem a sua face carnavalesca com os ‘coxinhas’ e

‘demoníaca’ com os Black Blocs” (FREDERICO, 2013, p. 251).

2.2 Projetos e ideologias da Grande Onda

Nos movimentos de junho, podemos ter nos defrontado com a expressão dos anseios

de um novo proletariado, recém egresso das camadas subproletárias,  que agora passaria a

reivindicar  direitos  até  então  tidos  como  distantes,  uma  vez  que  a  própria  subsistência

material mais básica era constantemente posta em risco, diante da precariedade dos vínculos

empregatícios  e  sua  característica  rotatividade.  Também  não  é  improvável  que  setores

identificáveis como um precariado, como expresso por Braga, tenham acorrido às ruas.

Assim, demandas como a ampliação do alcance e a melhoria da qualidade dos serviços

públicos  puderam  vir  à  tona  na  voz  dessas  camadas  emergentes  ou  sazonais.  Contudo,

deslocadas do centro do debate público por ocasião dos protestos, as bandeiras históricas do

proletariado tiveram pouca presença nas jornadas de junho. Exemplo disso, a PEC da redução

da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução dos salários, esteve praticamente

ausente  do  debate  público  até  o  dia  11  de  julho,  quando  foi  resgatada  e  logo  a  seguir

novamente  esquecida;  já  questões  carregadas  de  valorações  morais  como  a  PEC  37

dominaram a agenda pública. E como nos alertava o ex-presidente sociólogo, são as classes
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médias as mais sensíveis ao discurso ético, que desde a crise do mensalão virou o centro do

programa oposicionista  (SPINELLI;  EVANGELISTA; CRUZ, 2007;  NUNOMURA, 2012;

SANTOS; SILVA, 2012). 

Mais que por sua presença física, ademais suficientemente demonstrada pelos estudos

de Singer, foi por sua presença ideológica que a classe média foi a principal protagonistas dos

Movimentos de Junho durante a Grande Onda.

2.2.1 Ideologias da classe média

Certa  sociologia,  notadamente  a  liberal  de  inspiração  norte-americana,  propõe

classificar as classes sociais com base na renda. Dessa forma, pode ela criar a ilusão de uma

mobilidade social que se verificaria no caso brasileiro pela formação daquilo a que vem se

chamando nova classe média. É esse fenômeno a que Pochmann (2012, p. 7) caracterizou

como  “a  opção  política  rasteira  que  certos  intelectuais  engajados  à  lógica  mercantil  se

associam com uma retórica de classe de rendimento desprovida de qualquer sentido estrutural,

o que nada mais é do que a tradução do caráter meramente propagandista dos imperativos do

mercado”.

 Singer,  Marilena  Chauí  e  Pochmann concordam que  as  parcelas  que  ascenderam

economicamente sob o lulismo se incorporam à classe trabalhadora, que excedendo os limites

do operariado industrial e agrícola, se torna crescentemente complexa e heterogênea.

Para  Chauí,  as  reiteradas  tentativas  de  inserir  as  novas  camadas  de  trabalhadores

mobilizadas sob o lulismo numa amorfa classe média não são despropositadas. Ao defender

uma identidade de classe baseada no consumo, tal discurso cria uma força atrativa sobre a

classe trabalhadora, no sentido de sua absorção à ideologia dominante e a interiorização de

sentidos baseados nos valores do mercado. Ainda, o aparecimento de uma nova classe média

“é menos perigoso para a ordem estabelecida do que uma classe trabalhadora protagonista

social e política” (CHAUÍ, 2013, p. 130).

Distinguir  a  nova  classe  trabalhadora  da  classe  média  requer  diversos  esforços

metodológicos. É preciso compreender que distinções de renda, propriedade (casa própria,

automóvel, televisão etc) e escolaridade não justificam a clivagem de classes.

Para  superar  as  dificuldades  surgidas  e  possibilitar  o  avanço  da  interpretação  da

dinâmica de classes no Brasil contemporâneo, Chauí assume uma definição de classe análoga

à  de  Nicos  Poulantzas,  para  quem  as  “classes  sociais  são  conjuntos  de  agentes  sociais

determinados  principalmente,  mas  não  exclusivamente,  por  seu  lugar  no  processo  de

produção, isto é, na esfera econômica” (1978, p. 13-14). As classes sociais, nessa concepção,
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não existiriam fora da luta de classes, podendo nela se inserir, mas apenas seriam classe no

processo real de seu enfrentamento político. 

Chauí  vai  se  valer  de  concepção  análoga  para  desenvolver  uma  conceituação

abrangente,  porém mais  bem delimitada,  da  classe  média,  partindo da definição  marxista

clássica da pequena-burguesia, que seria o estrato social posicionado em lugar intermediário

às classes fundamentais do capitalismo, a burguesia e o proletariado, de forma que a classe

média “situava-se nas chamadas profissões liberais,  na burocracia estatal  (ou nos serviços

públicos) e empresarial (ou na administração e gerência), na pequena propriedade fundiária e

no pequeno comércio” (2013, p. 129).

Para Chauí, o que surgiu das transformações por que passou o país sob o lulismo foi

uma nova classe trabalhadora, sobredeterminada pelas intimações do capitalismo em sua fase

neoliberal.

A reestruturação  produtiva  típica  do  capitalismo  de  acumulação  flexível  tende  a

converter parcela significativa da força de trabalho em prestação de serviços, muitas vezes

tomando a mão de obra o status de empresas informais, fenômeno reforçado pela ampliação

do exército industrial reserva que é inflado pelos incrementos na produtividade do trabalho. É

o  que  já  alertava  Paul  Singer.  Assim,  vemos  o  “ressurgimento  de  formas  arcaicas  de

exploração, tais como empresas familiares e trabalho a domicílio. Essas formas muitas vezes

são  estimuladas  por  capitais  monopólicos,  que  demitem operários  para  subcontratar  seus

serviços  como  fornecedores  externos.”  (SINGER,  1982,  p.  XXII)  Essas  e  outras

conformações do capitalismo tardio, a exemplo da incorporação da tecnociência aos processos

produtivos, impuseram renovado desafio à compreensão marxista das classes sociais.

As  transformações  anteriormente  explicitadas  implicam  que  mesmo  trabalhadores

autônomos, ainda que organizados em empresas particulares, podem se constituir em força de

trabalho, dado o crescente processo de terceirização e subcontratação. O mesmo vale para

pequenas  propriedades  que  podem  estar  sujeitas  a  relações  de  exploração  por  parte  dos

oligopólios transnacionais. É crescente, por exemplo, o número de professores de instituições

privadas  de  ensino  superior  que  se  constituem  em  pessoa  jurídica  e  deixam  de  ser

empregados, passando à rubrica de fornecedores.

Rejeitando a hipótese de uma nova classe média, Chauí (2013, p. 130) defende que,

excluídos todos esses casos de novos trabalhadores do capitalismo contemporâneo, restariam

as  burocracias  estatal  e  empresarial,  o  serviço  público,  a  pequena
propriedade fundiária e o pequeno comércio não filiado às grandes redes de
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oligopólios  transnacionais  como espaços  para  alocar  a  classe  média.  [...]
Estando fora do núcleo econômico definidor do capitalismo, a classe média
encontra-se também fora do núcleo do poder político [...] Isso a coloca numa
posição que a define menos por sua posição econômica e muito mais por seu
lugar ideológico, e este tende a ser contraditório.

 A classe média, vivendo entre o medo de descer à condição proletária e o sonho de

ascender ao status dominante, “tende a alimentar o imaginário da ordem e da segurança”, o

que faz com que seu papel  social  e  político seja  “o de assegurar  a  hegemonia da classe

dominante, fazendo com que essa ideologia, por intermédio da escola, da religião, dos meios

de comunicação, se naturalize e se espalhe por toda a sociedade” (CHAUÍ, 2013, p. 131).

Predominantemente, é a ideologia da ordem e da segurança que constitui a prática social e

política da classe média. “É sob essa perspectiva que se pode dizer que a classe média é a

formadora da opinião social e política conservadora e reacionária” (2013, p. 131).

E traz ainda outra análise de fundamental importância, apontado que, nos casos em

que os agentes de determinadas parcelas da classe média aderem a um conteúdo ideológico

anticapitalista, partem “via de regra, para a extrema esquerda e o voluntarismo” (CHAUÍ,

2013, p. 130). 

Singer (2012, p. 264) também acredita na vinculação da classe classe média com a

ideologia conservadora.  Para ele,  desempenhando seu papel  de formadora do pensamento

conservador  e  reacionário,  a  “classe  média  tradicional  constitui  o  suporte  de  massa  da

coalizão rentista” , liderada pelo capital financeiro nacional e internacional.

No  campo  dos  interesses  materiais,  Singer  vê  “indícios  de  que  possa  ter  havido

achatamento nos ganhos da classe média” (2012, p. 142).

Já Chauí afirma, ainda a propósito da classe média tradicional brasileira: “No Brasil,

esta  se  beneficiou  com as  políticas  econômicas  dos  últimos  dez  anos,  também cresceu e

prosperou” (2013, p. 130). A oposição da classe média ao lulismo se daria, portanto, muito

mais devido a suas conformações ideológicas que por perdas materiais sensíveis.

Nisso tende a concordar também Singer, para quem a “rejeição da pequena burguesia

às políticas de inclusão, que ela julga financiar com seus impostos, se intensifica conforme a

ascensão dos pobres relativiza a superioridade social da classe média” (SINGER, 2012, p.

164).

Essa percepção de perda da distinção social e o sentimento de proximidade crescente

das camadas trabalhadoras, ainda que por ascensão destas e não por sua regressão, atinge os

brios da classe média, que, do ponto de vista simbólico,
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substitui a falta de poder econômico e de poder político, que a definem, seja
pela guinada ao voluntarismo de esquerda, seja voltando-se para a direita
pela busca do prestígio e dos signos de prestígio, como os diplomas e os
títulos vindos das profissões liberais, e pelo consumo de serviços e objetos
indicadores de autoridade, riqueza, abundância, ascensão social - a casa no
“bairro nobre” com quatro suítes, o carro importado, a roupa de marca etc.
Em outras palavras, o consumo lhe aparece como ascensão social em direção
à  classe  dominante  e  como distância  intransponível  entre  ela  e  a  classe
trabalhadora. Esta, por sua vez, ao ter acesso ao consumo de massa tende a
tomar esse imaginário por realidade e a aderir a ele (CHAUÍ, 2013, p. 132).

Ocorreu ainda que a classe trabalhadora passou, através da inserção no mercado de

trabalho formal e dos programas de redistribuição de renda, a poder exigir mais. Fica cada vez

mais difícil  encontrar  nas cidades  trabalhadores  dispostos  a pesados e  insalubres  serviços

informais com remuneração irrisória, como era tão comum há pouco tempo. Ressurgem os

mitos sobre a preguiça nata do povo brasileiro. A redução do nível do desemprego, que na

casa de 5%16 está próximo ao que se considera pleno emprego na economia,  fortaleceu a

capacidade reivindicatória da parcela mais pobre da população e seu poder de barganha nas

negociações trabalhistas.

Retornando às reflexões de Chauí sobre a classe média, vemos que outra característica

fundante sua é determinada pela estrutura autoritária da sociedade brasileira. Tendo origem

já no escravismo colonial brasileiro, a marca de nossa sociedade é o “predomínio do espaço

privado sobre o público e, tendo o centro na hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada

em todos os seu aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas

como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que obedece” (CHAUÍ, 2013, p.

131).

A classe  média,  herdeira  dos  hábitos  senhoriais,  desde  sempre  acostumada à  farta

disponibilidade de serviçais, começa a sentir os impactos dessa ainda que lenta promoção

social  do  pobres  brasileiros.  Demonstração  disso  foi  sua  reação  histérica  diante  da

regulamentação profissional das empregadas domésticas. Apelou-se à ameaça do desemprego

em  massa  no  setor  e  à  invasão  do  Estado  nas  relações  quase  familiais  entre  patrões  e

empregados  domésticos  (argumento  que  logo  remete  a  certa  visão  romântica  de  nossa

formação  social  que  preencheu  de  afeto  e  paternalismo  as  cruéis  relações  sociais  do

escravismo colonial brasileiro, num claro esforço legitimador da opressão senhorial). O que

está em cena, contudo, é a sensação da classe média de que perde privilégios e distinção

social.

16 Dados referentes a agosto de 2014. IBGE. Em: www.ibge.gov.br. Acesso 27 set 2014.

http://www.ibge.gov.br/
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Disse Singer (2012, p. 204): “Sensível à argumentação empresarial de que a carga

tributária no Brasil é excessiva, a pequena burguesia tende a constituir o esteio de massa dos

movimentos por redução dos impostos”. Não à toa, críticas ao excesso de gastos do Estado,

mesmo os investimentos na Copa do Mundo, tiveram ressonância na Grande Onda. A classe

média se constitui, desta forma, o lastro social da coalizão rentista, da qual é a formuladora de

sua ideologia particular, caracterizada pela fé no mercado e rejeição à presença do Estado no

processo produtivo e nas relações econômicas; na meritocracia e consequente desaprovação

das  políticas  públicas  de  redução  das  desigualdades  e  inclusão  social,  como  cotas  em

universidades públicas e concursos; no descontentamento com a ascensão social  dos mais

pobres, que seriam destinados à vida de serviçais; pela defesa da ordem e da segurança.

Não à toa, Fernando Henrique Cardoso defende em seu artigo de 2011,  O papel da

oposição, que o PSDB, principal partido formal da coalizão rentista, eleja as camadas médias

da sociedade como público preferencial de sua intervenção política. Cardoso (2011)  propõe

envolver no debate oposicionista

toda  uma  gama  de  classes  médias,  de  novas  classes  possuidoras
(empresários  de  novo  tipo  e  mais  jovens),  de  profissionais  das
atividades contemporâneas ligadas à ti (tecnologia da informação) e
ao entretenimento, aos novos serviços espalhados pelo Brasil afora, às
quais  se  soma  o  que  vem  sendo  chamado  sem  muita  precisão  de
"classe c" ou de nova classe média.

Mais adiante, Cardoso defende que é através das redes sociais que as oposições podem

dialogar com esse público mais inclinado ao conteúdo de seu projeto. Ele argumenta que essas

extensas parcelas da sociedade estão cada vez mais inseridas nas redes sociais da internet,

como o Facebook, Twitter e You Tube, que ele cita particularmente. Esse seria o público e

esses seriam os canais com os quais e através dos quais as oposições deveriam dialogar, no

intuito de mobilizar as forças que na sociedade civil poderiam levá-la a derrotar o lulismo.

Cardoso  concorda  com  Braga  e  Oliveira  em  apontar  a  cooptação  dos  dirigentes

sindicais  como  fator  chave  da  hegemonia  lulista.  Ainda,  ambos  reforçam  a  crítica  do

clientelismo que teria se apossado das relações entre Executivo e Legislativo e corroboram na

crítica à “adesão progressiva no começo envergonhada e por fim mais deslavada do petismo

lulista à nova ordem e a suas ideologias” (CARDOSO, 2011). Coadunam até mesmo na crítica

de “que estamos pagando R$ 50 bilhões por ano para manter reservas elevadas em dólares”

(CARDOSO, 2011). 
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Cardoso concorda com Castells quando diagnostica que diante do “anacronismo das

instituições político-partidárias, seria talvez pedir muito aos partidos que mergulhem na vida

cotidiana e tenham ligações orgânicas com grupos que expressam as dificuldades e anseios do

homem comum. Mas que pelo menos ouçam suas vozes e atuem em consonância com elas.” E

ainda mais  adiante:  “Seres  humanos não atuam por motivos meramente racionais.  Sem a

teatralização  que  leve  à  emoção,  a  crítica  moralista  ou  outra  qualquer  cai  no  vazio

(CARDOSO, 2011)”. 

Num trecho de certo tom profético,  Cardoso -  que escreve em 2011 -  antecipa os

caminhos da oposição conservadora no junho de 2013: 

Talvez as discussões sobre os meandros do poder não interessem ao povo no
dia-a-dia tanto quanto os efeitos devastadores das enchentes ou o sufoco de
um trânsito que não anda nas grandes cidades. Mas, de repente, se dá um
"curto-circuito"  e  o  que  parecia  não  ser  "política"  se  politiza.  [...]
Obviamente em nosso caso, o de uma democracia, não estou pensando em
movimentos contra a ordem política global, mas em aspirações que a própria
sociedade gera e que os partidos precisam estar preparados para que, se não
os tiverem suscitado por sua desconexão, possam senti-los e encaminhá-los
na direção política desejada (CARDOSO, 2011).

Cardoso professa que o lulismo seria um neopopulismo latinoamericano, à peronismo,

baseado no carisma do chefe, Lula, na distribuição de benefícios sociais, na cooptação dos

dirigentes  dos  movimentos  sociais  e  na  subordinação  dos  sindicatos,  através  de

apadrinhamentos e recursos públicos, bem como das relações clientelistas com o legislativo.

Sua superação passaria por entender que no “mundo contemporâneo este caminho não se

constrói apenas por partidos políticos, nem se limita ao jogo institucional. Ele brota também

da sociedade, de seus blogs, twitters, redes sociais, da mídia, das organizações da sociedade

civil, enfim, é um processo coletivo” (CARDOSO, 2011).

2.2.2 A mídia como partido

A classe  média  surge  como lastro  social  e  elaboradora  da  ideologia  específica  da

coalizão rentista, que tem no capital financeiro internacional seu grupo social determinante.

No  plano  político-institucional,  a  coalizão  rentista  é  identificada  pelos  maiores

partidos da oposição,  o Partido Social  Democrata  Brasileiro (PSDB), o DEM e o Partido

Popular Socialista (PPS).

Sendo o bloco social hegemônico, a coalizão rentista possui na sociedade civil uma

vasta rede de aparelhos privados de hegemonia, dos quais destaca-se a mídia hegemônica.
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Gramsci compreende a imprensa tanto como “empresa capitalista”, quanto “intelectual

coletivo” e “partido político”. É nestas três funções que ela surge como força política central

na Grande Onda, como demonstrado no capítulo 3.

Um grupo social que almeje a direção intelectual e moral da sociedade, precisa que

suas ideias, sua visão de mundo e seus projetos, alcancem senão o conjunto ao menos uma

decisiva parcela da sociedade. Contudo, para sair do âmbito estrito de sua origem, a ideologia

de determinado grupo social precisa se adaptar aos meios que pretende envolver, traduzindo-

se e ampliando-se.

É  pueril  pensar  que  um  "conceito  claro",  difundido  de  modo  oportuno,
insira-se nas diversas consciências com os mesmos efeitos "organizadores"
de clareza difusa: este é um erro "iluminista". A capacidade do intelectual
profissional de combinar habilmente indução e dedução, de generalizar sem
cair no formalismo vazio, de transferir certos critérios de discriminação de
uma esfera a outra do julgamento, adaptando-os às novas condições, etc.,
constitui uma "especialidade", uma "qualificação", não um dado do senso
comum vulgar. É por isso, portanto, que não basta a premissa da "difusão
orgânica,  por  um  centro  homogêneo,  de  um  modo  de  pensar  e  agir
homogêneo". O mesmo raio luminoso,  passando por prismas diversos, dá
refrações de luz diversas: se se pretende obter a mesma refração, é necessária
toda uma série de retificações nos prismas singulares (GRAMSCI, 2010, p.
205-206). 

Essas retificações do raio luminoso, a reelaboração da ideologia, é realizada em função

dos grupo sociais pelos intelectuais.

Gramsci propõe que, ao surgir, as classes sociais que possuem posição fundamental no

modo de produção - e que portanto são portadoras das ideologias orgânicas - formam consigo

ou recrutam uma camada de pessoal especializada para cada um dos diferentes aspectos de

sua ideologia, são os funcionários da superestrutura, os intelectuais.

Analisando os  vínculos  entre  o que  Gramsci  chama de intelectuais  orgânicos  e  as

classes a que estão vinculados, Marx assim os define, a partir do caso da pequena burguesia:

O que os torna representantes da pequena burguesia é o fato de que a sua
mentalidade não ultrapassa os limites que esta não ultrapassa na vida, de que
são consequentemente impelidos, teoricamente, para os mesmos problemas e
soluções para os quais o interesse material e a posição social impelem, na
prática, a pequena burguesia. Esta é, em geral, a relação que existe entre os
representantes políticos e literários de uma classe e a classe que representam
(MARX, s.d-c, p. 227).
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Essencialmente é essa a relação determinante dos vínculos entre os intelectuais e as

classes ou grupos sociais, e é essa também a relação que esclarece a diferenciação entre a

origem de classe dos intelectuais e seu pertencimento de classe.

Voltando a Gramsci, há, com efeito, um recorte específico que se faz necessário para

compreender a categoria do intelectual no seu universo teórico. Nesse sentido, encontra-se

uma dificuldade inicial na visão prosaica do significado do termo. Nessa acepção corriqueira,

o intelectual surge em oposição ao físico, ao braçal, àquilo que há de mecânico e de uso da

força muscular no trabalho humano; por intelectual seria compreendido assim toda a atividade

que  implicasse  o  uso  do  intelecto.  Contudo,  Gramsci  já  salientava  que  não há  atividade

laboral  que  prescinda  de  um  mínimo  que  seja  de  atividade  intelectual;  assim  -  caso

aceitássemos o critério vulgar para definir a atividade do intelectual - qualquer definição do

intelectual  como agente  específico,  ou  melhor,  como uma específica  camada  profissional

dentro de um contexto histórico definido,  seria tão ampla que em nada se distinguiria da

categoria  maior  de trabalhador,  ou mesmo de  ser  humano.  (Não haveria,  por  acaso,  uma

atitude consciente e intelectualizada mesmo nas rotinas produtivas desde as mais simples,

como a ceifa e o cortume ou a operação de máquinas altamente automatizadas etc?)

Evitando essa conceituação demasiado ampla e inócua,  é no conjunto das relações

sociais  fundadas  num  determinado  modo  de  produção  que  Gramsci  vai  buscar  as

determinações necessárias para uma adequada definição da categoria intelectual.

Assim,  o  intelectual  surge  como  aquele  que,  no  marco  das  relações  sociais

estabelecidas, exerce a função de intelectual, ou seja, “todos os homens são intelectuais, mas

nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais” (GRAMSCI, 2011, p.18). A

partir dessa noção elementar da categoria intelectual, desenvolve-se a análise concreta de sua

constituição histórica.

Gramsci  aponta  para  a  existência  de  dois  tipos  fundamentais  de  intelectual,  que

correspondem  a  diferentes  processos  constitutivos  no  seio  do  processo  que  engendra

determinado bloco histórico: o intelectual orgânico e o intelectual tradicional.

No processo real de produção e reprodução da vida, inseridas nas respectivas relações

de produção e a partir delas, as classes fundamentais formam consigo uma camada intelectual,

responsável por reproduzir - no nível das superestruturas - a concepção de mundo das classes

às  quais são orgânicas.  São os  intelectuais orgânicos.  Tal  camada exerce -  em função de

determinada classe  fundamental  no  modo  de  produção  -  o  papel  de  formular,  divulgar  e

construir  consensos em torno das ideias e dos projetos que correspondem à concepção de

mundo e aos interesses da referida classe. A capacidade que têm os intelectuais orgânicos de
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realizar suas atribuições de construtores e operadores da hegemonia depende em grande parte

do êxito que obtenham na cooptação e direção da outra camada intelectual fundamental, os

intelectuais tradicionais.

Graças a divisão social entre o trabalho material e o intelectual, tornou-se possível a

uma certa camada desses intelectuais crer que sejam independentes das classes a que estão

organicamente vinculados. A camada dos intelectuais tradicionais corresponde àquela parcela

que  uma  nova  classe  dominante  já  encontra  em exercício  quando  de  sua  ascensão  e  se

caracteriza  por  um  sentimento  de  continuidade  histórica  que  os  liga  a  toda  a  série  de

intelectuais  do  passado.  É  sobretudo  a  divisão  entre  trabalho  material  e  intelectual  que

possibilita o fenômeno assim descrito por Gramsci:

Dado que estas  várias  categorias  de intelectuais sentem com “espírito de
grupo” sua ininterrupta continuidade histórica e sua “qualificação”, eles se
põem  a  si  mesmos  como  autônomos  e  independentes  do  grupo  social
dominante. (GRAMSCI, 2010, p. 17).

Gramsci  (2010, p. 21)  dizia ainda que “Os intelectuais são os ‘prepostos’ do grupo

dominante  para  o  exercício  das  funções  subalternas  da  hegemonia  social  e  do  governo

político”, e portanto da direção ético-política e da condução dos aparelhos repressivos. Suas

atividades  nos  aparelhos  privados  e  estatais  variam  de  relevância,  indo  desde  funções

instrumentais à concepção filosófica e direção política.

A classe trabalhadora precisa também desenvolver seus intelectuais orgânicos, a fim

de construir um novo bloco histórico que substitua o atual. Contudo, aqui as dificuldades são

enormes.  Vão  desde  as  condições  culturais  e  de  criação,  que  limitam  a  capacidade  de

concentração,  a disciplina mesmo física necessária  aos  estudos,  até  às  próprias  condições

econômicas restritivas dos proletários e a falta de aparelhos privados como universidades etc

que possam servir ao proletariado para formar sua camada de intelectuais.

Diante de tais limitações, Gramsci (2010, p. 24) propõe que o partido, para a classe

trabalhadora, seja “nada mais do que o modo próprio de elaborar sua categoria de intelectuais

orgânicos”. E mais:

o partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que
realiza na sociedade civil  a mesma função desempenhada pelo Estado, de
modo mais vasto e mais sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona
a soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante, e
intelectuais tradicionais (GRAMSCI, 2010, p. 24).
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O partido  revolucionário,  em sua  atribuição  de  moderno  príncipe,  surge  na  teoria

gramsciana como formulador e articulador da vontade coletiva, como o agente que eleva a

classe  trabalhadora  de  sua  luta  política  corporativa  à  portadora  de  um  projeto  nacional

coletivo, em torno do qual se erguerá um novo bloco histórico, revolucionário; através dele os

trabalhadores “superam este momento de seu desenvolvimento histórico e se tornam agentes

de atividades gerais, de caráter nacional e internacional” (GRAMSCI, 2007, p. 24).

Gramsci pensa que, se o príncipe-condottiere de Maquiavel é a expressão do projeto

de constituição do Estado nacional, necessário ao desenvolvimento da sociedade burguesa e

suas  relações  sociais,  o  partido  revolucionário  é  o  moderno príncipe,  aquele  que porta  o

projeto de constituição de um novo Estado, expressão de novas relações de produção que são

a materialização política dos interesses de classe do proletariado.

O partido  revolucionário  de  Gramsci  surge  como expressão  de  uma dupla  função

política:  a  construção  de  uma nova vontade  coletiva  nacional-popular e  de  uma radical

reforma intelectual  e  moral  das  classes  subalternas (NERES, 2012,  p.  145).  Ambas vêm

necessariamente  conjugadas  à  reforma  econômica  e  expressam o  papel  do  partido  como

intelectual orgânico coletivo do proletariado, produzindo suas filosofia e política próprias e

cimentando através destas um novo bloco histórico edificado em torno do proletariado como

classe revolucionária.

Portanto, a esfera de ação do moderno príncipe é o que Gramsci chama de grande

política, noção que desenvolve no trecho transcrito adiante e que tem notável valor para a

compreensão dos processos históricos aqui estudados:

A grande  política  compreende  as  questões  ligadas  à  fundação  de  novos
Estados,  à  luta  pela  destruição,  pela  defesa,  pela  conservação  de
determinadas  estruturas  orgânicas  econômico-sociais.  A pequena  política
compreende as questões parciais e cotidianas que se apresentam no interior
de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela predominância
entre as diversas frações de uma mesma classe política. Portanto, é grande
política tentar excluir a grande política do âmbito interno da vida estatal e
reduzir tudo a pequena política (GRAMSCI, 2007, p. 21).

Como agente da reforma intelectual e moral das classes subalternas e da construção da

vontade coletiva nacional-popular, o partido revolucionário é mais claramente entendido se

visto  da  perspectiva  de  sua  função  política.  Tal  função  se  materializa  em três  níveis  de

organização do partido e definem o que nesta  dissertação significa o conceito de  partido

político: a da grande política, da elaboração da filosofia e sua expressão num projeto-nacional,
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no cume do sistema; na base, o lastro social que porta a ideologia e o projeto formulados pelas

camadas intelectuais, os membros e apoiadores do partido; e o elemento intermediário, que

cria  e  mantém os  vínculos  entre  os  formuladores  de  política  e  a  base social  a  que  estão

organicamente vinculados, os quadros, as lideranças, os intelectuais intermediários.

Visto desta perspectiva, o partido político surge aqui liberto da visão jurídica estrita de

uma agremiação formal, de um legenda partidária. Desta forma, o “moderno príncipe, o mito-

príncipe não pode ser uma pessoa real, um indivíduo concreto, só pode ser um organismo; um

elemento complexo da sociedade no qual já tenha tido início a concretização de uma vontade

coletiva reconhecida e afirmada parcialmente na ação” (GRAMSCI, 2007 , p. 16).

Numa metáfora a que chamou de teorema das proporções definidas, Gramsci analisa

as correlações entre os três níveis da organização partidária. Essa metáfora serve não apenas

para  analisar  o  partido  revolucionário  como,  de  forma  mais  ampla,  o  conjunto  das

organizações políticas e culturais dentre de seus contextos e objetivos.

Para  Gramsci,  há  uma  proporção  aproximada  entre  seus  termos  que  torna  uma

organização mais eficiente, no caso do partido tal relação ocorre entre os elementos atores da

grande política, a base social e difusa do partido e aqueles elementos intermediários que as

vinculam física e moralmente. Ele diz que seria “possível usar metaforicamente esta lei para

compreender como um ‘movimento’ ou tendência de opiniões se torna partido, isto é, força

política eficiente do ponto de vista do exercício do poder governamental” (GRAMSCI, 2007 ,

p. 84).

Assim, para se afirmar como força política nacional portadora de um projeto coletivo,

o  partido  deve  superar  a  difusão  e  espontaneidade  das  massas  desorganizadas  -  que  no

máximo  constituiriam uma  corrente  de  opinião  -  e  estruturar  uma  organização  capaz  de

vincular e orientar esta corrente do ponto de vista da filosofia e da grande política. Pois

pode-se  dizer  que  os  partidos  têm  a  tarefa  de  elaborar  dirigentes
qualificados;  eles  são  a  função  de  massa  que  seleciona,  desenvolve,
multiplica os dirigentes necessários para que um grupo social definido (que é
uma quantidade “fixa”, na medida em que se pode estabelecer quantos são os
componentes  de  cada  grupo  social)  se  articule  e  se  transforme,  de  um
confuso caos,  em exército  político organicamente  preparado (GRAMSCI,
2007, p. 85).

É, portanto, pelo partido político que anseios e concepções particularistas e difusas

tomam  corpo  num  projeto  coletivo  de  expressão  nacional.  O  partido  tanto  promove  a
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organização e articulação ideológica, quanto faz as vezes de intelectual coletivo e mobilizador

das camadas sociais que lhe dão sustentação.

Conforme depreende-se já da leitura do 18 Brumário de Marx, sabe-se que o vínculo

entre  os  intelectuais  e  a  classe  a  que  estão  organicamente  ligados  não  é  uma  tradução

mecânica de sua origem de classe,  de sua posição no conjunto das  relações  de produção

capitalista,  mas  sim  o  de  expressar  os  interesses  que  tais  classes  possuem  na  estrutura

econômica  da  sociedade.  Assim,  reforça-se  a  importância  dos  aparelhos  privados  de

hegemonia,  cuja  posse  e  direção  por  intelectuais  vinculados  à  classe  dominante  forma  e

reproduz a ideologia dominante, inclusive através de sujeitos oriundos das classes subalternas

e por meio da cooptação de intelectuais com tendências contra-hegemônicas.

Os aparelhos privados de hegemonia representam um dado novo na concepção política

gramsciana, são um índice da complexificação da sociedade civil, que possui e desenvolve

uma estrutura própria e uma dinâmica correspondente. A dominação, a força, é o momento do

exercício do poder na sociedade política. Já a sociedade civil é o espaço próprio do exercício

da hegemonia. A direção intelectual e moral, a capacidade de atrair o conjunto, ou a maioria,

da sociedade para seu projeto, o inculcamento e elaboração de uma ideologia determinada que

legitime essa direção e esse projeto, por parte de determinado grupo social, é o que chama-se

aqui de hegemonia. O exercício da hegemonia implica um constante trabalho de recriação da

ideologia prevalecente na sociedade.

Esses aparelhos, na sociedade civil, são as estruturas responsáveis pelo exercício de

reformar  a  ideologia  do  grupo  social   hegemônico.  Dentre  eles,  a  imprensa  é  dos  mais

efetivos,  tendo importante papel no esforço por ascender a elaboração dos intelectuais ao

nível  da  consciência  coletiva.  Gramsci  (2010,  p.  205)  dizia  que  “A elaboração  nacional

unitária de uma consciência coletiva homogênea requer múltiplas condições e iniciativas. A

difusão, por um centro homogêneo, de um modo de pensar e agir homogêneo é a condição

principal, mas não deve e não pode ser a única”.

O jornalismo corrente do Brasil pode ser entendido nos marcos daquilo a que Gramsci

chamou de “jornalismo integral”: “jornalismo que não somente pretende satisfazer todas as

necessidades  (de  uma  certa  categoria)  de  seu  público,  mas  pretende  também  criar  e

desenvolver estas necessidades e, consequentemente, em certo sentido, gerar seu público e

ampliar progressivamente sua área” (GRAMSCI, 2010, p. 197). 

É nesse sentido que a mídia hegemônica surge na Grande Onda como partido político,

intelectual coletivo e empresa capitalista.
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Intelectual coletivo no momentos em que põe suas redações a serviço da elaboração e

repetição dos primados ideológicos pelos quais buscou-se incorporar ao projeto hegemônico

as  massas  que  acorriam às  ruas  e  as  pessoas  que  acompanhavam o  espetáculo  de  casa,

sobretudo pela televisão. Contou para tanto com o recurso à autoridade dos especialistas que

recruta para análise e leituras dos processos políticos que se propõem objetivo e universais.

Nesse  trabalho  intelectual,  esteve  a  mídia  hegemônica  atenta  ao  desenvolvimento  das

manifestações,  às mudanças  de humor e ao surgimento de novas demandas e percepções.

Através  do trabalho constante  de absorção e  reelaboração desses sentimentos  emergentes,

buscou incorporá-los a sua agenda política. 

A  "repetição"  paciente  e  sistemática  é  um  princípio  metodológico
fundamental: mas a repetição não mecânica, "obsessiva", material, e sim a
adaptação de cada conceito às diversas peculiaridades e tradições culturais,
sua apresentação e reapresentação em todos os seus aspectos positivos e em
suas  negações  tradicionais,  situando  sempre  cada  aspecto  parcial  na
totalidade (GRAMSCI, 2010, p. 206).

Foi  nesse  esforço  que  os  veículos  da  grande  imprensa,  componentes  da  mídia

hegemônica,  superaram  sua  função  de  empresa  capitalista  e  de  intelectual  coletivo,

ascendendo,  na  Grande  Onda,  à  função  de  partido  político,  o  partido  da  mídia.  Tal

movimento foi ainda  favorecido pela incapacidade mobilizadora dos principais partidos da

oposição conservadora (PSDB, DEM e PPS), como bem informou Cardoso (2011).

O partido  da  mídia  agiu sobre  os  movimentos  estudantis  de  2013,  sendo  a  força

impulsionadora  principal  da  Grande  Onda.  O  programa  central  da  coalizão  rentista,  que

consiste na manutenção ou elevação dos níveis de rentatividade do capital financeiro e no

enfrentamento à emergência de um potencial bloco social contra-hegemônico liderado pelo

PT,  foi  reelaborado  pelo  partido  da  mídia,  num  esforço  constante  por  emplacar  nas

manifestações dois temas que o traduziam para o contexto da Grande Onda: denúncia da

corrupção e da inflação, que seria fruto do descontrole dos gastos públicos.

A base social com que o partido da mídia dialogou prioritariamente foram os estratos

da classe média tradicional, analisados com o apoio de Chauí. Mas isso não quer dizer que ele

não tenha disputado e construído consensos a partir de outros grupos sociais; pelo contrário, o

que se viu foi uma constante tentativa de incorporar sob o discurso ideológico hegemônico as

demandas  dos  mais  distintos  grupos  sociais  atuantes  nas  manifestações.  Essa  ação  será

demonstrada no capítulo 3.
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2.2.3 Um bloco social contra-hegemônico

O momento  crucial  da  ascensão  de  uma  classe  ao  poder,  nas  sociedades  de  tipo

“ocidental”, é a conquista da hegemonia civil, em que um grupo social constrói em torno de

seu projeto um consenso que abarque outras classes e frações de classe aliadas, formando um

novo  bloco  histórico  sob  sua  liderança.  O bloco  histórico insere-se  na  formação  social,

tratando-se de uma categoria dinâmica que prevê e pressupõe uma hegemonia, a construção

ideológica da direção política e espiritual da sociedade.

Para  conquistar  a  hegemonia  e  formar  um novo bloco  histórico,  um grupo social

primeiro precisa superar o momento econômico e corporativo da luta espontânea e alçar seu

projeto  ao  nível  da  construção  de  uma vontade  coletiva  nacional-popular.  Esta  vontade

nacional-popular é o projeto em torno do qual o grupo social deverá buscar o consentimento

dos demais grupos sociais.

A trajetória  do  proletariado dos  grupos  subalternos  à  classe  dominante  passa  pela

conquista da hegemonia. Gramsci já afirmava: “Antes de ser dominante, uma classe deve ser

dirigente”.

É esta compreensão do processo revolucionário que leva à conclusão de José Antônio

Spinelli e Raimundo Lyra de que

Se  para  galgar  o  poder  a  classe  operária  necessita,  antes,  tornar-se
hegemônica,  então  a  ênfase  deve  ser  dada  à  luta  ideológica  que  visa
conquistar  –  através  de  um  trabalho  de  formiga,  contínuo,  árduo  e
prolongado – a sociedade civil para as propostas de mudança social. Trata-
se,  na  verdade,  de  levar  a  cabo  uma  verdadeira  revolução  cultural  que
transforme os valores prevalecentes no capitalismo numa nova concepção do
mundo,  identificada  com os  ideais  libertários  do  socialismo (SPINELLI;
LYRA, 2007, p. 571).

Portanto, a luta hegemônica é também luta ideológica. Esta disputa ideológica se dá

pela ação dos aparelhos privados de hegemonia e de uma importante categoria, os intelectuais.

Os intelectuais são responsáveis por elaborar e reelaborar a ideologia, traduzi-la e difundi-la,

cimentando  assim  o  bloco  histórico.  Na  sua  busca  pela  direção  intelectual  e  moral  da

sociedade, o proletariado encontra no partido revolucionário a organização capaz de formar

seu intelectuais,  produzir  sua ideologia e  difundir  seu projeto de sociedade,  articulando-o

nacionalmente e promovendo uma profunda reforma cultural da sociedade.
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Analisando a conformação ideológica que articula o bloco social que dá sustenção ao

lulismo, Singer descreve a trajetória ideológica do petismo pondo em conflito aquilo a que

chamou de “as duas almas”: “o espírito de Sion” e o “o espírito do Anhembi”.

O marco  do  espírito  do  Anhembi  seria  a  reunião  da  direção  nacional  do  PT que

aprovou o conteúdo da Carta ao Povo Brasileiro, lançada pelo comando da campanha de Lula

à presidência, em 22 de junho de 2002. Contudo, Singer aponta que ambas as tendências já se

encontravam ativas na fundação do partido no colégio Sion. 

A alma  do  Anhembi,  expressa  no  programa  “Lula  2002”,  compromete-se  com  a

estabilidade e atira as propostas de mudança radical ao esquecimento. Enquanto a alma do

Sion, poucos meses antes, insistia na necessidade de “operar uma efetiva ruptura global com o

modelo existente”, a do Anhembi toma como suas as “conquistas” do período neoliberal: “a

estabilidade e o controle das contas públicas e da inflação são, como sempre foram, aspiração

de todos os brasileiros”, afirma (SINGER, 2012, p. 97) .

Para ele, os governos petistas expressariam a síntese contraditória de dois projetos, que

foi possibilitada pela capacidade de “promover, simultaneamente, políticas que beneficiam o

capital e a inclusão dos mais pobres, com melhora relativa na situação dos trabalhadores, que

permitiu a convivência dos espíritos do Anhembi e do Sion” (SINGER, 2012, p. 122) Com

efeito,  essa alternância  ideológica  no  seio  do Partido  dos  Trabalhadores  não se  deu -  ao

contrário  do  que  faz  supor  as  análises  de  Cardoso,  Braga  e  Oliveira  -  desconectada  de

movimentos  materiais  das  bases  da  sociedade  brasileira  em  seu  atual  estágio  de

desenvolvimento produtivo e de sua inserção no cenário internacional.

Na interpretação de Singer, num campo político e social oposto à coalizão rentista a

próximo ao petismo, atuaria a coalizão produtivista,  que comporta em aliança delicada os

industriais e os trabalhadores. Para ele essa

frente teria como programa controlar a entrada e saída de capital estrangeiro
e diminuir os juros, cuja elevação, como já vimos, encarece os investimentos
produtivos e desvaloriza o real, barateando as importações e ameaçando as
cadeias  produtivas  internas.  Além  disso,  interessa  à  coalizão  elevar
substancialmente a taxa de investimento público em infraestrutura, tornando
mais baratas as atividades produtivas. Tal aumento poderia ocorrer usando
recursos públicos poupados por diminuição significativa dos juros (2012, p.
161).

A motivação da classe operária na defesa de tal programa estaria em que “a morte da

indústria nacional representa a sua própria desaparição enquanto classe e a regressão a um
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modelo  colonial  que não comporta  segmento  industrial  extenso e  sofisticado.”  (SINGER,

2012, p. 161) Contudo, para Singer, tal composição não está isenta de contradições. Se de um

lado o operariado depende da capacidade de intervenção do Estado para ver efetivadas suas

expectativas de acesso a serviços básicos com qualidade, como educação, saúde etc, do outro

é nítido o interesse do capital em reduzir a carga tributária.

A esse equilíbrio instável sobrepõe-se outro:

Embora  à  classe  trabalhadora  interesse  a  redução  da  sobrepopulação
trabalhadora  superempobrecida  permanente,  cuja  existência  deprime  as
condições de luta, o lulismo tem um pertencimento de classe específico, cuja
prioridade,  conforme  vimos,  é  a  diminuição  da  pobreza,  e  não  da
desigualdade. Por isso, o reformismo fraco é o projeto adotado pelo bloco no
poder. Expansão do mercado interno com integração do subproletariado via
emprego  (mesmo  que  precário),  consumo  e  crédito,  sem  reformas
anticapitalistas,  e com lenta queda da desigualdade como subproduto, é o
que se deve esperar (SINGER, 2012, p. 200).

A proposição de Singer de uma coalizão produtivista, apesar de ter bases teóricas na

estrutura da sociedade brasileira, efetivamente não teve vez nos processos políticos concretos.

Quando muito, foi a expressão de certos interesses convergentes, a exemplo do controle de

fluxos  de  capital  estrangeiro,  da  redução  das  taxas  de  juros  e  dos  investimentos  em

infraestrutura.

Contudo,  tal  convergência,  como nota  o  próprio Singer,  não  deixou de  existir  em

contradição flagrante. Se de um lado interessa ao capital industrial a redução dos juros, pois

implica  em aumento  da  demanda no mercado interno,  por  outro,  o  caráter  articulado  do

capital contemporâneo, que existe tanto no processo produtivo quanto no especulativo, induz

também ao interesse em lucrar com a alta da taxa de juros. As grandes empresas nacionais não

apenas negociam suas ações nas bolsas, como nelas investem seus ativos. Assim, o capital

encontra  facilidade ao migrar  de uma esfera à  outra.  Nesse ponto,  aqui  concorda-se com

Braga quando defende que o essencial  ao capital  -  seja ele produtivo ou financeiro -  é a

manutenção das condições de máxima exploração, o rebaixamento dos níveis salariais e a

degradação das condições de trabalho.

De fato, existem necessidades que tendem a convergir os interesses de trabalhadores e

industriais. Mas as tendências em contrário, igualmente sustentadas na estrutura social, em

muito  as  sobrepujam,  de forma que  a  coalizão  produtivista  proposta  por  Singer  não tem
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efetividade. Prova disso está no alinhamento da Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo (FIESP), quando da Grande Onda, reforçando as linhas da oposição conservadora.

Vimos  com  Singer  que  a  fração  de  classe  fundamental  na  base  do  lulismo,  o

subproletariado, possui limitações estruturais que travam sua auto-organização. Ocorre com o

subproletariado brasileiro processo similar ao que Marx desnuda no trecho a seguir, a pretexto

dos pequenos camponeses da França,

Na medida em que milhões de famílias camponesas vivem em condições
econômicas que separam umas das outras e opõe o seu modo de vida, os seus
interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes milhões
constituem uma classe. Mas na medida em que existe entre os camponeses
apenas uma ligação local e em que a similitude de seus interesses não cria
entre eles comunidade alguma, nem organização política, nessa medida não
constituem uma classe. São, consequentemente, incapazes de fazer valer seu
interesse de classe em seu próprio nome, quer através de um Parlamento
quer  através  de  uma  convenção.  Não  podem representar-se,  têm que  ser
representados. Seu representante tem, ao mesmo tempo, que aparecer como
seu  senhor,  como  autoridade  sobre  eles,  como  um  poder  governamental
ilimitado que os protege das demais classes e que do alto lhes manda o sol
ou  a  chuva.  A  influência  política  dos  pequenos  camponeses,  portanto,
encontra sua expressão final no fato que o poder executivo submete ao seu
domínio a sociedade (MARX, s.d-c, p. 277).

Os contrastes com a sociedade brasileira, contudo, são nítidos. Primeiro, conforme já

discutiu-se acima, o Estado (neste caso, sociedade política) não possui hoje - em sociedades

como a brasileira - o mesmo domínio sobre a sociedade que possuía na França de meados do

século XIX. Nem estão nossos subproletários submetidos ao mesmo isolamento físico e moral

a que estiveram os pequenos camponeses franceses da época. A analogia que pretende-se é a

que expressa o limites de uma fração de classe em fazer-se representar na política, o que se

expressa em nosso caso na ausência de organizações na sociedade que deem caráter nacional e

articulado aos interesses classistas do que Singer chama de subproletariado; a ausência na

sociedade  civil  de  instituições  que  lhe  confiram  organicidade.  Mesmo  sua  inserção  no

mercado de trabalho, na forma precária em que se dá, não gera vínculos sólidos e duradouros

que  possam confluir  numa organização,  por  exemplo  de  tipo  sindical.  Estão  não  apenas

condenados pela dinâmica do mercado a uma brutal concorrência entre si pelos postos mais

vantajosos,  como também são mobilizados pela  ideologia  da classe média,  que  explica  a

inserção social e produz valores a partir do consumo.

Essa  ideologia  do  consumo,  conforme  vimos  na  análise  de  Chauí,  tem  como

consequência política um acréscimo na desmobilização do subproletariado, que encontra mais
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uma barreira  para  a  constituição  de  sua  consciência  de  classe,  para  seu  aparecimento  na

política enquanto classe.

Em  certos  momentos,  ainda,  parece  que  Singer  menospreza  o  papel  da  classe

trabalhadora e suas organizações tradicionais  na base do lulismo,  organizações que foram

decisivas no desfecho da Grande Onda - por isso usa-se o termo forças governistas ou campo

governista  para  designar  não apenas  o  PT e  as  lideranças  que  ligam o  projeto  lulista  às

camadas desorganizadas da sociedade brasileira, como também o conjunto da entidades que,

na sociedade civil, dão sustentação ao bloco no governo, tais como CUT, sindicatos, UNE,

associações de bairro etc.

Defende-se aqui que aquilo que Singer chama de “as duas almas” seja a expressão

ideológica de um bloco social heterogêneo, com vistas à consecução de um projeto nacional

contra-hegemônico.

Contudo, ressalte-se a composição heterogênea dessas forças. No campo parlamentar,

elas vão do PT ao PMDB, passando por partidos de matizes ideológicos variados como PDT,

PR e PCdoB. Na base social,  inclui  extensas  camadas  de trabalhadores  e  da  nova classe

trabalhadora, massas de cidadãos que poderíamos chamar de subproletariado, acompanhando

Singer,  setores  mesmo da  classe  média  e  até  setores  do  empresariado  -  embora  bastante

minoritários.  Nos  movimentos  sociais,  as  forças  governistas  também ocupam terreno  em

amplos  setores,  dos  mais  tradicionais  a  alguns  dos novos  ou novíssimos movimentos.  Tal

heterogeneidade implica em contradições profundas, que nos Movimentos de Junho podem

ter levado frações deste bloco a se aliar com forças da oposição, tanto de ordem conservadora

quanto esquerdista.

Assim, identifica-se aqui um amplo campo governista, cujos contornos ideológicos e

os  conteúdos  do  projeto  que  articula  são  aqueles  que  Singer  identificou  sob  o  signo  do

lulismo. Embora seu pertencimento de classe específico esteja prioritariamente relacionado ao

subproletariado e à emergente classe trabalhadora brasileiros, esse bloco social produz em sua

síntese provisória e dinâmica um amálgama complexo de interesses e concepções de mundo

diversos, até mesmo conflitantes.

2.2.4 Demais ideologias contra-hegemônicas
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Além do campo governista, outros grupos sociais buscam a direção da sociedade articulando 

diversos agentes em torno de seus projetos e concepções de mundo, expressando assim 

ideologias contra-hegemônicas.

A hipótese de Singer, de que a ascensão de extensas camadas ao mercado de trabalho

formal e ao consumo fizeram surgir novas demandas sociais, traz importante contribuição ao

debate. Ao ascender socialmente no sentido do acesso a conjunto de bens e serviços antes

fora de realidade econômica, um grande contingente de pessoas pode então passar a refletir e

mesmo a exigir condições ainda melhores de vida. Essas condições melhores de vida, para as

parcelas  que  superaram  as  oscilações  decorrentes  da  inserção  precária  no  mercado  de

trabalho,  podem  incluir  o  anseio  por  novas  formas  de  participação  política,  uma  nova

concepção da vida nos centros urbanos e, logicamente, serviços de saúde, educação, cultura e

lazer e segurança pública satisfatórios.

Contudo, durante a Grande Onda, esses estratos da sociedade que tendem a se orientar

pelo  que  Singer  chamou  de  ideologia  pós-materialista,  não  possuíam  capacidade

organizativa bastante para concorrer pela direção dos movimentos. Como o objetivo desta

dissertação é a análise da ação política dos grupos socais que disputaram a direção ideológica

dos protestos durante a Grande Onda, cabe ressaltar as limitações desse segmento que Singer

aponta como determinante no processo.

A limitação central que impediu que a Grande Onda fosse efetivamente disputada por

uma agenda pós-materialista reside na ausência de instituições (entidades, organizações do

movimento  social,  grupos  culturais  organizados,  igrejas,  órgãos  da  imprensa,  partidos,

conselhos de classe,  sindicatos etc) que pudessem elaborar e articular tal  ideologia.  Esses

agentes – mais  adiante debatidos,  a  pretexto dos  aparelhos privados de hegemonia – são

responsáveis por construir,  a partir da ideologia e do projeto que elaboram e difundem, o

consenso na sociedade civil. Tal consenso, como visto, necessariamente inclui o diálogo e

assimilação – parcial ou integral – de demandas oriundas de outros grupos sociais.

A ausência  de  tais  aparelhos  foi  determinante  para  que  o  centro  pós-materialista

evidenciado por Singer não fosse protagonista na disputa pelos sentidos da Grande Onda. Em

verdade,  ele  constituiu  um dos  diversos  grupos  sociais,  com seus  respectivos  projetos  e

concepção de mundo, que foram disputados pelas forças políticas que disputam a hegemonia

na sociedade brasileira e a disputaram durante a Grande Onda.

Outros grupos importantes foram os  setores autonomistas citados por Antunes; os

jovens trabalhadores escalados por Braga, o precariado; movimentos sociais com orientação

política de esquerda, embora não alinhados a partidos políticos, como o  MPL, que se pode
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conhecer nesta dissertação em seus contornos gerais; anarquistas; novos agentes tais quais os

black blocs; corporações profissionais como os sindicatos de médicos e Ministério Público,

que viram nos protestos uma oportunidade para a construção de um sentimento coletivo em

torno de suas causas particulares. Esses, dentre tantos outros.

Contudo,  a  força  contra-hegemônica  mais  relevante  a  disputar  com  o  campo

governista sem dúvidas foi a que aqui se chama de oposições de esquerda. As oposições de

esquerda agregam partidos como PSOL, PSTU e Partido Comunista Brasileiro (PCB). Conta

em sua  base  social  com uma expressiva  rede  de  sindicatos  e  entidades  dos  movimentos

sociais.

Intelectuais como Braga, Oliveira e Antunes são expoentes ideológicos desta corrente,

marcada pelo denúncia do lulismo, que significaria um retrocesso no processo histórico de o

proletariado construir sua emancipação enquanto classe.

Dentre  as  principais  entidades  que  compõem  esse  campo,  constam  o  Comando

Nacional de Lutas (CONLUTAS) e a Assembleia Nacional dos Estudantes – Livre (ANEL).

Possui grande influência no movimento sindical dos servidores públicos, tendo base

social em camadas da classe média e trabalhadora.

Assim, identificam-se as principais  forças políticas  que disputam a hegemonia do

Brasil  contemporâneo  no  partido  da  mídia,  no  campo  governista e  nas  oposições  de

esquerda.
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3 GRANDE ONDA: A GUERRA DE POSIÇÕES EM DOIS ATOS

Foi  localizando  na  realidade  social  brasileira  as  forças  políticas  principais  que

disputam a hegemonia no Brasil contemporâneo, que se pode conhecer seus projetos, seus

interesses  materiais  e  suas  construções  ideológicas.  Cumprida  essa  etapa,  pode-se

compreender os interesses em jogo quando da Grande Onda e assim será possível visualizar

os pontos da disputa e seus sentidos.

Quando dos movimentos estudantis de 2013, além de segmentos representados pelo

MPL, as organizações tradicionais da esquerda brasileira  também se faziam presentes,  de

formas distintas, contudo.

Foram as oposições de esquerda quem tiveram - dentre as três forças políticas centrais

que analisamos - as principais iniciativas no sentido de dirigir política e ideologicamente os

movimentos  em  sua  primeira  fase.  Como  lembrou  Antunes  (2013),  esses  setores  já  se

encontravam presentes nos primórdios do movimento.

A Assembleia Nacional de Estudantes - Livre (ANEL), é a frente juvenil de setores da

oposição de esquerda, notadamente o PSTU. Nos movimentos estudantis de 2013, a ANEL

manifestou  publica  e  claramente  seu  apoio  aos  protestos  e  sua  intenção  de  disputá-los

politicamente. Em comunicado no dia 13, horas antes do protesto, já manifestava o interesse

de vinculá-lo ao combate ao Governo Federal e à direita, como vemos neste trecho:

Em todas as cidades, a juventude conta com o apoio massivo da população,
que não aguenta mais enfrentar os sufocos diários de ônibus e trens para ir
estudar ou trabalhar. Ao mesmo tempo, também teve de enfrentar a repressão
violenta da polícia que diante da realização da Copa das Confederações dá
os primeiros sinais de como será a aplicação da Lei Geral da Copa no ano
que vem. O momento é de grandes transformações nas cidades que estão
sendo  preparadas  para  receber  os  megaeventos,  por  isso  os  governos
municipais e estaduais,  do PT ao PSDB, criminalizam o movimento para
impedir qualquer manifestação que fuja do padrão FIFA (ANEL, 2013a).

Até então, a postura da entidade seguia nesse caminho, de responsabilizar Dilma pelo

aprofundamento das mazelas urbanas e sociais do Brasil.  Propunham, a fim de disputar a

direção dos movimentos, a bandeira da Lei do Passe-Livre Nacional. A atitude de disputa pela

direção  dos  movimentos  permaneceria  mesmo após  a  eclosão  da  Grande  Onda.  Vejamos

trecho do comunicado da entidade em 26 de junho de 2013.
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O Brasil está em efervescência. São muitos os atos, mobilizações e anseios
da juventude. A ANEL esteve presente desde muito nas mobilizações dos
estudantes  e  trabalhadores,  seguindo  como  uma  alternativa  clara  de
organização  das  lutas.  É  hora  de  incorporar  em  nossa  atuação  nas
mobilizações uma grande divulgação da nossa entidade. Queremos usar e
abusar  de  instrumentos  de  visibilidade.  É  momento  de  fazermos  grandes
faixas, cartazes, virais na internet, bandeirões gigantes nos atos, e o que mais
nossa imaginação mandar (ANEL, 2013b).

É muito eloquente o trecho em que a entidade se propõe como “alternativa clara de

organização  das  lutas”.  Denota,  primeiro,  que  reconhecem  que  a  primazia  dirigente  dos

movimentos  estudantis  se  encontra  em posse  de  outros  agentes.  Mas  o  mais  importante,

assume com transparência sua intenção não apenas de dirigir os movimentos como demonstra

compreender que isto depende de uma nova “organização das lutas”.

Outra inferência possível desse texto é a de que a ANEL avalia que os movimentos na

Grande Onda são o desdobramento e fortalecimento da lutas dos estudantes e trabalhadores.

Isto  é  significativo  da  conduta  das  oposições  de  esquerda,  que  propagandeiam  uma

identificação entre a Grande Onda e os atuais movimentos esparsos, como decorre também da

leitura de Antunes (2013) e Braga (2013). Discurso oposto é o que faz a mídia, buscando

desvincular ambos.

No dia 17 de junho, o PSTU publicava sua avaliação dos eventos em curso, em nota

intitulada O povo na rua, Dilma a culpa é sua. Nela, o partido defende que

as manifestações expressam um profundo descontentamento que vai desde
os  primeiros  sinais  da  desaceleração  da  economia  –  na  qual  o  repique
inflacionário  é  sem  dúvida  o  elemento  mais  sentido  –  até  a  revolta  da
população contra o abandono e o descaso dos serviços públicos diante da
bilionária roubalheira das megas obras da Copa do Mundo. E, em todos estes
assuntos, a culpa é do governo Dilma, do PT (PSTU, 2013).

Quando Frederico  (2013) diz  que as  oposições  de  esquerda e  de  direita  estiveram

“estranhamente” juntas na Grande Onda, provavelmente se referia ao que indica o conteúdo

deste texto. A oposição aos megaeventos, que seriam escoadouro de verbas públicas e antro de

corrupção, se surgiu espontaneamente no itinerário dos manifestantes (talvez em reação à

frustração das grandes expectativas inicialmente criadas em torno das obras de mobilidade

entre outras, que seriam um “legado da Copa”), foi também incorporada pelo discurso das

oposições de esquerda, num primeiro momento, e do partido da mídia, na sequência.
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No  mesmo  documento,  o  PSTU  apresenta  uma  lista  de  10  pautas  para  os

movimentos17,  só  uma delas  teve  repercussão  na  Grande  Onda,  que  foi  a  revogação  dos

aumentos, da qual não se pode dizer que dependesse da defesa das oposições de esquerda.

Outra que pode ter surgido no debate foi a exigência de 10% do PIB para a educação,

que pelas mãos das forças governistas redundou na aprovação da destinação de 100% dos

royalties do pré-sal para a educação.

As demais bandeiras, contudo, apenas passam a ter força após a Grande Onda, quando

as oposições de esquerda assumem as iniciativas dos movimentos esparsos. Isso corrobora a

hipótese de que a Grande Onda foi essencialmente disputada pelo campo governista e pela

coalizão rentista, via partido da mídia. As oposições de esquerda, na Grande Onda, foram

mais disputadas que contendoras.

Contudo,  durante  todo o período que  antecede  a  Grande Onda e  abarca  os  atuais

movimentos esparsos, as oposições de esquerda demonstraram notável unidade em torno de

seu propósito de denunciar a “traição petista” e construir uma alternativa política em oposição

ao atual bloco no governo, como demonstra a convocação unificada do Dia Nacional de Luta

pelas  Reivindicações  dos  Trabalhadores,  marcado  para  o  dia  27  de  junho  de  2013,  e

organizado por correntes do PSOL, PSTU e demais agremiações de esquerda e entidades dos

movimentos sociais. 

3.1 A virtù do partido da mídia

Uma vez  conhecidos  os  eventos  que  antecederam a  Grande Onda,  cabe  estudar  o

sentido prático em que nela a luta política se deu efetivamente. Para tanto, apontam-se os

pontos centrais, as bandeiras, em torno dos quais a mídia hegemônica buscou orientar o devir

das manifestações.

Os protestos, que começaram como demandas municipais fracamente articuladas por

laços  de  solidariedade  entre  movimentos  distintos  e  por  vezes  díspares  em  todo  o  país,

acabaram se tornando - graças a influência decisiva do partido da mídia - num movimento

nacional  único  que  ultrapassou  os  limites  da  problemática  do  transporte  público,

marcadamente municipalizado, e atingiu em cheio as instituições em âmbito federal, abalando

a  credibilidade  do  Congresso  e  envolvendo  o  Governo  da  presidente  Dilma  no  enredo

17 Foram  elas:  Revogação  dos  aumentos  das  passagens!;  Abaixo  a  repressão!  Em  defesa  do  direito  de
mobilização! Punição para os mandantes da repressão!; Unificar as lutas em um dia nacional contra o aumento
dos  transportes  e  a  repressão!;  Pelo  transporte  público  e  gratuito!  Estatização  dos  transportes!;  Pela
desmilitarização da PM! Fim da tropa de choque!; Dilma, congele os preços dos alimentos e tarifas!; Dilma,
revogue as privatizações dos estádios como o Maracanã!;  Pela suspensão dos leilões do petróleo! Petrobrás
100% estatal!; 10% PIB para educação!; 2% do PIB para o transporte!.
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complexo do descontentamento popular. (Essa foi uma das mais efetivas manifestações de

como se dão os processos de reelaboração ideológica e construção hegemônica na sociedade

brasileira nas últimas décadas.)

3.1.1 Da “guerra civil” ao “despertar do gigante”

O portal G1 (2013a) anunciou o protesto de 11 de junho, último antes do decisivo

momento  dos  movimentos  estudantis  de  2013,  com a  seguinte  chamada:  “É o  3º  dia  de

protestos  violentos  desde  reajuste;  20  pessoas  foram  presas.  Manifestantes  quebraram

agências bancárias e atearam fogo a ônibus”. Logo abaixo do texto citado, seguia uma foto

com “encapuzados” ateando fogo a um ônibus.

Encapuzados piromaníacos,  spray de pimenta, balas de borracha e bombas de efeito

moral; relatos em tempo real nas redes sociais de testemunhas e vítimas da violência da PM

paulista; a avenida Paulista novamente fechada, desta vez por 15 mil manifestantes, enquanto

jovens  se  ajoelham  no  asfalto  e  oferecem  flores  para  policiais  protegidos  por  escudos;

imagens, sons e drama. O óbvio apelo das imagens dos protestos, isolados e espetacularizados

pela mídia, teve tamanho impacto que o transporte público passou a rivalizar com o futebol

nas rodas de conversa, no trabalho, nos bares e mesmo nos estádios.

Contudo, a grande imprensa, que aproveitava o que podia da audiência gerada pelos

protestos, mantinha até aí o tom condenatório aos protestos e a ênfase na ordem, pautados

pelo discursos das autoridades, como vemos neste trecho do portal G1, do conglomerado de

comunicação Globo, maior grupo de mídia do Brasil:

Caso de polícia
Alckmin criticou os  recentes protestos durante entrevista na manhã desta
terça [...] Ele afirmou que interromper o trânsito em vias importantes é “caso
de polícia.”
“Uma coisa é movimento, tem que ser respeitado, ouvido, dialogado. Outra
coisa é vandalismo, é você interromper artérias importantes da cidade, tirar o
direito de ir e vir das pessoas, depredar o patrimônio público que é de todos.
Isso não é possível, aí é caso de polícia e a polícia tem o dever de garantir a
segurança das pessoas”, declarou.
Apesar  da distância,  Alckmin e  o prefeito  Fernando Haddad prometeram
acompanhar os protestos.
Rastro de destruição
Na quinta e na sexta passadas, com o lema “Se a tarifa não baixar, a cidade
vai  parar”,  o  grupo  percorreu  diversas  vias  importantes  e  prejudicou  o
trânsito na cidade.
Segundo informações do Metrô, os atos de vandalismo da semana passada
resultaram em um prejuízo avaliado em R$ 73 mil, quando 16 pessoas foram
presas por conta dos protestos. Na sexta, de acordo com a CET, a capital
chegou a registrar 226 km de vias congestionadas (G1, 2013a).
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A atitude de reprovação quanto aos movimentos estudantis de 2013, por parte da mídia

hegemônica,  pode  ser  encarada  como  a  repetição  do  roteiro  da  mídia  em  relação  aos

movimentos  estudantis,  expressão  de  uma  ideologia  conservadora  que  condena  os

movimentos sociais. Muito embora ela não fosse a única a condená-los nesse período.

Típico desse momento, é a declaração de Fernando Haddad, que se encontrava em

viagem oficial à França com o governador Geraldo Alckimin, declaração que foi prontamente

veiculada com destaque pelos principais veículos da imprensa nacional, como atesta a o título

de matéria no G1: “'Não vou dialogar em situação de violência', diz Haddad após protesto”

(G1, 2013b).

Dois dias depois, após fracassada uma tentativa de mediação do Ministério Público

que foi rejeitada pelas autoridades governamentais, um novo e decisivo protesto tomou conta

da avenida Paulista, sendo transmitido ao vivo por canais de TV a cabo e portais da internet,

com flashs quase constantes, mesmo na programação rígida de canais abertos como a Globo,

que mantém uma grade bastante inflexível.

As  cenas  de  destruição  e  violência  eram  noticiadas  com  igual  entusiasmo  e  tom

condenatório.

Por  estrita necessidade, faz-se aqui uma extensa citação do já histórico editorial da

Folha de São Paulo,  intitulado  Retomar a Paulista,  em 13 de junho de 2013, que por si

justifica seu excepcional destaque:

Cientes de sua condição marginal e sectária, os militantes lançam mão de
expediente consagrado pelo oportunismo corporativista: marcar protestos em
horário de pico de trânsito na avenida Paulista, artéria vital da cidade. Sua
estratégia para atrair a atenção pública é prejudicar o número máximo de
pessoas.
É hora de pôr um ponto final nisso. Prefeitura e Polícia Militar precisam
fazer valer as restrições já existentes para protestos na avenida Paulista, em
cujas imediações estão sete grandes hospitais.
Não  basta,  porém,  exigir  que  organizadores  informem  à  Companhia  de
Engenharia  de Tráfego (CET),  30 dias  antes,  o  local  da  manifestação.  A
depender  de horário  e  número previsto de  participantes,  o  poder  público
deveria  vetar  as  potencialmente  mais  perturbadoras  e  indicar  locais
alternativos.
No que toca ao vandalismo, só há um meio de combatê-lo: a força da lei.
Cumpre investigar, identificar e processar os responsáveis. Como em toda
forma de criminalidade, aqui também a impunidade é o maior incentivo à
reincidência (FSP, 2013b).
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Veja e  Época,  até esta data,  ignorava as manifestações.  O Estado de São Paulo e,

como vimos, a Folha, eram unânimes na reprovação do vandalismo e do caos que os protestos

traziam à cidade.

No dia 13 de junho, em sua coluna no Jornal Nacional, uma espécie de editorial livre

da  Rede  Globo,  o  jornalista  Arnaldo  Jabor  qualificou  os  protestos  como  “ódio  contra  a

cidade”, negou que tivessem qualquer propósito, concluindo: “realmente, esses revoltosos não

valem  nem  vinte  centavos”.  Asseverou  que  os  manifestantes  sequer  usavam  transporte

público, que eram na maioria “filhos de classe média”; comparou os movimentos com a ação

de uma facção criminosa paulista. Assim definiu o movimento: “No fundo, tudo é uma imensa

ignorância política”. Ainda perguntou sonoramente por que eles não lutavam contra a PEC 37.

“Talvez eles nem saibam o que é que é a PEC 37”. E pronunciou aquele que era até então o

prognóstico inconfessado da oposição conservadora: “Ninguém sabe mais por que lutar, em

um país paralisado por uma disputa eleitoral pra daqui a um ano e meio”. E, claro, aproveitou

para acusar o governo, que não estaria suficientemente preocupado com a inflação, com a

fuga de capitais e o aumento dos juros.

O protesto do dia 13 foi cercado de grandes expectativas, a imprensa acompanhou

atentamente seu desenvolvimento e pelas redes sociais os próprios manifestantes divulgavam

os acontecimentos, defendiam suas pautas e denunciavam a ação da polícia que saiu às ruas

disposta a retomar a Paulista,  conforme foi instada pela  Folha,  com discursos de apoio à

“contenção”  do  governador  Alckimin,  do  prefeito  Haddad  e  do  ministro  da  Justiça  José

Eduardo Cardoso, que chegou a oferecer o auxílio das tropas federais.

O resultado do protesto de 13 de junho inclui dezenas de pessoas feridas, imagens da

violência policial, dos ataques com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha; a foto

de uma repórter da Folha com hematoma no olho; aparelhos públicos e carros de emissoras de

televisão depredados. Mas o grande o saldo foi a mudança no discurso da grande imprensa em

relação aos protestos. Na internet e na TV, ainda enquanto o protesto transcorria, o tom da

cobertura mudou.

É certo que o corporativismo jornalístico e a solidariedade aos jornalistas feridos em

trabalho contribuiu para a mudança. É ainda mais certo que a influência das redes sociais, que

desmentiam em tempo real  as  notícias  dos  grandes  portais  de  informação e da cobertura

televisiva, foram fundamentais na pressão que fizeram à opinião pública.  Mas o principal

fator foi a mudança de posição política dos principais veículos da imprensa nacional; uma

mudança que os levaria da condenação unilateral a uma tentativa de direção aparentemente

dialogada. Era o partido da mídia em ação.
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Muito mais por uma mudança de posição de setores da grande mídia que por qualquer

atitude dos manifestantes ou de seus dirigentes, foi nesta data, ao final da batalha campal que

se deu na avenida Paulista e adjacências, que se encerraram os movimentos estudantis de

2013, absorvidos pela força descomunal de uma Grande Onda que varreu o país em todos os

quadrantes.

Nesse terreno, mais uma vez encontra-se em Frederico uma visão similar à que aqui se

defende. Para ele, a partir de então “a cobertura ao vivo realizada pela televisão passou a

convocar  abertamente o telespectador  à  participação,  ao mesmo tempo em que procurava

imprimir um determinado sentido aos acontecimentos” (FREDERICO, 2013, p. 248).

Os novos movimentos que dali surgiram trouxeram novas demandas, novos atores e

uma força sobre a qual a direção dos movimentos estudantis e os movimentos autonomistas

ou organizações das oposições de esquerda, voltados até então ao debate do transporte público

e à denúncia dos “desvios petistas”, tinham pouca ou nenhuma capacidade dirigente.

Assim, após o anúncio da redução de tarifas em quase todas as grandes cidades em que

estas haviam subido, o MPL retirou-se formalmente do protesto na capital paulista, no dia 20

de junho, e anunciou posteriormente que não convocaria novos atos, ao menos por enquanto.

Foi uma rara manifestação de lucidez e tirocínio político, em meio à confusão geral que se

impôs às mentes políticas.

O MPL percebeu  que  nesta  segunda fase  não  se  tratava  apenas  de  uma mudança

quantitativa; novos agentes, antigas forças, saíam às ruas e queriam realmente muito mais que

vinte centavos. Eles protagonizariam um dos momentos-chave para a compreensão da luta

política e ideológica no Brasil  contemporâneo. Uma batalha que segue seu curso desde o

processo de redemocratização do país e viveu momentos em que alguns puderam até crer que

o Brasil que sairia dos protestos seria profundamente diferente do que vinha sendo até então.

Aparentemente, cada qual viu nos movimentos a confirmação de seus anseios ou hipóteses.

As concepções organizativas dos movimentos que antecederam a Grande Onda foram

decisivas para a guinada que os protestos tomaram a partir de 13 de junho. Uma massa de

manifestantes sem um programa que os unifique,  sem instituições na sociedade civil  que

elaborem e mobilizem seus interesses, sem organizações que deem coesão a suas ações, está

condicionada a comportar-se como tal,  como massa de indivíduos atomizados.  Esse foi  o

quadro  predominante  na  Grande  Onda.  E  nisso  teve  a  clara  contribuição  do  discurso

prevalecente nos movimentos estudantis de 2013.

Diante de um movimento configurado de tal forma, ampliou-se a margem de atuação

da mídia, que passou a mobilizá-lo mais intensamente no sentido da defesa de seu projeto.
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Contudo,  se  certas  características  dos  movimentos  estudantis  de  2013  foram

absorvidas, intensificadas e direcionadas a outros fins na Grande Onda, não foram condição

suficiente para o surgimento desta. A ideologia conservadora, que através da mídia tomou as

ruas,  se  elabora  e  difunde  sobretudo  nas  camadas  médias  da  sociedade  brasileira,  que

constituem o lastro social, a base política prioritária do projeto conservador que se opõe ao

governo petista e à coalizão política que o sustenta. Esse polo opositor tem nos aparelhos

privados de hegemonia da mídia seu intelectual orgânico coletivo por excelência.

Quando  a  direção  dos  movimentos  foi  flagrada  em  mãos  hostis  àquelas  que

pretensamente  os  deflagram durante  os  movimentos  estudantis  de  2013,  de  nada  valeu  a

reação daqueles que reclamavam o desvio dos objetivos iniciais do movimento. Reféns de seu

próprio  discurso,  os  líderes  relegados  ouviram das  ruas  que  ali  não  havia  líderes,  muito

embora suas bandeiras fossem constituídas a partir da mídia hegemônica e nela reconstruídas

e direcionadas a propósitos políticos que dia após dia se tornaram mais claros: enfraquecer o

governo de Dilma Rousseff.

O partido da mídia cumpria assim sua função. Partindo de reivindicações pontuais

como  a  redução  das  tarifas  do  transporte  público,  construiu  uma  agenda  coletiva

nacionalizada, que incorporando demandas de outros grupos sociais, expressava ainda assim

essencialmente o programa da coalizão rentista: oposição ao campo governista e preservação

dos interesses do capital financeiro internacional, via debate da corrupção e da inflação posta

na conta dos gastos públicos, respectivamente.

Importa salientar que a ação das forças políticas nos Movimentos de Junho - mesmo

do partido  da mídia com sua  grande capacidade de agendamento  -  não se deu de forma

unilateral e cem porcento eficiente; as tentativas de direção política e ideológica se deram

necessariamente em relação constante com os anseios mais diversos que convergiam às ruas,

num permanente reequilíbrio das correlações de força.

Numa onda como a vista em junho de 2013, é natural que inúmeros anseios, projetos e

sentimentos  diversos  acorram  às  ruas,  movidos  pela  percepção  de  um  acontecimento

extraordinário, pela expectativa de se fazer ouvir. Assim, não apenas foi necessário às forças

políticas  disputar  os  sentidos  das  manifestações  no conjunto  da sociedade,  como também

desenvolver  tal  disputa  no  âmbito  específico  dos  sentimentos  e  aspirações  daqueles  que

protestavam.

Nesse esforço, a TV foi o meio que primeiro reorientou suas ações e foi decisiva na

mobilização da Grande Onda, argumento ao qual corroboram Silvia Viana (2013) e Frederico

(2013), dentre outros.
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O partido da mídia, já ao engendrar a Grande Onda, buscou disputar sua orientação

política tanto mobilizando em torno de determinadas pautas, quanto disputando o rosto, a

imagem das manifestações, e em última instância seu sentido:

Os manifestantes mostravam não apenas decepção ou questionamento. Era
raiva.  As  razões,  exibidas  em cartazes  cuidadosamente  elaborados,  eram
muitas,  variadas,  sem  muitas  tintas  ideológicas  ou  cores  partidárias.  A
inflação voltou a preocupar, sem que o governo demonstrasse compreender a
gravidade  do  problema.  O  combate  à  corrupção  não  levou  a  punições
significativas  -  e  os  réus  condenados  no  escândalo  de  mensalão  ainda
manobram para escapar da cadeia (CARDOSO et al, 2013, p. 34).

A aposta não foi inconsequente, conforme vê-se numa série de pesquisas do instituto

Ibope, todas de 201318.

O tom da imprensa semanal refletiu a aposta nos movimentos e o apelo nacionalista e

ufanista, como podemos constatar em duas capas da primeira semana da Grande Onda.

Em junho - uma semana antes do estopim das manifestações - Dilma possuía uma

avaliação positiva recorde de 55% (aqui se contabilizam apenas aqueles que consideravam o

governo bom ou ótimo; incluindo os que avaliavam o governo como regular, chegava-se a

92%). Todas as pesquisas apontavam para sua reeleição já no primeiro turno. As tentativas de

desgastar sua imagem, como no caso da inflação do tomate, fracassaram, produzindo pouco

ou nada de oscilação na aprovação do governo, a depender  do instituto da pesquisa e da

semana em que foram realizadas.

No  mês  seguinte  à  Grande  Onda,  quando  esta  já  se  dispersava  nos  movimentos

esparsos que perduram até hoje, a avaliação do governo como bom ou ótimo despencou para

31%, enquanto os que o avaliavam como regular se mantiveram em 37%. Os dados de julho

demonstram a guinada radical de 24% dos entrevistados que migraram para ruim ou péssimo -

índice que atingiu seu ápice durante o governo Dilma neste período, na casa dos 31%.

Já em setembro, após os primeiros desfechos das batalhas hegemônicas de junho, e já

contando com a reação do governo federal (sobretudo a proposta da Reforma Política) e com

os impactos da polêmica em torno do programa Mais Médicos, a aprovação do governo volta

a subir, chegando 39% na faixa de bom ou ótimo. Ruim ou péssimo caiu em setembro para

21%.

18 Fonte: Portal do IBOPE na internet - www.ibope.com.br. Acesso: 30 mai 2014.

http://www.ibope.com.br/
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Já a avaliação pessoal da presidente, “dos que aprovam sua maneira de governar, após

cair de 71% em junho para 45% em julho, sobe para 54 [%, em setembro]”19.

Traçando mentalmente o gráfico da avaliação do governo Dilma, segundo dados do

instituto Ibope, pode-se visualizar uma curva de tendência final ascendente, cujo vale recai

justamente no período imediatamente posterior às maiores manifestações, período em que os

setores da imprensa de que tratamos, os aparelhos privados de hegemonia,  ainda estavam

diretamente ligados à mobilização e disputa política dos movimentos. Um momento de ajuste

destas tendências se reflete na pesquisa entre 12 e 16 de setembro, também do Ibope, em que

Dilma volta a aparecer como provável vitoriosa das eleições de 2014 já no primeiro turno,

contabilizando 38% das intenções de voto contra 31% de seus oponentes somados - isso no

cenário mais desfavorável.

Contudo, é inegável que o partido da mídia obteve resultados favoráveis no curso das

manifestações. Sua ação no sentido de orientar a insatisfação popular obteve sucesso parcial,

sobretudo na promoção do “combate à corrupção” a tema central dos protestos. Através dos

temas que o partido da mídia pode introduzir nas manifestações, pode-se compreender como

se deu o processo real dessa legítima guerra de posições.

3.1.2 Sem líderes, sem partidos

A assunção do apartidarismo, uma plataforma política dos movimentos estudantis de

2013, pelo partido da mídia foi a expressão de uma necessidade e de uma possibilidade. A

necessidade de isolar nos movimentos as organizações partidárias e dos movimentos sociais

que dão sustentação política ao governo e  mesmo aquelas que se lhe opõe pelo espectro

ideológico da esquerda. A possibilidade de fazê-lo reforçando e redirecionando um discurso

que de forma alguma foi imposto de fora dos movimentos, pois lá já estava desde o princípio,

bastando para tanto apropriar-se dele e reinventar seu uso.

O  quadro  de  isolamento  das  bases  sociais  enfrentado  pelos  partidos  da  oposição

conservadora, bem salientado por Cardoso (2011) foi um estímulo adicional para que a mídia

hegemônica  ultrapassasse  seu  papel  como  aparelho  privado  da  hegemonia  do  capital

financeiro, revestindo-se da função de intelectual orgânico coletivo e assumindo funções de

partido  político,  no sentido  em que elabora  e  mobiliza  uma ideologia  que  é  expressão  e

desenvolvimento dos interesses do grupo social ao qual está organicamente vinculada.

19 IBOPE: 37% dos brasileiros consideram governo Dilma ótimo ou bom. Portal do Ibope. Consulta em 4 de
outubro  de  2013,  pelo  http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/37-dos-brasileiros-consideram-governo-
Dilma-otimo-ou-bom   .

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/37-dos-brasileiros-consideram-governo-Dilma-otimo-ou-bom
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/37-dos-brasileiros-consideram-governo-Dilma-otimo-ou-bom
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Na busca por isolar as organizações de esquerda,  a cobertura noticiosa e opinativa

tendeu a caracterizar de forma pejorativa a atuação de partidos políticos nos protestos, uma

vez  que  negar-lhes  a  presença  se  tornara  impossível,  não  apenas  pela  presença  de  suas

bandeiras nas imagens da TV e nas fotografias dos jornais, como também pela concorrência -

que nestes momentos mais que nunca se fez notar - das redes sociais da internet, que em

tempo real traziam relatos presenciais e de diversas fontes e orientações.

Perceba-se, a título de exemplo, como num dos principais veículos estudados, a revista

Veja, foi caracterizada, logo no início da Grande Onda, a militância partidária:

As minorias que participaram ativamente do quebra-quebra são os suspeitos
de sempre: militantes de partidos de extrema esquerda (PSTU, PSOL, PCO e
PCdoB), militantes radicais de partidos de centro-esquerda (PT e PMDB),
punks  e  desocupados  de  outras  denominações  tribais  urbanas,  sempre
dispostos  a  driblar  o  tédio  burguês  aderindo  a  algum  protesto  violento
(MEGALE; RANGEL, 2013, p. 85).

A revista Veja merece crédito por ser um retrato fiel, e sem maiores rebuscamentos ou

modalizações de discurso,  da visão de mundo da classe média conservadora brasileira.  O

ranço que escorre de suas páginas chega a identificar radicais de centro-esquerda no PMDB.

Veja é  o  principal  produto  do  Grupo  Abril,  um  conglomerado  do  ramo  midiático  com

extensões  em  amplas  áreas  de  atuação,  incluindo  uma  destacada  presença  no  mercado

editorial de livros didáticos e de apoio pedagógico. Abarca uma das mais influentes editoras

brasileiras, a Editora Abril que

publica 53 revistas e é líder em 22 dos 26 segmentos em que atua. Suas
publicações  vendem  aproximadamente  200  milhões  de  exemplares
anualmente, têm 4,7 milhões de assinaturas e são lidas por quase 30 milhões
de pessoas.  Sete  das  dez revistas  mais  lidas  do país  são da Abril,  sendo
VEJA o primeiro lugar e a segunda maior revista semanal de informação do
mundo (a maior fora dos Estados Unidos)20.

Veja é um exemplo modelar dos veículos que entendidos como aparelhos privados de

hegemonia, aparelhos que ao longo dos protestos agiram no sentido de disputar a direção e o

significado das manifestações. Sua ação serve aqui como definição do fenômeno analisado,

como  portadora  de  uma  concepção  da  realidade  que  expressa  e  traduz  o  projeto  de

20 Abril.  Institucional – Grupo Abril. Em:  www.grupoabril.com.br/institucional/perfil.shtml. Acesso: 28 ago
2013.

http://www.grupoabril.com.br/institucional/perfil.shtml
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determinado grupo social,  que  sejam os  estratos  financistas  de  orientação neoliberal,  que

desejam impingir uma nova direção ao Estado brasileiro, de orientação mais conservadora. O

conglomerado define sua missão afirmando que a Editora “Abril se preocupa em refletir suas

convicções e valores tanto em seu conteúdo editorial quanto na gestão de seus negócios para,

assim, contribuir para um mundo melhor”21.

Numa entrevista em que consagrou suas famosas páginas amarelas a um jovem que

efetuou a façanha de mobilizar 4 mil pessoas no Rio de Janeiro,  Veja destaca o que aponta

como a visão de “lideranças que surgiriam no processo” e aproveita para reforçar a rejeição

“inata” aos partidos. “Embora uma das marcas das manifestações que vem agitando o Brasil

na últimas semanas seja a ausência de uma liderança clara, algumas vozes já se destacam, pela

capacidade de expressar em metas e princípios a insatisfação geral” (FREITAS, 2013, p.17). E

“dá  aspas”  ao  entrevistado  destacando  sua  opinião  sobre  os  partidos,  “eles  não  nos

representam”.

O manifestante modelo de Veja é o mesmo visto na Rede Globo, na revista Época, no

Estadão e na Folha de São Paulo: o cidadão de classe média, que não reconhece nos partidos

(“os que estão aí”) seus representantes. Sobre os partidos, o cidadão modelo ainda diz

Os trinta  partidos  que  existem no  Brasil22 não  representam a  população.
Votei no Lula em 2002, mas depois nunca mais. Eu me desiludi com o PT.
Abandonaram a bandeira da ética que era deles e, pior, acabaram inventando
o mensalão. Agora, o problema não é só o PT não, é a classe política como
um todo (FREITAS, 2013, p. 20).

Além de demonstrar qual discurso  Veja privilegiou durante as disputas pela direção

dos movimentos, esse trecho ainda ilustra muito bem o realinhamento eleitoral que Singer

propõe ter tido vez em 2006, quando a base de classe média que apoiava o PT, da qual o

entrevistado é um exemplo particular, migrou seu apoio ao PSDB.

A revista  Época, da Editora Globo (família Marinho), seguiu a mudança de tom de

todos os órgãos do conglomerado familiar a que pertence e - numa edição especial - deu o tom

da crítica em matéria intitulada O ataque é aos políticos:

Os  jovens  que  formaram a  massa  das  manifestações  foram criados  num
ambiente em que a política partidária não é aberta à pessoas comuns. Há

21 Idem.
22 Nota do autor: com o reconhecimento do PROS e do Solidariedade, ocorrido após a publicação da entrevista,
passamos a 32 partidos legais no Brasil, aptos a disputas as eleições de 2014.
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quase menos [sic] de duas décadas, os partidos políticos se transformaram
em máquinas de disputar eleições, buscar cargos e gerir recursos do Fundo
Partidário e de doações para campanhas eleitorais (LOYOLA, 2013, p. 48).

Mas nem sempre a rejeição aos partidos aparece de forma ideológica, na cobertura e

análise midiática. A própria matéria de Época, apesar do tom condenatório aos partidos que aí

estão, como virou clichê, conclui que “O risco de atacar partidos ou o Congresso Nacional é

atacar a própria democracia.  A alternativa a isso é muito pior  do que as mazelas que se

aproveitam da liberdade. As ditaduras são ineficientes, injustas e multiplicam as iniquidades.

Não há caminho fácil” (LOYOLA, 2013, p. 52).

Fica claro que a rejeição aos partidos políticos por parte da grande imprensa parte

muito  mais  de  sua  leitura  da  correlação  de  forças  na  sociedade  civil  que  de  convicção

ideológica de orientação pós-modernista. O que não invalida a constatação de que o ideário

pós-modernista  fragmentado,  com sua  característica  rejeição  às  organizações  que  portam

projetos  universalistas,  como  são  os  partidos  políticos,  que  esse  ideário  tenha  sido

determinante no decurso e no desfecho ainda em curso e disputa dos Movimentos de Junho,

por  ter  sido a  base  ideológica  da  tentativa  de  excluir  as  organizações  da esquerda  e  dos

movimentos sociais dos protestos, sobretudo os da base governista.

A agressividade contra os partidos não foi invenção da Grande Onda, foi apenas por

ela explorada e desenvolvida. Confirmando esta noção, já no dia 12 de junho, ainda em meios

aos movimentos estudantis de 2013, a sede nacional do PT fora apedrejada por um grupo de

manifestantes.

Os  movimentos  sociais,  desde  as  décadas  de  1970-80,  dão  sustentação  ao  projeto

político de uma esquerda que viria a ter no PT sua maior expressão - mesmo nos momentos

cruciais da crise do “mensalão” e da Reforma da Previdência, que lhes custaram muito em

força e unidade. Não possuindo organização social capaz de concorrer com tais movimentos e

suas organizações,  que historicamente foram os protagonistas  das  mobilizações  de rua no

Brasil, restou ao bloco político capitaneado pela grande imprensa tentar isolar e excluir os

partidos e entidades dos protestos.

Assim, no dia 20 de junho, crista da Grande Onda, em diversas cidades os militantes

que portavam bandeiras de partidos, sindicatos e entidades do movimento social organizado

foram  hostilizados  e  agredidos,  muitas  vezes  postos  literalmente  para  correr  das

manifestações, como ocorreu em São Paulo e Natal e repercutiu na imprensa e nas redes

sociais da internet.
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Ouvia-se da massa dos manifestantes os gritos ininterruptos de “Baixa a  bandeira,

baixa a bandeira”, o que não incluía - claro - o “auriverde pendão de minha terra, que a brisa

do Brasil beija e balança”. E, ainda que provavelmente a maioria desaprovasse a agressão

física ao manifestantes, não houve maiores atos de oposição ao esforço de retirar dos protestos

os militantes partidários que “desvirtuavam a luta”.

Em  Natal,  pelo  menos,  as  pessoas  que  agrediram  e  expulsaram  os  militantes

partidários na saída do protesto de 20 de junho, em frente ao  shopping Via Direta, foram

aplaudidas pela massa dos manifestantes, que logo após entoaram o hino nacional.

É  bem  certo,  ainda,  que  a  própria  imprensa  foi  hostilizada,  tendo  até  veículos

destruídos e equipes postas a correr. Nos protestos, de composição tão diversificada, havia

setores  -  sobretudo  militantes  e  simpatizantes  de  partidos  de  esquerda  que  aderiram  às

mobilizações e  tentavam disputá-las por dentro e movimentos como os black blocs  -  que

nutrem forte  rejeição  aos  meios  de  comunicação,  e  conseguiram sem grandes  obstáculos

denunciar e mesmo puxar palavras de ordem contra a atuação da imprensa nos protestos.
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Figura 1: capa da edição 2327 da revista Veja, de 26 de junho de 2013. A aposta nos
movimentos de junho como alavanca do projeto oposicionista gerou belas capas, como
esta da ‘Edição Histórica’; contudo, a história não cansa de surpreender e mudar capas
(ver figura 4 - O bando dos caras tapadas).
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Figura 2: capa da edição 787 da revista Época, de 24 de junho de 2013. A concorrente de
Veja, uma revista da família Marinho, foi mais cautelosa e lançou uma ‘Edição Especial’.
E viva a pátria! (Ainda que em farrapos.)
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Figura 3: capa da edição de 17 de abril de 2013 da revista Veja. Símbolo forjado da inflação,
o  tomate  virou  a  vedete  do  time  dos  juros  altos,  chegando  a  ser  promovido  a  colar  de
apresentadora na Rede Globo. Na mesma semana desta capa, em meio a intensa campanha, os
juros começam sua escalada vertiginosa.
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Figura 4: capa da edição 2335, de 21 de agosto de 2013, da revista Veja. Indica a discordância
da mídia hegemônica com os movimentos esparsos. Com o fim da Grande Onda, protestos
voltam a ser marginalizados.
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Essas  contradições,  longe  de  negar  a  influência  dos  meios  de  comunicação,

demonstram a  complexidade  de  um movimento  em disputa,  que  embora  oscilando sob a

hegemonia de setores distintos, em seu decurso, nunca deixou de ter em si os elementos todos

da luta política nacional que se trava e que perpassará toda nossa geração. Ao lado dos gritos

de “O povo unido luta sem partido!” ouvia-se com igual força “O povo não é bobo, abaixo a

Rede Globo!”.

Portanto, apesar de em boa parte das análises correntes a questão do apartidarismo

aparecer  como ponto  secundário,  esta  foi  uma trincheira  fundamental  para  a  eclosão  e  o

desfecho da Grande Onda. A presença ou a exclusão dos partidos políticos, de forma aberta,

nos  protestos,  foi  uma  disputa  central  entre  duas  forças  antagonistas  que  revesaram  as

iniciativas para conter ou ampliar, e sobretudo dirigir os Movimentos de Junho.

3.1.3 A corrupção no centro do debate

O principal ato da Grande Onda tomou as ruas das grandes cidades brasileiras em 20

de junho de 2013. No dia anterior, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro - epicentro do

movimento - anunciaram a redução do preço das passagens aos patamares do início do ano.

As cidades que ainda não haviam reduzido suas tarifas criaram a expectativa de fazê-lo no dia

20, em meio aos protestos. Foi o que ocorreu em Natal, por exemplo. Ao todo, cerca de 60

municípios reduziram o preço de suas tarifas de transporte público até o dia 20 de junho,

quando mais de um milhão de pessoas saíram às ruas em todo o país (CARDOSO et al, 2013,

p. 36-7).

Quem acompanhou as semanas da Grande Onda pela imprensa pode constatar como

um movimento de “arruaceiros”, de “baderneiros” que desrespeitavam o direito alheio de ir e

vir,  transformou-se  em grande  festa  da  democracia,  em livre  exercício  da  cidadania,  em

“despertar do gigante”. No dia 19 de junho, após o anúncio da redução das tarifas, na Globo

News, por exemplo, não havia assunto que não fosse o futuro do movimento. Datena, famoso

apresentador  da  Bandeirantes,  debatia  ao  vivo  os  rumos  dos  movimentos,  em  discursos

diretamente destinados aos manifestantes - isso após tentar por diversos artifícios conduzir,

sem sucesso, a audiência a se manifestar contra os protestos no dia 11, em enquete ao vivo,

conforme podemos ver em Viana (2013, p. 53-54).

Os editoriais da imprensa diária exortavam a população à promoção da democracia,

participação etc. As revistas semanais, como visto, encheram-se de patriotismo e vestiram a

camisa  dos  protestos.  Mas  os  protestos  só  existiam na  medida  em que  expressassem os

interesses  da  grande  mídia;  atos  destoantes  eram de  “infiltrados”,  de  “minorias  que  não
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representam  os  verdadeiros  manifestantes”.  (A mesma  retórica  foi  utilizada  por  outras

correntes, deve ser reconhecido.)

O  partido  da  mídia  logo  recrutou  os  especialistas  de  sempre,  que,  delegados  e

investidos  de  autoridade,  buscavam  pautar  os  protestos,  agendar  o  debate  público,  ou

tematizá-lo. Uma síntese de como se dá esse processo está na perspectiva crítica do estudioso

dos meios de comunicação de massa, Mauro Wolf, que aponta que as grandes empresas de

comunicação mudaram completamente a dinâmica da comunicação de massas, surgindo uma

instituição capaz de inferir valor e estabelecer métodos e expectativas novo. No âmbito da

hipótese da agenda setting, apresenta a tematização – aqui também chamada agendamento –

como um processo dinâmico na prática rotineira dos meios de comunicação.

A tematização é um procedimento informativo que se insere na hipótese do
agenda setting, dela representando uma modalidade particular: tematizar um
problema significa, de fato, colocá-lo na ordem do dia da atenção do público,
dar-lhe o relevo adequado, salientar a sua centralidade e o seu significado em
relação ao fluxo da informação não-tematizada (WOLF, 1995, p. 71).

Essa capacidade dos meios de comunicação de estabelecer os temas que compõem a

agenda pública, de limitar e orientar o debate público para os assuntos de seu maior interesse,

dando-lhe inclusive as alternativas que devem ser consideradas,  foi  vital  no processo que

analisamos. Assim, quando as manifestações ganharam as ruas no dia 20 de junho, não foi

surpreendente que a pauta anunciada pelos “especialistas” da imprensa no dia anterior fosse

majoritariamente  a  pauta  dos  cartazes  e  faixas  que  se  viam:  contra  a  PEC 37,  contra  a

corrupção e contra a presença de partidos políticos.

Fernando Henrique Cardoso (2011), anos antes, já antecipava que “é preciso persistir,

repetir a crítica, ao estilo do ‘beba Coca Cola’ dos publicitários”. E de forma ainda mais clara:

“Seria erro fatal imaginar, por exemplo, que o discurso ‘moralista’ é coisa de elite à moda da

antiga UDN. A corrupção continua a ter o repúdio não só das classes médias como de boa

parte da população”.

A PEC 37 até então não fora um dos propósitos das manifestações. Pesquisa do Ibope

entre os dias 19 e 2023 mostra que apenas 6% dos manifestantes declaravam que ela estava no

centro  de  suas  preocupações.  Era  sobretudo  uma  pauta  limitada  a  setores  ligados  aos

ministérios públicos. Esses agentes tiveram suas agendas incorporadas num programa mais

amplo, articulado pelo partido da mídia.

23 IBOPE. Em: www.ibope.org.br. Acesso: 30 ago 2013.

http://www.ibope.org.br/
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Não é preciso entrar nos méritos particulares da PEC 37, pois o que interessa aqui é o

papel  que  ela  teve  na  disputa  política  em curso.  Alcunhada  por  seus  opositores  e  assim

difundida  também pela  imprensa,  a  “PEC da  impunidade”  foi  alçada  a  tema  central  das

manifestações pela ação da mídia, resultando num consenso bem demonstrado pelo jornal O

Estado de São Paulo, em sua matéria intitulada Após pressão popular, PEC 37 é derrubada

no Congresso, que afirma o que já era de entendimento comum, quando diz, a respeito da

antecipação da votação na  Câmara dos  Deputados,  que  “O presidente  da Casa,  Henrique

Eduardo Alves (PMDB-RN), chegou a anunciar que a votação ocorreria no dia 3 de julho mas

a apreciação da matéria foi antecipada para atender o ‘clamor das ruas’” (O ESTADO DE

SÃO PAULO, 2013). A PEC 37 acabou rejeitada no dia 25 de junho por 430 votos contrários,

9 a favor e 2 abstenções. Foi um julgamento de exceção; mas não o primeiro.

A capacidade de agendamento da mídia em torno da PEC 37 foi tamanha que Castells

(2013, p. 178) inclui a indignação popular contra a proposta no rol das motivações centrais

dos Movimentos de Junho.

Contudo, constando da preocupação de apenas 6% dos manifestantes, a PEC 37 foi um

decurso,  um  atalho  necessário  para  reforçar  o  tema  central  em  vista,  o  “Escândalo  do

Mensalão”, e a construção (ou desconstrução, como alguns querem) da imagem do PT como

um partido corrupto, como o partido responsável pelo “maior escândalo político da história

recente” (RANGEL, 2013, p. 72).

O  “Escândalo  do  Mensalão”  vem  sendo  o  principal  programa  da  oposição

conservadora  aos  governos  petistas  desde  2005,  quando  eclodiu  -  ou  foi  eclodido.  Seu

julgamento, em 2012, representou um marco político e jurídico de grande importância para o

Brasil. Como demonstrou Eduardo Yoshio Nunomura (2012, p. 28), em sua dissertação de

mestrado, foi o julgamento a permanência do escândalo original:

O  julgamento  do  mensalão  no  STF  começou  exatos  2.615  dias  após  a
publicação da entrevista de Jefferson à Folha.  Entre 2 e 13 de agosto de
2012, a imprensa publicou duas reportagens a cada minuto. Portais online de
notícias transmitiram o julgamento ao vivo. Nos primeiros dias, o assunto
tomou  conta  das  redes  sociais.  Embora  parecesse  se  tratar  de  um  novo
escândalo político-midiático, o fato é que o julgamento era uma extensão do
caso  do  mensalão  de  2005,  como  um  novo  capítulo,  provavelmente  o
epílogo,  onde  a  imprensa  revelou  os  resultados  e  consequências  do
escândalo.
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Quando emergiram os grandes protestos, o julgamento ainda estava vivo na memória

da população, graças à ação da imprensa que repetidamente o resgatava, sobretudo alegando a

ameaça  de  impunidade,  que  por  seu  discurso  era  representada  pela  possibilidade  de

acatamento dos recursos apresentados pelos réus - o que realmente aconteceu, parcialmente,

apesar  da agressiva pressão da imprensa sobre os membros do Supremo Tribunal  Federal

(STF).

Depois de afirmar sobre o julgamento dos recursos - precipitadamente, como os fatos

demonstraram - que a “hipótese de uma reviravolta é considerada remota, mas tecnicamente

existe”, Veja prossegue

À espera do julgamento dos recursos que apresentaram ao tribunal, alguns
dos condenados davam como certo que conseguiriam amenizar as penas que
lhes foram atribuídas. A decisão do Supremo, combinada com as multidões
sublevadas bradando contra a corrupção, arrefeceu as esperanças dos mais
otimistas, a ponto de advogados que atuam no caso admitirem que agora as
chances de as penas serem aliviadas baixaram para perto de zero. [...] No
calor dos protestos espalhados pelo país, coube a Joaquim Barbosa dar uma
contribuição extra para ampliar  o temor entre os condenados.  Perguntado
sobre os reflexos que as manifestações de rua podem provocar no caso, o
ministro disse que elas “vão interferir no sentido de termos uma resposta
rápida”. É tudo o que os mensaleiros não querem (RANGEL, 2013, p. 73).

Na pesquisa do IBOPE anteriormente citada, 32% dos manifestantes declararam que a

corrupção era o principal motivo dos protestos, só perdendo para os transportes públicos (que

por motivos óbvios ainda eram o centro unificador dos movimentos) e para o item “Contra os

políticos”.  Contudo,  apenas  17%  dos  entrevistados  declararam  ser  a  corrupção  um  dos

maiores problemas do país, o que indica que nos protestos houve uma inflação no peso do

tema.

Dentro do programa oposicionista, a corrupção petista surge como alternativa à falta

de um projeto capaz de rivalizar com o governo na disputa pela hegemonia na sociedade civil.

A ideia de que a corrupção sob o PT é a maior da história cumpre bem aquela que ficou

conhecida como Lei de ampliação e desfiguração, em que Jean-Marie Domenach (1963, p.

23) dizia:

A ampliação exagerada das notícias é um processo jornalístico empregado
correntemente  pela  imprensa  de  todos  os  partidos,  que  coloca  em
“evidência”  todas  as  informações  favoráveis  aos  seus  objetivos:  a  frase
casual  de  um  político,  a  passagem  de  um  avião  ou  de  um  navio
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desconhecidos, transformam-se em provas ameaçadoras. A hábil utilização
de citações destacadas do contexto constitui também processo frequente.

A bandeira contra a corrupção em si pouco significa. Nunca viu-se uma passeata -

mesmo um mísero artigo - em defesa da corrupção. Vista de forma ingênua, não passariam de

platitudes de um movimento que conquistara seu objetivo, a redução das tarifas, e que agora

buscava novas causas em que se apoiar. Contudo, a corrupção foi a forma encontrada pelo

partido da mídia para direcionar os protestos a fim de irem de encontro ao Governo Federal.

Era o primeiro e mais apelativo item de uma lista em que se seguiam a inflação, a ineficiência

do Governo Federal, e - noutra flagrante contradição imposta pela correlação de forças - os

protestos contra os gastos do governo e o excesso de impostos, de um lado, e por mais e

melhores serviços públicos de outro.

3.1.4 A culpa é da Dilma

Havia mais de um milhão de pessoas nas ruas do Brasil. O aumento das passagens já

fora derrubado. Mais de um milhão nas ruas e muitas pautas para representar tanta gente.

Através  da  ênfase  na  corrupção,  na  má  qualidade  dos  serviços  públicos,  no  excesso  de

impostos, na tentativa de manipulação por parte dos partidos, o partido da mídia chegou no

dia 20 de junho o mais perto que pode de por o governo de Dilma na reta dos protestos. Foi

um  trabalho  árduo  e  constante,  que  ao  longo  dos  últimos  dias  inundara  o  público  com

avaliações e projeções, exemplos e conclamações.

Em seus editoriais,  Veja já dava a linha do grande embate em curso no país, embate

que passou aparentemente à margem dos protestos, mas que esteve essencialmente no centro

da disputa desde antes da eclosão da Grande Onda. Assim disse  Veja, em edição de 17 de

junho de 2013:

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu recentemente que já
passou  a  hora  de  o  petismo beijar  a  cruz.  Era  uma  referência  irônica  à
relutância  dos  governos  do  PT  de  fazer  as  concessões  de  aeroportos,
ferrovias  e  estradas  e  portos  à  iniciativa  privada.  Na  prática,  apesar  de
abjurar  a  palavra,  eles  já  adotaram a  demonizada  “privatização”.  Mas  o
fazem com tantas resistências que o programa anda aos solavancos - com os
decorrentes  prejuízos  para  a  modernização  da  precária  infraestrutura
nacional. […] chegará uma hora em que a presidente Dilma Rousseff terá de
beijar a cruz em relação aos erros de seu governo na gestão da economia
(VEJA, 2013).
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Analisando uma mudança de tom, ou de curso,  na política econômica do governo

Dilma,  Veja ainda diz que, “na prática”, ele “já tem dado, ainda que relutantemente, passos

atrás na política que adotou em seus primeiros anos.” E esmiúça:

Ao respaldar a decisão do Banco Central (BC) de elevar a taxa de juros e
deixar  a  taxa  de  câmbio  flutuar  mais  livremente,  o  Palácio  do  Planalto
reconheceu, tacitamente, a necessidade de uma correção de rumos. As duas
medidas representam um recuo na intervenção política do governo no BC,
para forçar os juros para baixo e o câmbio para o alto (VEJA, 2013).

A senha  para  a  defesa  da  manutenção  de  uma  alta  taxa  de  juros,  que  interessa

sobretudo ao capital rentista, é o controle da inflação. Desde antes da posse de Lula em 2003,

que a ameaça inflacionária é um dos mantras repetidos mil vezes pela grande imprensa como

forma de pressionar o governo a manter as diretrizes econômicas conservadoras herdadas do

governo de Fernando Henrique. Nos Movimentos de Junho, a inflação foi um dos motivos

levantados pela grande imprensa para explicar a revolta popular, numa explicação que mais

que esclarecer visa a conduzir  o anseio popular.  Ao enfraquecer o governo, os setores da

mídia alinhados ao capital financeiro conseguiram fortalecer as políticas econômicas que lhes

são favoráveis, num jogo de pressão que começou bem antes dos protestos, como podemos

ver na Figura 3.

Nelson Barbosa (2013) apontou que já em 2002, por ocasião da eleição presidencial, o

Brasil fora vítima de um ataque especulativo. As ações negociadas na Bolsa de Valores do

Estado de São Paulo (Bovespa) despencavam, o dólar encarecia em relação ao real, capitais

especulativos migravam para fora do país – movimentos que se acentuavam a cada acréscimo

nas intenções de voto em Lula, nas pesquisas eleitorais.

Nas palavras de Luiz Gonzaga Belluzzo as eleições de 2002 “foram realizadas sob um

clima de terror especulativo. Os mercados e seus porta-vozes projetaram cenários apavorantes

para os quatro anos de governo Lula. O risco Brasil foi a 2.400 pontos base, descolou da

pontuação dos outros emergentes” (BELLUZZO, 2013, p. 104).

Ao longo da primeira década de governos petistas a conduta destes porta-vozes não

mudou significativamente. Veja-se, para entender a nova onda de ataques à política econômica

em que se inseriram os Movimentos de Junho, a trajetória das metas estipuladas pelo BC para

a  taxa  do  Sistema  Especial  de  Liquidação  e  de  Custódia  (SELIC),  que  por  diversos

mecanismos  define  os  valores  pagos  como  juros  pelo  Governo  Federal  por  seus  títulos

emitidos  e  estabelece  as  margens  das  taxas  operadas  pelo  sistema  bancário  em  seus
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empréstimos diários, tendo repercussão direta na taxa de juros ao consumidor e nos níveis de

consumo  e  preços  e  ainda  tem  outro  efeito  relevante:  altas  taxas  tornam  o  rendimento

financeiro  mais  atrativo  que  o  investimento  direto  na  produção,  reduzindo  os  índices

produtivos e o emprego. A famosa taxa SELIC começou 2013 no menor patamar em mais de

quinze anos, na casa de 7,25%; se descontada a inflação cuja meta era de 6%, teríamos uma

taxa real de 1,75%. Permaneceu neste valor até 18 de abril, quando foi elevada a 7,5%. Na

última  reunião  antes  dos  Movimentos  de  Junho,  em 29  de  maio,  O  Comitê  de  Política

Monetária do Banco Central (COPOM) elevou a meta da SELIC para 8%. Após os protestos o

ritmo da elevação da meta da SELIC seguiu na casa de 0,5% nas três reuniões subsequentes,

chegando a 9,5% em 10 de outubro de 2013. Em 2 de abril de 2014, data da ultima reunião

realizada até o momento em que se escreve este capítulo, foi elevada a 11%24. Novamente,

neste período, o governo se via pressionado pela imprensa a conter a inflação, que seguia

abaixo do teto estipulado da meta, que era em 2014 de 6,5%. Com base nesta meta, vemos

que a taxa real de juros saiu de 1,75% em abril de 2013 para 5,5% em abril de 2014 - um

excepcional aumento de  214% em um ano.

O partido da  mídia  pode construir  um discurso que contraditória  e  falaciosamente

harmonizava demandas antagônicas: de um lado, o anseio do novo proletariado emergente das

camadas subproletárias de ter acesso aos serviços públicos, como educação e saúde, dos quais

estiveram historicamente alijados; do outro, o interesse da coalização rentista, verbalizado na

voz da classe média, em elevar os juros, reduzir impostos, cortar gastos e consequentemente a

capacidade de intervenção do Estado. A preocupação com a inflação, que come os ganhos

daqueles  que  estão  na  base  da  pirâmide  salarial,  tem  vasto  alcance  social,  tal  qual  o

descontentamento  com  a  corrupção.  Ainda,  camadas  que  podem  ser  identificadas  por

conceitos de relevante papel heurístico, como o “centro pós-materialista” proposto por Singer,

também podem e devem ter contribuído para o amálgama de demandas que o partido da mídia

articulou  em  seu  programa  para  os  protestos.  O  mesmo  ocorreu  com  agentes  como  os

profissionais dos ministérios públicos, os sindicatos de médicos etc, que foram contemplados

no plano ideológico e programático pela habilidosa e constante reelaboração programática e

ideológica pelo partido da mídia.

Outro tema incorporado ao programa do partido da mídia foi Copa do Mundo, que

mobiliza milhões  em publicidade.  O evento acabou virando símbolo dos pretensos gastos

públicos exorbitantes e ineficientes. Aqui a contradição ficou belamente ilustrada pela Rede

Globo, que noticiava os protestos do lado de fora da área de segurança da Fifa como um

24 Banco Central. Em: www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS. Acesso: 30 mai 2014.

http://www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS
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grande momento da democracia, desde que não perturbasse o acesso dos pagantes ao grande

momento do esporte, a Copa das Confederações da Fifa de 2013, que foi realizada entre 15 e

30 de junho, coexistindo praticamente com todo o período da Grande Onda.

Segundo  dados  do  Datafolha25,  após  os  protestos  de  junho  de  2013,  o  apoio  à

realização da Copa no Brasil sofreu acentuado declínio. Na medição anterior, de novembro de

2008, 10% dos entrevistados haviam se declarado contrários a realização do evento. Nos dias

27 e 28 de junho, data da última pesquisa, ainda durante a Grande Onda, o índice subiu para

26%.  Ainda,  44%  dos  entrevistados  avaliou  na  última  aferição  que  a  Copa  traria  mais

prejuízos que benefícios à população brasileira.

A absorção do temário ligado à Copa ainda teve o efeito de esvaziar ainda mais a

expressão  política  das  oposições  de  esquerda  durante  a  Grande  Onda,  quando  foram

“engolidas” pelo programa do partido da mídia.

Após a Grande Onda, proliferaram na redes sociais páginas com caráter antipetista ou

equivalente26. Em março de 2014, uns poucos manifestantes realizaram em São Paulo e outras

capitais  a  Marcha  da  Família  com  Deus  pela  Liberdade,  referência  aos  eventos  que

antecederam o Golpe Militar  de 1964. O candidato a  presidente Levy Fidelix,  sentindo o

momento favorável para a ascensão de ideias conservadoras, declarou que a Ditadura fez bem

ao Brasil. São sinais de um crescente sentimento conservador, embora neste matiz extremista

seja  minoritário  mesmo  nas  oposições  conservadoras.  As  oscilações  nas  pesquisas,  os

questionamentos acerca da Copa do Mundo, as vaias em eventos públicos viraram rotina na

vida política da presidente Dilma. A escalada da taxa Selic se manteve por meses. Há muitos

indícios que apontam para o enfraquecimento das forças governistas após a Grande Onda, e

para  um  avanço  da  coalizão  rentista  sobre  o  governo.  O  papel  da  Grande  Onda  na

rearticulação da ideologia conservadora, nas disputas hegemônicas em curso, no Brasil fica

evidente.

3.2 A virtù de Dilma

A  inflação  que  estaria  descontrolada,  a  má  qualidade  dos  serviços  públicos,  a

corrupção nunca antes tão grande, a ineficiência da gestão pública - tudo foi feito em discurso

ardiloso para que os protestos envolvessem diretamente o Governo Federal. Enredado nas

manifestações, a reação do governo consistiu em propor uma agenda para os movimentos,

25 Datafolha.  Em:  http://datafolha.folha.uol.com.br/esportes/2013/07/1304506-diminui-apoio-a-realizacao-da-
copa-do-mundo-no-brasil-em-2014.shtml. Acesso: 20 ago 2013.
26 Algumas são: Fora PT, com 248.978 seguidores; Dilma Rousseff NÂO, com 75.200 seguidores; Canal da
Direita,  com  100.752  seguidores,  produz  material  próprio  (vídeos,  flyers)  sempre  mirando  no  PT;  Povo
Brasileiro, 104.271 seguidores; Brasil, é hora de acordar!, 122.795. Há também canais de vídeos, como a TV
Revolta, que possui 3.636.749 de assinantes! Dados de 6 de junho de 2014.

http://datafolha.folha.uol.com.br/esportes/2013/07/1304506-diminui-apoio-a-realizacao-da-copa-do-mundo-no-brasil-em-2014.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/esportes/2013/07/1304506-diminui-apoio-a-realizacao-da-copa-do-mundo-no-brasil-em-2014.shtml
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agenda que pudesse concorrer  com a da grande mídia e servisse de bandeira  aos  amplos

contingentes que o apoiavam e que permaneciam disputando os movimentos no dia a dia,

embora em condições cada vez mais desfavoráveis.

No Pronunciamento à Nação, de 21 de junho de 2013, a presidente anunciou o que

chamou  de  pactos  nacionais,  que  seriam ações  coordenadas  entre  o  Governo  Federal,  o

Congresso e outros entes da federação. Os pactos tinham como tema cinco grandes linhas:

responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transporte, e educação.

A questão do transporte, que foi apresentada como a elaboração do Plano Nacional de

Mobilidade  Urbana,  que  privilegie  o  transporte  coletivo,  remete  diretamente  às  questões

urbanas marcantes na agenda dos movimentos estudantis de 2013, conforme visto no capítulo

1.  A  problemática  do  transporte  é  certamente  central  nas  grandes  cidades  brasileiras,

permaneceu no centro da agenda da Grande Onda e permanece nos movimentos esparsos.

A educação foi tratada na forma da destinação de cem por cento dos recursos oriundos

da  exploração  de  petróleo  nas  camadas  do  pré-sal  para  a  educação,  o  que  permitiu  que

aprovasse a bandeira histórica dos movimentos sociais da vinculação no Orçamento da União

e entes federados de gastos equivalentes a 10% do PIB em educação.

A saúde originou a proposta de trazer de imediato milhares de médicos do exterior

para ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que culminou no Programa

Mais  Médicos,  fundamental  na  futura  recuperação  da  imagem  do  governo,  aferida  nas

pesquisas de opinião.

Marcante  no  pronunciamento  foi  a  presença  em destaque  do  compromisso  com a

responsabilidade fiscal. Ao conclamar governadores e prefeitos das principais cidades do país

para  um  grande  pacto  em  torno  da  melhoria  dos  serviços  públicos,  a  reafirmação  do

compromisso  governamental  com  a  responsabilidade  fiscal  visava  a  apontar  que  tais

iniciativas  não  ultrapassariam os  limites  fiscais  impostos  ainda  sob  o  governo  Fernando

Henrique,  de  forma  a  reproduzir  na  agenda  do  governo  as  contradições  flagradas  nos

protestos, sobretudo na Grande Onda, em que se pediam mais e melhores serviços públicos e

se denunciava o excesso de impostos e gastos públicos.

Assumindo que o que se vem chamando de lulismo tem como uma de suas marcas

distintivas a busca por evitar conflitos com o capital, pode-se entender esse ponto dos pactos

como um aceno do governo aos representantes do capital  financeiro,  uma reafirmação do

projeto lulista de promover inclusão social sem conflitos. A responsabilidade fiscal interessa

ao capital financeiro por representar importante economia do governo para o cumprimento
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das obrigações assumidas em decorrência das dívidas públicas, em suma, para o pagamento

de juros.

Embora  acenando  com  a  conservação  dos  interesses  rentistas  na  economia,  via

responsabilidade fiscal, no plano político o governo aumentou o tom das disputas ao propor a

realização de “uma ampla e profunda reforma política”, que ampliasse a participação popular.

Tal proposta se amparou fortemente no sentimento expresso em todas as fases do protestos de

2013  de  um  certo  desgaste  da  democracia  representativa,  marcadamente  através  do

descontentamento com suas instituições.

Ao propor uma “profunda reforma política”, o governo põe em cena a redefinição das

regras  do  jogo,  abrindo  caminho  para  um  debate  público  que  gere  medidas  inclusivas,

democratizando os processos decisórios. A intenção de Dilma de referendar a reforma política

através de um plebiscito nacional indicava a disposição de promover em torno da reforma um

amplo  debate  nacional.  Essa  proposta  foi  de  imediato  abraçada  pelas  organizações  dos

movimentos sociais alinhadas ao governo, como CUT, sindicatos e entidades estudantis.

Com  efeito,  a  proposta,  principal  e  decisivo  item  da  agenda  governista,  também

mobilizou a oposição conservadora. Assim reagiu Veja:

O plebiscito proposto pelo governo e pelo PT é um golpismo por diversos
motivos.  [...]  a  iniciativa é uma tentativa rasteira do PT e do governo de
mudar  de assunto  [...]  Os  brasileiros  foram às  ruas  exigir  a  reforma dos
políticos,  não  uma  reforma  política.  Com  seus  cânticos,  suas  faixas  e
cartazes,  as  pessoas  cobraram honestidade,  transparência  e  eficiência  dos
políticos  e  das  autoridades  de  todos  os  níveis  e  partidos.  Elas  exigiram,
principalmente  o  fim  da  corrupção.  [...]  É  escárnio  fingir  que  isso  só  é
possível depois de um plebiscito em que se vai exigir dos brasileiros uma
opinião sobre tecnicalidades de funcionamento das engrenagens eleitorais.
Isso equivale a médicos perguntarem a familiares de pacientes da UTI se eles
estão de acordo com os remédios perfundidos ou com a porcentagem de
oxigênio no tubo traqueal (VEJA, 2013, p. 12).

Sem querer aprofundar desnecessariamente o debate, apenas registra-se que não é nada

reprovável que pacientes opinem sobre seus tratamentos ou de seus familiares. Se eles não

possuem conhecimento  sobre  “tecnicalidades”,  é  mais  o  caso  de  repensar  nosso  sistema

educacional precário em conteúdos de ciência, e na verdade em todos os outros também, do

que assumir que se trata de uma prática indesejável. O mesmo vale para a política. Por isso a

analogia de Veja é apropriada. O elitismo que transborda da posição da revista argumenta que

o cidadão não tem condições de opinar sobre o funcionamento do sistema político de seu país.
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É o mesmo que a mídia hegemônica difunde diariamente sob o discurso de autoridade dos

especialistas que vaticinam sobre política econômica. O povo é convidado a ouvir a opinião

dos especialistas e a não intervir. Nem mesmo o governo deve intervir, pois a economia é uma

área por demais técnica e exige ser tratada exclusivamente por seus técnicos. A leitura que

Veja faz das respostas do governo aos movimentos faz jus ao destacado papel de sua redação

como  intelectual  orgânico  coletivo  do  capital  financeiro,  elaborando  sua  ideologia  e

mobilizando as bases sociais da coalizão rentista, através de uma notável inserção na classe

média.

Nesse  cenário  que  se  criou  a  partir  do  Pronunciamento,  um fato  decisivo  para  o

desfecho da Grande Onda foi  a  compreensão por  parte  das  organizações  de  esquerda  do

perigo representado por sua exclusão das ruas.

Numa reunião no dia  21 de junho,  marcada logo ao fim dos protestos  do dia  20,

estiveram unidas as forças governistas e as oposições de esquerda. As agressões sofridas por

militantes de esquerda e a decorrente solidariedade, contudo, se foram suficientes para reunir

em quase todas as capitais o conjunto das organizações da esquerda brasileira, não tiveram

força o bastante para dali derivar uma ação conjunta e efetiva no sentido de disputar a direção

dos movimentos.

As  oposições  de  esquerda,  acreditando  que  a  revolta  popular  (para  alguns,  do

precariado) abria caminho para profundas transformações políticas, seguiram seu caminho de

denunciar o governo Dilma como traidor de classe.

Os movimentos sociais do campo governista, por sua vez, optaram por apresentar uma

agenda que visasse à intensificação das mudanças que vê em curso nos governos petistas.

PT e CUT não haviam se pronunciaram oficialmente sobre os protestos até 13 de

junho, embora militantes, grupos e segmentos de ambos já tivessem se manifestado contra os

aumentos em diversas cidades.

Mesmo  diante  do  apedrejamento  da  sede  nacional  do  partido  em 11  de  junho,  a

resposta  permaneceu  preferencialmente  partindo  de  lideranças  e  entidades  diversas.  Se

entidades como a UNE e sindicatos da base cutista aderiram aos protestos nos momentos

iniciais,  disso  não  se  pode  dizer  que  se  tratasse  de  uma  ação  organizada  das  forças

governistas, ainda que consideradas apenas aquelas de orientação de esquerda.

Mesmo as entidades que participaram das manifestações antes da Grande Onda não

foram protagonistas e só se fizeram notar, através de bandeiras e da presença de militantes, a

partir do protesto de 11 de junho, que já estava no auge dos movimentos estudantis de 2013.
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No dia 27 de junho, já no ocaso da Grande Onda, a UNE realizou um protesto em

Brasília com cerca de três mil estudantes, que foram mobilizados à moda antiga, vindos de

treze estados, em ônibus fretados pela entidade e por apoiadores. Em pauta a reforma política

e a destinação dos royalties do pré-sal para a educação.

A  postura  das  entidades  da  base  de  apoio  do  governo,  na  primeira  fase  dos

movimentos foi de apoio e disputa, sobretudo no sentido de preservar o PT, a Prefeitura de

São Paulo e o Governo Federal. Sua ação inicialmente pode ter-se dado muito mais em função

de preservar as bases, acossadas pelo crescente movimento de organizações como o MPL, que

por adesão ou aposta nos movimentos.

Talvez pelos mesmos motivos, apesar de críticas pontuais aos movimentos, a conduta

geral  das  entidades  dos  movimentos  sociais  e  dos  partidos  que  nelas  têm  base  foi  de

celebração dos protestos e tentativa de disputar seus ânimos.  Assim, lê-se no editorial  do

portal do PCdoB, um dia após o protesto de 16 de junho, já na Grande Onda, que os protestos

foram marcados por “espontaneísmo e combatividade”, e assim analisa-se seu crescimento e

sentido político:

As manifestações evoluem para a demonstração do repúdio à repressão, à
arbitrariedade  da PM, pela  defesa  da  Constituição,  da  democracia  e  pela
garantia  do  direito  de  manifestação  em local  público  e  aberto.  Este  é  o
sentido político que vai ganhando corpo e mobilizando milhares de pessoas
que, cada vez mais, demonstram sua indignação. A defesa destes direitos é
fundamental para a democracia (Vermelho, 2013a).

A exemplo do PCdoB, as correntes de esquerda da base governista buscaram disputar

por fora e por dentro os Movimentos de Junho, sobretudo na Grande Onda. Os protestos

seriam um avanço democrático, uma oportunidade de os setores de esquerda aprofundarem,

no âmbito do bloco governista, as mudanças em curso no Brasil.

As visíveis contradições entre esta agenda e os discursos que se viam na mídia foram

explicadas  pelas  diversas  correntes  em  tom  similar  ao  de  outro  editorial  comunista

(VERMELHO, 2013b): “As manifestações foram infiltradas por provocadores que realizaram

atos  violentos  e  assumiram  bandeiras  políticas  conservadoras.  A transformação  da  luta

democrática e social  em um cenário de caos e desordem só favorece as forças  da direita

golpista”.  Os  atos  violentos  surgiriam  “por  incitação  da  mídia  a  serviço  de  interesses

antipopulares e antinacionais e de centros de poder que se mantêm ocultos e atuando por meio

de algumas redes sociais na internet”. Vale ressaltar que sob outras terminologias - ações de
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uma  minoria  etc  -  a  mídia  também  procurava  isolar  os  atos  violentos  da  imagem  das

manifestações. O editorial avança no diagnóstico declarando:

Inicialmente  incompreendido  pelas  autoridades  que  alternaram  seu
comportamento entre a soberba e a repressão, o movimento transformou-se
em gigantesco pronunciamento da população na luta  por  direitos  sociais.
Mesmo o protesto contra os gastos com a construção de estádios e outros
equipamentos para a Copa do Mundo de 2014 – embora equivocado na sua
concepção,  mal  orientado  e  propenso  à  violência  –  também  era
compreensível.

Por fim explicita um sentimento não exclusivo: “O que poderia ser uma festa cívica e

democrática está sendo transformado em crise política e social” (VERMELHO, 2013b).

Contudo, se para setores da base governista vinculados aos movimentos sociais, ao

menos  em  seus  discursos  públicos,  os  protestos  eram  demonstração  da  vitalidade  da

democracia e do desejo de ver continuadas e aprofundadas as mudanças promovidas pelo

governo, apenas ameaçados por infiltrados, para outros setores do mesmo campo político,

desde cedo as coisas tiveram outra aparência.

No dia  posterior  a  um dos  primeiros  protestos,  o  de  6  de  junho,  Paulo  Henrique

Amorim (2013a) o descrevia assim: “um conjunto de jovens brancos e de classe média parou

São Paulo na noite desta quinta-feira, com depredações e confrontos. Não havia ali um único

negro. Parecia convenção do PSDB de São Paulo”.

Amorim é representante de toda uma estirpe de blogueiros e militantes da internet que

se  alinham  ao  projeto  governista  e  buscam  construir  alternativas  à  mídia  hegemônica.

Concentrando-se em suas análises é possível compreender a visão de todo um segmento social

que expressou, nas bases governistas, visões distintas daquelas vistas anteriormente. Para ele,

desde o princípio, o alvo dos movimentos eram os governos Dilma e Haddad. Percebendo

isso, a “Globo passou a cobrir a anomia, o des-Governo até derrubá-lo”. E teria conseguido,

ao  menos  em partes.  Por  sua  familiaridade  com os  meios  de  comunicação,  foi  um dos

primeiros a reparar na ação dirigente da mídia, que ele também chama de partido, e a reparar

no estrato social a que ela se dirige: “Não há 100 mil pessoas apartidárias nas ruas. A Globo

deu o Partido e os líderes. O partido da oposição e os líderes, seus âncoras pretensamente

objetivos.  Esses  jovens,  fora os  chamado ‘vândalos’,  são brancos,  estudantes  e  de  classe

média” (AMORIM, 2013b).

Para Amorim ficou claro que os protestos se iniciaram como ações esquerdistas de

classe média, visando a combater preferencialmente os governos petistas, e que se projetaram
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numa ofensiva  da  mídia  contra  o  Planalto.  Dado o  conteúdo  dessa  interpretação,  a  ação

decorrente foi a denúncia do caráter manipulado e conservador do protestos, no que diverge

essencialmente de outros setores da base governista que optaram pela disputa. Assim, vemos

que o campo governista não se conduziu de forma centralizada ou coesa no trato com os

movimentos.  Se  Amorim  estava  certo  ou  não  na  conduta  que  adotou  em  relação  aos

movimentos é tema que foge aos propósitos deste estudo, e sobre o qual não serão arriscados

palpites. O que se pode afirmar é que sua análise da ação da mídia no sentido de capturar os

movimentos é acertada. Quando surgiram, enfim, as possibilidades de fomentar um amplo

movimento de oposição ao governo petista - movimento que já fora ensaiado na crise do

mensalão - o partido da mídia se fez de arrogado e demonstrou senso de oportunidade e vigor

ousado.

Mas  como dito,  o  campo governista,  pela  liderança  da  presidente  Dilma,  também

soube ler a realidade. Os pactos – sobretudo o da reforma política – puseram definitivamente

as forças políticas do campo governista na ofensiva. Ocorreu que a reforma política terminou

por ser, como previu  Veja, abandonada; sobretudo a proposta de confirmá-la via plebiscito.

Mas cumpriu papel determinante.

Inseridas na contraofensiva, as centrais sindicais mais importantes do país e centenas

de outras entidades e partidos convocaram para o dia 11 de julho uma mobilização nacional

centrada numa pauta de reforma política e investimentos sociais. Os atos do dia 11 de julho

obtiveram  maior  ou  menor  adesão  a  depender  do  sentimento  ainda  presente  das  grande

mobilizações em cada cidade27. Contudo, em todas elas representou um declínio acentuado da

participação popular. Mas isso não foi o dado mais importante. O que valia aqui era que a

esquerda organizada, do campo governista, retomava as ruas e conquistava uma importante

posição nessa longa guerra pela hegemonia.

Os  movimentos  sociais  liderados pela  CUT e  pelo  MST foram às  ruas  reforçar  o

sentido  de  enfrentamento  político  insinuado  no  pronunciamento  presidencial.  Além  da

reforma política, a manifestação nacional dos movimentos sociais teve como eixos o fim dos

leilões  do  petróleo,  10%  do  PIB  para  a  educação  e  democratização  dos  meios  de

comunicação.  A aposta  deste  segmento  das  forças  governistas  foi  na  intensificação  da

mobilização popular no sentido de trazer ao debate público o que a CUT chamou de “pauta da

27 Devo a Leon K. Nunes por lembrar da nota no Novo Jornal, de 12 de julho de 2013, com título "Protesto em
Natal, RN, teve 22 mil ausências".  Nela,  este trecho elucidativo: "As ausências decorreram da repetição de
manifestações  nos  últimos  dias  e  pelo  fato  da  população  afastar-se  de  movimentos  sindicais  e  de  caráter
político".
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classe  trabalhadora”.  Assim,  surgia  nos  Movimentos  de  Junho  uma voz  até  então  pouco

expressa, a da classe trabalhadora tradicional.

Em 10 de julho, nota da Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS) declarava: “A

manutenção  do  superávit primário  representa  uma  absurda  e  inaceitável  prioridade  aos

banqueiros e especuladores,  justamente no momento em que o país precisa fortalecer seu

mercado interno para fazer frente aos impactos da crise internacional, gerando mais emprego

e renda” (CMS, 2013). Acrescentava ainda que era “preciso mudar a lógica de aumento de

juros  e  cortes  no  Orçamento  e  garantir  a  ampliação  dos  investimentos  públicos  para  o

transporte, saúde e educação” (CMS, 2013). Esse discurso representou o principal momento

em que as forças governistas, uma fração delas, buscaram dirigir os movimentos no sentido de

uma  intensificação  das  mudanças  e  mesmo  mudanças  de  rumos,  sobretudo  na  política

econômica.

Se por um lado as frações das forças governistas com vínculos nos movimentos sociais

pressionavam  no  sentido  da  adoção  de  uma  agenda  da  classe  trabalhadora,  por  outro

lideranças  e  partidos  da  base  governista  agiam  no  sentido  de  esvaziar  os  conteúdos

transformadores  da  agenda  proposta  pelo  governo.  À exceção  de  PT,  PDT e  PCdoB,  os

partidos da base governista no Congresso se alinharam à oposição para esvaziar a proposta de

uma reforma política referendada via plebiscito. Liderando as ações estavam o presidente da

Câmara Henrique Alves e o vice-presidente Michel Temer, ambos do PMDB.

Assim, Marcos Pestana pode sintetizar as ações do governo no contexto da cisão de

suas bases políticas e sociais, no momento em que acenava com uma parcial concessão à sua

política de evitar enfrentamentos:

No entanto, dada a incapacidade do governo para mobilizar sua heterogênea
e  largamente  fisiológica  base  aliada  para  a  implementação  dessa  última
proposta — que, ainda que limitada aos marcos do regime político vigente,
apresentava elementos progressistas —, também essa via foi deixada de lado
(PESTANA, 2013, p.149).

De fato, após a desmobilização efetivada no Congresso e o recuo do partido da mídia,

que imediatamente percebeu que as manifestações poderiam ser reorientadas politicamente, o

governo  pouco  fez  para  mobilizar  suas  bases  sociais  e  polemizar  a  reforma  política  na

sociedade. Este foi o momento em que o enfrentamento das bases sociais ligadas ao governo

com o partido da mídia se deu de forma mais clara.
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A reforma das mídias passou a ser pautada pelas entidades. A respeito, a CMS chegou

a propor a “democratização dos meios de comunicação – com medidas inadiáveis como a

repartição igualitária das frequências de rádio e televisão entre emissoras públicas, privadas e

estatais; e o fim da propriedade privada” (CMS, 2013). Denúncias sobre uma possível fraude

fiscal da Rede Globo foram feitas. Protestos nas sedes da emissora chegaram a acontecer.

Sendo o protagonismo, nesta fase final da Grande Onda, pertencente aos movimentos

sociais  do campo governista  e  ao partido da mídia,  Pestana vê nas disputas  políticas  um

cenário que na aparência designaria a ausência das principais forças políticas nacionais da

disputa pela direção dos movimentos:

é notável o relativo imobilismo apresentado pelos principais blocos político-
partidários que se digladiam pelo controle institucional do país. A oposição
da direita tradicional,  liderada por  PSDB e DEM, continua apostando no
discurso do combate à corrupção, associado à pauta econômica empresarial
(composta por elementos como a flexibilização dos direitos trabalhistas e a
redução  da  carga  tributária),  como  base  de  seu  projeto  de  retomada  do
Palácio do Planalto. Se, por um lado, tal discurso ganhou certa projeção em
meio às manifestações de junho (e até efeitos práticos com a queda da PEC
37),  por  outro,  é  fundamental  compreender  que tal  fato se  deveu mais  à
campanha da mídia empresarial nacional (com destaque para a Rede Globo),
que atualmente atua como principal força organizadora da burguesia mais
conservadora, do que à capacidade de mobilização de massas de PSDB e
DEM” (PESTANA, 2013, p. 148).

Pestana  está  correto  ao  apontar  a  mídia  como  principal  força  organizadora  da

burguesia mais conservadora.

Tendo as principais iniciativas durante a Grande Onda, o partido da mídia esbarrou seu

intento  mobilizador  numa deficiência  que  se  pode  analisar  com o apoio  do  teorema das

proporções  definidas,  de  Gramsci.  Lembrando  a  definição  particular  de  partido  na  teoria

política  gramsciana,  destacam-se  resumidamente  três  funções:  direção  e  formulação

intelectual; lastro social; e a dos agentes intermediários que unem base e direção. Se a mídia

surge como formuladora e difusora do projeto conservador durante a Grande Onda, encontra

em vastas camadas da classe média uma base social disposta a portar suas bandeiras. Via

discurso  moralista  e  denúncia  da  desvirtuação  supostamente  promovida  pelos  partidos  e

entidades, dá a direção política e isola os movimentos sociais organizados dos protestos.

Contudo, diante da ação do governo de propor uma agenda para as manifestações,

operando a disputa hegemônica de cima para baixo tal qual a mídia fizera, o partido da mídia
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passa  a  enfrentar  ainda  a  oposição  efetiva  dos  movimentos  sociais  organizados  que,  por

dentro dos protestos, disputam sua direção intelectual e moral.

A ausência de organizações na sociedade civil que pudessem fazer frente a experiência

e força de organizações como a CUT e o MST, a ausência de elementos intermediários em

proporção adequada reduziu a eficiência dirigente da mídia no momento em que ela passou a

ter uma concorrência mais efetiva partindo das ruas.  Assim, as insuficiências na estrutura

partidária das oposições conservadoras foram determinantes para seu recuo em determinado

momento,  passando  a  se  concentrar  em  desmobilizar  os  protestos  via  denúncia  do

aparelhamento  por  políticos  profissionais  e  da  violência  de  grupos  presentes  nas

manifestações.

O governo, isolado no parlamento, deixa fenecer o debate sobre a reforma política.

Sem um projeto consolidado de aprofundamento das mudanças, não encampa a agenda da

classe trabalhadora.

Sem o apoio do governo e sofrendo com os ataques midiáticos, as frações governistas

que buscaram emplacar uma agenda mais progressistas se enfraqueceram e por fim, diante do

recuo da mídia, perderam o ímpeto combativo.

Os movimentos se esvaziaram ainda mais, abrindo caminho para o protagonismo das

oposições de esquerda que disputam os movimentos esparsos numa delicada convivência com

atores que se valem de uma estética de violência.

Assim, os movimentos esparsos que seguem à Grande Onda não são sua continuação,

são sim a disputa simbólica dos Movimentos de Junho por correntes mais radicalizadas. O

protagonismo de tais correntes só foi possível pela saída de cena das duas principais forças

políticas do Brasil contemporâneo, que sejam as oposições conservadoras, sob as iniciativas

do partido da mídia, e o campo governista, ora impulsionadas pela liderança do governo, ora

pelos movimentos sociais que lhe dão sustentação.

Pesquisa realizada poucos meses após a Grande Onda, entre 31 de outubro e 4 de

novembro, verificou que 93,4% dos entrevistados reprovavam os movimentos dos últimos

meses, midiaticamente liderados pelos black blocs28. Os movimentos esparsos são marcados,

portanto, não apenas pela radicalização da pauta, como também pelo esvaziamento do apoio

popular. São não apenas uma nova e distinta fase dos Movimentos de Junho, são outra coisa,

assim como foram outra coisa os movimentos estudantis de 2013. Apenas em teoria, para

28 Confederação Nacional do Transporte (CNT). Em:  http://www.cnt.org.br/Paginas/Pesquisas.aspx. Consulta:
28 mar 2014.

http://www.cnt.org.br/Paginas/Pesquisas.aspx
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designar um conjunto de momentos que marcaram as disputas hegemônicas no Brasil  em

2013, é que se pode falar em Movimentos de Junho.
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CONCLUSÃO

“[…]  as modificações  nos  modos de pensar,

nas  crenças,  nas  opiniões  não  ocorrem

mediante  explosões  rápidas,  simultâneas  e

generalizadas, mas sim, quase sempre, através

de  'combinações  sucessivas',  de  acordo  com

'fórmulas  de  autoridade'  variadíssimas  e

incontroláveis.  A ilusão 'explosiva'  nasce  da

ausência de espírito crítico.”

(Antonio Gramsci)

Aparentemente, a Grande Onda – etapa central e decisiva dos Movimentos de Junho –

deu-se  sob  a  forma  de  um movimento  espontâneo,  sem direção  nem  projeto  político,  e

envolveu igualmente todos os setores da sociedade brasileira, tendo como alvo comum “os

que aí estão”, suas práticas autoritárias e os serviços públicos de má qualidade.

A junção de três fatores teve papel destacado na emersão da Grande Onda: o apelo dos

movimentos  estudantis  de  2013  e  das  condições  urbanas  que  definem seus  contornos;  a

indignação surgida em resposta à violência policial no protesto de 13 de junho de 2013 na

capital paulista (e a decorrente defesa do direito de protestar); e a emergência de novas redes

de comunicação virtual (que possibilitaram ampliar o alcance e a rapidez das comunicações).

Contudo, estes fatores não foram condição suficiente para o surgimento da Grande

Onda. Esta só foi possível graças a entrada em cena de uma força política decisiva: o partido

da mídia, que na condição de representante da coalizão rentista, com base social na classe

média  conservadora,  assumiu  a  responsabilidade  pela  elaboração  e  difusão  da  ideologia

conservadora,  através  da  qual  dirigiu  moral  e  intelectualmente  a  Grande  Onda,  em seus

momentos de maior mobilização.

Na Grande Onda, foi o partido da mídia quem primeiro demonstrou virtù, reorientando

seu discurso, passando do combate aos protestos ou da indiferença, à disputa de suas pautas e

seus sentidos. Forjou, nesse esforço, um programa para os protestos capaz de agregar diversos

grupos e atores sociais em seu programa central de oposição ao governo petista e defesa dos

interesses  do  capital  financeiro  internacional.  Sua  atuação  foi  determinante  para  elevar

movimentos localizados, unidos apenas por fluidos laços de solidariedade, mobilizados em

torno  de  questões  municipais  como  o  transporte  público,  ao  patamar  de  um movimento

nacional  abrangente,  movido  por  um sentimento  geral  coeso,  ainda  que  desarticulado  na
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aparência; foi, então, definitivamente um partido político, formador de um projeto nacional

que superou,  ao incorporá-los,  os  diversos  interesses particulares  que se expressavam nas

ruas.

Na  luta  política,  como  na  história,  não  necessariamente  se  criam movimentos  ou

instituições  novos  para  atingir  a  novas  finalidades.  Movimentos,  instituições,  símbolos  e

agentes  precedentes  podem ser  realocados,  reorientados  e  mesmo ressuscitados  diante  de

novas necessidades (note-se que o protesto do dia 20 de junho, que foi o principal momento

da Grande Onda, já havia sido convocado pelas redes sociais desde o dia 13 - ao longo da

semana que os separou, o partido da mídia apropriou-se da data, reorientou suas pautas e

assumiu o comando).

Assim, em 2013, os movimentos estudantis  que ocuparam as ruas até o dia 13 de

junho traziam consigo o germe de sua superação por uma força superior em poderio e até

então hostil a eles.

Ecoando,  alimentando  e  ressignificando  o  discurso  antipartidário,  herdado  dos

movimentos  estudantis  de  2013,  o  partido  da  mídia  conseguiu  isolar  dos  protestos  as

entidades  do  movimento  social  organizado e os  partidos  políticos  da  esquerda,  durante  a

Grande Onda, em especial em seu auge, no dia 20 de junho. Essas instituições da sociedade

civil foram deslocadas do processo, restando apenas o discurso da mídia, articulando uma

miríade de demandas oriundas de variados grupos sociais sem maiores recursos organizativos.

Na ausência daquelas organizações,  pode a mídia impor sua pauta e sua ideologia

numa intervenção diretamente destinada aos indivíduos atomizados que agora compunham a

massa de manifestantes, ao mesmo tempo em que buscava construir um consenso com grupos

sociais distintos. Assim, a ausência de lideranças legitimadas e sobretudo de um programa

político  unificador  fez  com que as  massas  informes  que  ocupavam as  ruas  tivessem sua

condução disputada por forças que vinham de fora.

A mídia não apenas pautou, como divulgou e mobilizou os protestos. A “voz das ruas”

foi,  neste  contexto,  um  termo  que  expressou  o  intuito  de  fazer  prevalecer  sobre  os

movimentos um único discurso, um único projeto. Da parte do partido da mídia, este projeto é

o pensamento único neoliberal, travestido sob os trajes do discurso moral, já defendido pelo

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2011, como arma principal das oposições.

Surgindo  como  partido  político,  a  mídia  mobilizou  -  a  despeito  da  aparência  de

horizontalidade e democracia - um movimento autoritário que verticalmente fez descer às

massas mobilizadas uma pauta há muito agendada. A ação da mídia no sentido de desgastar os

governos  petistas  e  constrangê-los  a  determinadas  políticas  vem desde  antes  da  primeira
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eleição  de  Lula,  em  2002.  Já  na  campanha  eleitoral,  foi  por  meio  da  mídia  que  se

manifestaram politicamente os ataques especulativos e o terrorismo economicista que levaram

a Coligação Lula Presidente a divulgar a  Carta aos Brasileiros, em que se assumia, como

seus, pontos do programa vigente, a exemplo do controle inflacionário e do cumprimento dos

contratos.

Vale recordar de como a mídia hegemônica instou a população a ocupar as ruas contra

o  governo  já  no  caso  do  escândalo  do  “mensalão”,  quando  repetidamente  os  analistas

perguntavam ao público,  em tom de desafio:  “cadê  os  estudantes  que  não vão mais  pras

ruas?”,  “Cadê  a  população  que  não  se  revolta?”.  Provocavam a  plateia,  acusando-lhe  de

comodismo.

Ainda vale lembrar que o que aqui se chamou de lulismo se faz acompanhar de uma

significativa redução da pobreza e da desigualdade, embora esta em menor ritmo. Diante das

abissais  diferenças  sociais  que  marcam a  história  brasileira,  mesmo essa  redução lenta  e

gradual do hiato causa incômodo às elites financeiras, desejosas de preservar a exploração do

trabalho em condições de máxima rentatividade. As taxas de desemprego próximas ao que se

considera  pleno  emprego  abrem  caminho  para  reivindicações  dos  trabalhadores,  menos

pressionados  pela  concorrência.  Foi  o  que  vimos  na  regulamentação  da  profissão  das

domésticas.

A classe média foi a base social da ação da coalizão rentista durante a Grande Onda, e

foi  sua a ideologia que predominou nestes  momentos.  É a classe média aquela possui os

sentimentos mais antagônicos em relação aos governos petistas. Ela sente que financia com

seus impostos as políticas sociais do governo, que julga clientelistas. Percebe na ascensão das

camadas  populares  ao  consumo uma ameaça  a  seu  status e  a  sua  distinção social,  e  um

rareamento na disponibilidade de serviçais sub-remunerados. Vê nas políticas de cotas, como

a reserva de vagas em universidades públicas e em concursos para cargos públicos, a negação

de seus valores meritocráticos. Desde 2006, é a base política principal do principal partido

conservador do país, o PSDB, como bem compreenderam Singer e Cardoso.

A classe média, sobretudo suas camadas de profissionais liberais e servidores públicos,

possui ampla experiência organizativa, dirige variados aparelhos privados de hegemonia, tem

acesso privilegiado aos bens culturais e é formadora de intelectuais; sua voz está na mídia, nas

universidades, nas igrejas. Politicamente, é o oposto da classe amorfa e vacilante que é no

processo  produtivo.  A  classe  média  é  uma  força  determinante  nos  processos  políticos

brasileiros.  E  isso  vale  tanto  pelo  espectro  conservador,  quanto  para  as  correntes  mais
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voluntaristas  da  esquerda,  como  argumentou  Chauí.  Ela  já  estava  nas  ruas  quando  dos

movimentos estudantis de 2013.

Na  Grande  Onda,  não  foi  necessariamente  a  mobilização  de  indivíduos  da  classe

média  que  determinou o caráter  do  movimento.  Não há  nenhum motivo  para  crer  que  a

composição de classe,  do ponto de vista quantitativo,  tenha se alterado significativamente

entre os movimentos estudantis de 2013 e a Grande Onda. Foi através do exercício da direção

intelectual  e  moral  dos  protestos,  foi  pela  ascensão de sua ideologia conservadora,  que a

classe média se fez a força social predominante, a portadora nos movimentos dos interesses da

coalizão rentista.

A fração  de  classe  a  que  Singer  chama  de  subproletariado,  cujos  interesses  são

expressos na política através da liderança do governo, não podia por si se mobilizar e disputar

os movimentos pautada num interesse classista, como propôs, por exemplo, Braga (valendo-

se do conceito de precariado que tem suas nuances em relação ao de Singer). Não podia por

dois  motivos.  Primeiro,  porque  sua  situação  no  mercado  de  trabalho  é  marcada  pela

inconstância, pela rotatividade e pelos vínculos frágeis, precários. Disso decorre que é baixa a

organicidade deste segmento enquanto fração de classe. O subproletariado não constrói na

sociedade civil suas entidades, não forma seus intelectuais. Seria mobilizado caso a liderança

central que assume seus interesses de classe o mobilizasse de cima para baixo. Mas aí entra o

segundo motivo que determinou sua ausência (política, não física) das ruas em junho: como

visto, a ideologia própria do subproletariado é a de desejar evitar o conflito, o que em sua

perspectiva ameaça sua incorporação ao mercado de trabalho, ainda que esta se dê de forma

precária,  pois  historicamente  excluída  do  trabalho  formal,  esta  camada  deseja  sobretudo

preservar a posição recém adquirida.

Já a classe trabalhadora tradicional e suas entidades, sobretudo o movimento sindical,

esteve presente de forma inarticulada durante todo o período dos Movimentos de Junho. Os

governos lulistas têm atuado como árbitros dos conflitos de classe, no sentido em que nem

promovem as reformas e os avanços que os movimentos de trabalhadores defendem, nem

permitem  maiores  avanços  sobre  os  direitos  trabalhistas  e  as  condições  de  trabalho

conquistadas,  que  vinham  sendo  alvo  das  investidas  dos  governos  neoliberais  que  os

precederam.

Nessa  “suspensão  da  luta  de  classes”,  ficaram também os  movimentos  sociais  da

classe  trabalhadora num difícil  equilíbrio.  Se não estão  completamente  satisfeitos  com as

políticas adotadas pelo governo, muito menos estão dispostos a arriscar a relativa estabilidade
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conquistada, evitando assim fragilizar o governo num enfrentamento aberto e se expondo a

perder espaço diante das forças conservadoras.

Nessa posição delicada, o sindicalismo alinhado ao campo governista vai lentamente

perdendo  espaço  para  correntes  que  se  encaminham  para  uma  oposição  cada  vez  mais

irreversível  ao  governo.  Essa  perda  de  espaço  se  dá  acentuadamente  naquelas  categorias

profissionais reservadas à classe média, sobretudo o funcionalismo público. Esse impasse das

organizações dos trabalhadores do campo governista só se resolveu nas disputas de junho

quando os protestos claramente se direcionaram contra o governo e contra elas próprias.

Neste cenário, a proposta da presidente Dilma Rousseff de uma reforma política foi a

segunda manifestação de virtù do junho de 2013. Os movimentos sociais assumiram para si a

bandeira  e  convocaram  um  ato  nacional  unificado  para  11  de  julho,  incorporando

reivindicações históricas como a redução da jornada de trabalho e uma reforma dos meios de

comunicação.

A reação  da  mídia  hegemônica  também foi  imediata,  chegando  a  escalar  o  vice-

presidente Michel Temer para desmobilizar os intentos de se realizar um plebiscito para a

confirmação da reforma e de seus principais pontos, cindindo o campo governista.

Diante do contexto histórico e das forças sociais e políticas aqui analisados, pareceria

óbvio o desfecho das manifestações, o que não quer dizer de forma alguma que não pudesse

ter-se dado de outra maneira - muito contou para os acontecimentos a iniciativa dos atores

políticos que os disputaram.

O campo governista lançou uma proposta que mobilizou os movimentos sociais que

lhe davam sustentação, os quais já percebiam que as manifestações se encaminhavam para um

enfrentamento direto a si e ao governo que apoiavam.

Já a mídia hegemônica se viu diante de um impasse. Gramsci dizia que um partido

político,  mais  que  de  uma legenda,  é  constituído  de  três  esferas:  a  da  grande política,  a

elaboração da filosofia e sua expressão num projeto-nacional, no cume do sistema; na base, o

lastro  social  que porta  a  ideologia  e  o  projeto  formulados  pelas  camadas  intelectuais,  os

membros e apoiadores do partido; e o elemento intermediário, que cria e mantém os vínculos

entre os formuladores de política e a base social a que estão organicamente vinculados. Viu-se

que partido da mídia apostou seus esforços na formação de um movimento de massas, de

indivíduos atomizados. E Cardoso já assumia, em 2011, que as oposições não tinham em sua

base partidos “propriamente mobilizadores de massas”.

Já as poucas instituições que acorreram em apoio à mídia não possuíam a capacidade

de  mobilização  nem  a  experiência  prática  dos  militantes  dos  movimentos  sociais  agora
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dispostos  a  disputar  as  ruas  quadra  a  quadra,  portando a  bandeira  da  reforma política,  e

sentindo-se ameaçados pelos rumos dos movimentos. No teorema das proporções definidas,

Gramsci propunha que a eficiência de uma ação depende do equilíbrio da proporção entre

seus  diferentes  elementos  constitutivos.  No  caso  da  mídia  hegemônica,  em seu  papel  de

partido político, faltou o elemento intermediário, capaz de organizar nas ruas a resistência à

ofensiva dos movimentos sociais, de disputar as trincheiras in loco.

O partido da mídia dependia quase exclusivamente de sua capacidade de pautar os

manifestantes e de centralizar o debate público sobre os sentidos dos movimentos. Por mais

que fosse maioria nas ruas - o que se evidenciou na reduzida mobilização verificada em 11 de

julho - sua base social  não possuía a disposição,  a disciplina e a experiência política dos

movimentos sociais que ocuparam as ruas nas últimas décadas.

A presença  das  entidades  e  dos  partidos  políticos  afastou  dos  protestos  a  imensa

maioria  daqueles  que  se  manifestavam  e  que  tomaram  como  sua  a  rejeição  àquelas

instituições. A direção intelectual do partido da mídia sobre os movimentos se verificou nesse

isolamento relativo dos movimentos organizados, que sequer vislumbraram repetir as grandes

mobilizações  da  Grande  Onda.  Contudo,  tal  posição  não  era  o  bastante  para  garantir  a

efetividade da direção dos protestos nas ruas, sobretudo diante do crescente sentimento que

associava, sabiamente, os veículos da mídia aos partidos que rejeitavam.

Nesta contradição em que se desenvolveu a Grande Onda, se por um lado a mídia

buscou conter as possibilidades de redirecionamento dos movimentos (que se daria através da

conquista de espaços pela proposta de reforma política e dos meios de comunicação), outro

impasse surgiu, desta vez no campo das organizações que apoiavam o governo.

Por  definição,  uma  política  de  enfrentamento  não  interessa  ao  lulismo.  Uma  vez

convidando  a  mídia  a  direcionar  seus  esforços  no  intuito  de  desmobilizar  a  proposta  de

reforma  política,  o  governo  também  não  se  manteve  por  muito  tempo,  nem  com muito

esforço, no intuito firme de realizá-la.

De um lado, a coalizão rentista,  que conseguiu impor severos danos à imagem do

governo, impactando em sua aprovação, via seus claros limites na ausência de organizações

capazes de disputar “a voz das ruas” nas ruas, e percebia o risco de perder a direção dos

movimentos que mobilizara até então.

Do  outro,  um  governo  que  habilidosamente  construiu  a  saída  para  uma  crise

institucional, que a muitos parecia ser sua derrocada final, mas que não tinha um projeto de

enfrentamento  aberto  que  justificasse  permanecer  ocupando  as  ruas.  Este  impasse  foi
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resolvido com a saída de cena das duas principais forças políticas do Brasil contemporâneo, as

do campo governista e da oposição conservadora liderada pelo partido da mídia.

Após  sua  iniciativa  de  propor  uma agenda da classe  trabalhadora,  os  movimentos

sociais organizados ligados ao governo arrefeceram sua mobilização diante do desinteresse do

governo em mobilizar suas bases sociais para um aprofundamento das mudanças.

Os movimentos que sucederam a Grande Onda buscam se alimentar da imagem, da

mística dos Movimentos de Junho, se afirmando como seus continuadores. Contudo, esses

movimentos esparsos estão para a Grande Onda tal qual esta para os movimentos estudantis

de 2013; são coisas distintas.

Os movimentos esparsos não contam com a presença das principais forças sociais e

políticas  brasileiras.  A falta  do  elemento  intermediário  que  na  teoria  gramsciana  liga  os

estratos  dirigentes  às  massas  no  partido  político  moderno  levou  a  mídia  hegemônica  a

reconsiderar seu papel nos movimentos. O governo não tinha um projeto de aprofundamento

das  mudanças  ou  de  seu  ritmo,  que  o  motivasse  a  correr  os  riscos  de  intensificar  as

mobilizações.  O  impasse  se  resolveu  no  enfraquecimento  dos  movimentos.  Restaram  os

movimentos esparsos, cada vez mais esvaziados e radicalizados, tentando por força da ação de

impacto e do espetáculo suprir a falta de apoio popular cada vez mais notável.

Os movimentos esparsos são uma demonstração de que a Grande Onda foi o embate

entre  as  duas  forças  políticas  centrais  do  Brasil  contemporâneo.  Sua  retirada  das  ruas

desmobilizou os protestos e os tornou insignificantes.

Mais que analisar as táticas e alianças dos movimentos esparsos, o que importa aqui é

compreender como elas derivam das novas condições em que se dão estes movimentos. Não

foi a radicalização, ou a presença de atores como os black blocs, que levaram ao isolamento

dos atuais movimentos esparsos. Pelo contrário, foi a saída de cena das duas principais forças

políticas do país que enfraqueceu a Grande Onda, abrindo um vazio que foi ocupado por

setores de menor expressão na política nacional, por possuírem uma base social mais estreita.

As mesmas condições que permitiram que as oposições de esquerda surgissem como

protagonistas das ruas após a Grande Onda são aquelas que tornaram possível também o

protagonismo de atores que se valem mais abertamente da violência, simbólica ou material.

Estes atores já estavam nas ruas quando da Grande Onda, mas foram hostilizados e reprimidos

pela própria massa de manifestantes, que tratou de livrar-se dos black blocs e similares assim

que estes concluíram sua tarefa de livrá-los das bandeiras partidárias.

Os movimentos esparsos são efeito, não causa, da desmobilização da Grande Onda.

Amparados  também  em  frações  da  classe  média,  eles  tentam  superar  sua  condição  de



137
A voz das ruas e a rearticulação da ideologia conservadora

desarticulação através de lemas unificadores como “Não vai ter Copa” ou “Vai ter luta na

Copa”, que expressam uma tentativa de unificação em torno da oposição ao Governo Federal,

tendo  megaeventos  como  vitrine.  Contudo,  vivem  o  dilema  da  ampliação  via  discurso

pacifista e da visibilidade via alianças com grupos de enfrentamento direto e mais dispostos à

violência.

Menos  manipulável  que  os  movimentos  estudantis  de  2013,  por  contar  com

organizações  tradicionais  da  política  e  com  partidos  nacionalmente  articulados,  esse

movimento não chegou em momento algum a contar com a simpatia da mídia hegemônica.

Ainda que noticie os protestos, dando destaque à violência e à agenda antigovernista (e

à ineficiência do governo em conter a “barbárie”, ou nos excessos do governo ao tentar contê-

la), a mídia tem reservas quanto aos movimentos esparsos.

A possível retomada das grandes manifestações que tiveram vez em junho de 2013

dependeria  exclusivamente  de  um  reforço  nas  linhas  oposicionistas,  o  que  se  daria

necessariamente em conjunto com nova exclusão das organizações que atualmente ocupam as

ruas. O que não ocorreu durante a Copa do Mundo.

A rejeição crescente aos movimentos esparsos, ao contrário de expressar uma mudança

de opinião acerca dos protestos de junho de 2013, indica que a população distingue entre

ambos, a despeito das tentativas dos dirigentes daqueles em vinculá-los.

O legado dos Movimentos de Junho está longe de ser unívoco. A partir da Grande

Onda, avivou-se o debate público nacional.  Uma espécie de mística passou a envolver os

protestos que se seguiram. Foi o que viu-se com os chamados “rolezinhos”, “disputados” por

diversas correntes políticas.

A  Grande  Onda  foi  o  confronto  das  principais  forças  políticas  do  Brasil

contemporâneo, a coalizão rentista representada pelo partido da mídia, e o campo governista,

liderado  sobretudo  pela  ação  da  presidente  Dilma  e  dos  movimentos  sociais  que  lhe

sustentam.

Na Grande Onda, o partido da mídia pode por alguns momentos construir o programa

dos protestos via discurso moralizante e denúncia da ineficiência e exorbitância dos gastos

públicos. A elaboração de tal programa deu-se através da incorporação e ressignificação de

demandas de diversos grupos sociais elencados ao longo desta dissertação e tantos outros. A

corrupção foi  o  principal  item desse  programa,  responsável  direto  por  encetar  o  governo

petista no alvo das manifestações.

A Grande Onda permanece, contudo, em disputa; disputa que agora se dá no campo

simbólico, não nas ruas. Ela foi um momento importante das disputas hegemônicas do Brasil
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no século XXI. Afetou a correlação de forças, alterou a ambiência política e evidenciou-se

novos  atores  sociais.  Foi  também  um  momento  decisivo  na  rearticulação  da  ideologia

conservadora, elaborada, negociada e difundida pelo partido da mídia. Essa rearticulação deu-

se através do tema da corrupção, a partir do qual o partido da mídia incorporou e ressignificou

diversas demandas de variados grupos sociais, no sentido de ampliar suas bases sociais no

enfrentamento à possibilidade contra-hegemônica representada pelo PT e por seus aliados no

campo da esquerda. Se o êxito do partido da mídia foi apenas parcial, é pela própria natureza

das disputas hegemônicas, em que cada avanço impõe a necessidade de novos arranjos.
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