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RESUMO

As  manifestações  de  junho  de  2013  foram  acontecimentos  extremamente  complexos  e
multicausais, primeiro, por sua proporção, segundo, pelo conteúdo expresso no decorrer dos
acontecimentos. Nesse sentido, compreender as motivações e os sentidos empregados pelas
pessoas por trás dessa expressão torna-se de suma importância para entender  a causa das
manifestações terem atingido tamanha proporção. A perspectiva ecológica explora a teia de
relações estruturais entre narrativas históricas e a existência de múltiplos discursos advindos
do Governo, das mídias, do Movimento Passe Livre e da população. Os estudos apontam para
uma construção de sentidos da população em torno do que se entende por justiça: por um
lado, das manifestações como algo benéfico, associadas à justiça, por outro, os representantes
políticos como causadores de inúmeras mazelas que afligem a população, portanto associados
a injustiça. Por fim, é estabelecida uma relação entre o julgamento moralizado, a conduta de
manifestar-se e o processo de apreensão das experiências vividas e expectativas de futuro
idealizadas.

Palavras Chave: Manifestações; conduta; economia moral.
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ABSTRACT

The  June  2013   protests were  extremely  complex  and  multicausal  events,  first,  by  its
proportion,  second,  by  the  content  expressed  in  the  course  of  the  events.  In  this  sense,
understanding the motivations and meanings employed by the people behind this  protests
becomes of paramount importance to understand the cause of the protests  having reached
having reached such a proportion. The ecological perspective explores the web of structural
relations between historical narratives and the existence of multiple discourses coming from
the Government, the media, the Free Pass Movement and the population. The studies point to
a construction of the senses of the population around what is understood as justice: on one
hand, the protests as something beneficial, associated with justice, on the other, the political
representatives  as  the  cause  of  innumerable  evils  that  afflict  the  population,  therefore
associated with injustice. Finally, a relationship is established between moral judgment, the
conduct of manifesting and the process of apprehension of lived experiences and idealized
expectations for the future.

Keywords: Manifestations; conduct; moral economy.
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INTRODUÇÃO:

Em junho de 2013 os brasileiros experienciaram direta ou indiretamente manifestações que

foram mobilizadas por meio das mídias sociais, proliferando-se em pouco tempo pelo país e a

problemática  do  transporte  público  urbano  emergiu,  junto  a  uma  série  de  outras  pautas

reivindicatórias. Semanas após seu início, as manifestações transitaram da reivindicação de

redução da tarifa e melhora da qualidade do transporte a uma profunda insatisfação política no

que  diz  respeito  a  administração  do  Estado  nos  âmbitos  da  saúde,  educação,  segurança

pública,  e  é  claro  as  diversas  formas  de  corrupção  existentes  e  praticadas  nos  trâmites

políticos e jogos de poder no Brasil. O evento foi amplamente divulgado pela mídia nacional

e  internacional  e  foram  reveladas  variadas  demandas  da  sociedade  brasileira  frente  aos

poderes de Estado, no contexto social e econômico do país.

O aumento da tarifa do transporte urbano em São Paulo de R$ 3,00 para R$ 3,20, que passou

a  vigorar  a  partir  do  dia  01  de  junho  de  2013,  produziu  a  primeira  onda  de  protestos

mobilizada pelo Movimento Passe Livre (MPL). A mobilização teve início em 6 de junho de

2013, com uma passeata em São Paulo, contra aumento das tarifas no transporte público,

contando com cerca de 2 mil pessoas. O movimento proliferou-se pelo país pois o reajuste da

passagem viria a ocorrer em várias cidades brasileiras. Nesse período, houve manifestações

nos  dias  6,  7,  11,  13,  17,  18  e  20  de julho  em  diversas  capitais  e  cidades  do  interior.

Gradualmente  as manifestações começaram  a  concentrar, cada  vez,  um  maior  número de

integrantes, contando com centenas de milhares de manifestantes, e ocorrendo em algumas

datas simultaneamente em 22 capitais brasileiras. O movimento não se restringiu às capitais e

se estendeu a cerca de 400 cidades do país.

Trata-se de um movimento que traz novidades para a cena política, por desencadear
novas formas de ação e participação sociopolítica, tendo as redes sociais como uma
das principais formas de mobilização cidadã e a juventude como um dos principais
atores  e  protagonistas  dos  protestos.  Tais  momentos  vislumbram,  portanto,  uma
descontinuidade  nos  formatos  de  participação  política,  além  de  questionar  os
processos de representação da democracia representativa e mediação sócio política;
demonstram,  também,  a  falta  de  representatividade  das  instituições  políticas
governamentais e da sociedade civil. (Moreira e Santiago, 2013, p.14)1

Vale lembrar, que essa não foi a primeira vez que a tarifa sofreu um aumento, pois de ano em

ano a tarifa era ajustada. Porém, nenhum dos aumentos anteriores causou uma manifestação

de massa de tamanha proporção — isso destaca que o contexto do aumento da tarifa de 2013

foi  significativo  na  vida  social  do  país  e  diferente  de  alguma  forma,  apontando  para  a

necessidade de investigação historiográfica.

1 In: SOUSA, Cidoval Morais de; SOUZA, Arão de Azevêdo. (orgs.). Jornadas de junho: repercussões e 
leituras. Campina Grande/PB, EDUEPB, 2013.
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As manifestações ocorridas no Brasil trazem elementos importantes para se pensar
especificamente sobre a realidade política que se configurou nos últimos tempos,
que em cada vez mais a Política está sendo sequestrada pela economia. Os protestos
de  rua  vistos  no Brasil  afora,  revelam a insatisfação  da  população,  tanto com a
qualidade das políticas públicas, quanto com a forma de representação política e a
qualidade e comportamento dos representantes políticos, acenando então para novas
formas  de  ação,  organização  e  participação  política.  (Moreira  e  Santiago,  2013,
p.16) 2

Para  evidenciar  a  complexidade  a  realidade  estudada  toma-se  emprestado  o  conceito  de

ecologia profunda de Capra3 com intuito de fazer uma narrativa histórica que explore mais do

que os acontecimentos à luz de análises que destacam a política e a economia como principais

motores da ação humana. Aqui os motores da ação humana se encontram simultaneamente

enraizados  entre  a  relação  do  homem  e  o  ambiente  onde  vive.  O  conceito  de  ecologia

profunda  não  se  refere  diretamente  a  ciência  ou  a  disciplina  de  ecologia,  e  sim,  a  uma

perspectiva  ecológica  que  propõe  a  investigação  do  objeto  estudado  imerso  em diversos

sistemas entendidos cada um com lógicas próprias como, por exemplo, economia, política,

social,  biológico,  linguísticos,  histórico,  cotidiano,  imaginário.  O  novo  paradigma  busca

acoplar  um sistema  ou  dimensões  temáticas  da  realidade  ao  outro  para  assim  criar  uma

perspectiva cada vez mais complexa, conforme se apresenta a teia de relações indissociáveis e

simultâneas que compõem o real.

Outra contribuição advinda da obra de Capra (2004) é o conceito de paradigma social: uma

constelação de concepções de valores de percepções e de práticas compartilhados por uma

comunidade,  que dá forma a uma visão peculiar  da  realidade,  a  qual  constitui  a  base  da

maneira como a comunidade se organiza. (Capra, 2004). Está pesquisa busca evidenciar os

múltiplos valores e o conjunto de percepções –construção de sentidos, orientação– que podem

ser notados nas manifestações que ocorreram no Brasil em junho de 2013.

Neste  sentido,  esta  pesquisa  busca  estudar  a  relação  dinâmica  entre  os  manifestantes  e

paradigma  social  brasileiro.  Essa  dinâmica  é  explorada  entendendo  cada  pessoa  que  se

envolveu nas manifestações –direta ou indiretamente– como um ator que atua no seu meio,

este por sua vez, atua de acordo com a compreensão do seu papel – tanto individual quanto

coletivo– e das condições do seu meio4, ou seja, do paradigma social. Em outras palavras, a
2  SOUSA, Cidoval  Morais  de;  SOUZA, Arão de Azevêdo.  (orgs.).  Jornadas de junho: repercussões e

leituras. Campina Grande/PB, EDUEPB, 2013.
3 Conforme Capra propõe em seu livro A Teia da Vida (2004), ecologia profunda é uma nova compressão

científica com reflexos e aplicabilidade na vida prática. O autor afirma que uma mudança do paradigma
científico  já  foi  iniciada  e  acelerada  no  fim  do  século  XX,  do  paradigma  simplificador  mecanicista-
cartesiano para o da complexidade. Estamos segundo Capra, em meio a uma crise no paradigma científico e
decorrente disso a sociedade também está passando por uma crise e mudança no paradigma social. Trata-se
da íntima relação entre as ciências e seus resultados (reflexos) práticos na sociedade no decorrer da vida das
pessoas.

4 Entendemos  como  meio tudo  aquilo  que  coexiste  ao  indivíduo  –o  ator,  ou  seja,  outros  indivíduos,
instituições, relações de poder etc.
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pesquisa busca evidenciar como atores – manifestantes– e paradigma social influenciam-se

mutuamente.

Sendo assim, no primeiro capítulo a pesquisa explora a perspectiva das manifestações como

acontecimentos compostos por cenários e atores.  Primeiramente é descrito o cenário,  essa

descrição parte da perspectiva de Boa Ventura S. S sobre as manifestações de 2013. Para o

autor,  as  manifestações  de  2013  são  a  expressão  de  narrativas  históricas  que  compõe  e

influenciam, direta ou indiretamente, as relações sócias no Brasil. Foi atrelado ao conceito de

narrativas  a  palavra  temporalidades,  com intuito  de  ilustrar  de  maneira  eficiente  a  ideia

proposta por Boa Ventura – que múltiplas narrativas temporais coexistem. Porém, o uso do

termo temporalidades, nesta pesquisa, invoca diretamente o conceito de estratos do tempo de

koselleck  (2014),  este  conceito  parte  de  uma  metáfora,  pois  toma  o  termo  estratos  da

disciplina geográfica, o termo, por sua vez, refere-se a diferentes camadas de origens distintas,

cada uma delas possui o seu próprio tempo – no sentido de ritmos, que apesar de as camadas

serem contemporâneas, cada estrato –camada– possui um ritmo próprio5. O autor desloca o

termo de estratos para aplicá-lo ao tempo, instituições e à sociedade6. No que segue, é feita

uma contextualização dos principais atores presentes nas manifestações, são eles, os governos

de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Movimento Passe Livre, as coberturas sobre

as manifestações da grande imprensa e imprensa alternativa, e por fim, uma perspectiva geral

sobre os manifestantes. Este capítulo, visa evidenciar a existência de múltiplos discursos cada

um advindos tanto dos atores quanto das temporalidades que compunham o paradigma social

brasileiro, esses, mesclam-se ou se opõe, criando um processo incessante de disputas, gerando

a manutenção ou desconstrução dentro das estruturas que compõe das relações sociais.

No segundo capítulo, estudaremos a processualidade das manifestações. A escolha do uso da

palavra processualidade tem como objetivo evocar o desenrolar, a sucessão, a progressão a

cronologia  dos  acontecimentos  dos  atos  convocados  pelo  MPL em junho  de  2013.  Este

capítulo  tem  como  finalidade  orientar  o  leitor  sobre  os  locais  onde  ocorreram  as

manifestações, os caminhos percorridos, número de manifestantes, patrimônios depredados,

número  de  presos,  número  de  feridos,  justificativas  usadas  pela  Polícia  Militar,

posicionamento  de  representantes  políticos  e  dentre  outros  detalhes.  Este  capítulo  foi

construído devido à percepção durante a pesquisa de uma carência na bibliografia existente

sobre o tema de uma descrição cronológica dos acontecimentos que envolveram os atos, neste

sentido,  o  capítulo  visa  construir  repertório  dos  acontecimentos  com  a  finalidade  dessas

informações orientarem a interpretação do conteúdo expresso nos capítulos posteriores.

5  O que segundo Koselleck equivale a uma contemporaneidade do não contemporâneo. (KOSELLECK, 
2014).

6 Este conceito é eficiente para estudar os diferentes ritmos da longa, média e longa durações aplicados, por 
exemplo, relações de poder, relações sociais e instituições.
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Prosseguindo o terceiro capítulo, visa explorar a opinião dos manifestantes e das pessoas que

opinaram sobre as manifestações ou sobre o Movimento Passa Livre através dos comentários

deixados na página do MPL-SP. A aplicação metodológica referente a  Análise do discurso

evidência que tudo que é dito carrega intencionalidade e simultaneamente expressa sobre o

meio  onde  foi  emitido.  Para  organização  do  conteúdo  das  fontes  os  comentários  foram

reorganizados  em  tabelas  e  submetidos  a  dois  critérios:  o  primeiro,  é  a  organização

cronológica dos comentários, o segundo, é a repetição dos assuntos abordados. O objetivo

dessa aplicação metodológica é evidenciar a paráfrase e os silenciamentos das opiniões, das

sugestões,  das  críticas,  dos  elogios  sobre  as  manifestações  e  ao  MPL.  Dessa  maneira,

exploramos a oscilação dos assuntos enfatizados ou silenciados debatidos pelos manifestantes

e demais envolvidos através dos seus comentários na página do MPL-SP, sendo assim, torna-

se possível tanto uma comparação entre a processualidade das manifestações – trabalhada no

capítulo  anterior  –  e  a  oscilação  dos  assuntos,  quanto  evidenciar  os  assuntos  que  foram

priorizados por seus emissores.

Por  fim,  no  quarto  capítulo  é  proposta  uma  discussão  mais  aprofundada  de  pontos

evidenciados  nos  capítulos  anteriores.  Neste  capítulo,  as  discussões  são  aprofundadas

mediante a apresentação de conceitos referentes ao estudo do processo da orientação da ação

humana no seu meio, ressaltando as relações sócias como campos de tensão e disputa entre

diferentes interesses, dessa maneira, é possível vislumbrar as manifestações de 2013 como um

âmbito  dessas  disputas.  Ao  longo  dos  acontecimentos  que  envolvem  as  manifestações,

constata-se que as pessoas envolvidas fazem uso de uma cosmologia de valores, de condutas,

de  argumentos  e  ideias  para  justificar  as  suas  ações  e  interferir  na  causalidade  dos

acontecimentos,  essa  interferência,  por  sua  vez,  é  justificada  por  uma expectativa  de  um

futuro a ser concretizado.

Em suma, a pesquisa em sua totalidade, evidência seguinte: o paradigma social brasileiro é

um âmbito de disputas entre interesses de diversos atores sociais, porém o próprio processo de

disputa interfere nos atores criando um movimento dinâmico de influências –pertubações–

mútuas  entre  meio  e  indivíduos.  Concluindo,  as  manifestações  de  junho  de  2013,  em

decorrência ao grande número de manifestantes e os motivos pelos quais se envolveram nas

manifestações caracterizam-se como um âmbito de disputas onde manifestantes, MPL, grande

mídia,  mídias  alternativas,  governo,  as  diversas  camadas da população brasileira  emanam

discursos e argumentos almejando alcançar as suas expectativas de um Brasil na sua visão

ideal.
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CAPÍTULO I: Cenário e Atores

Pichações internas

dentro de mim
cabem muitas mãos de alarde

muitos monstros covardes
que em gritos impunes de praças públicas

imploram passagens...
dentro de mim

cabem tantas gargantas
sangue que corroem ladeiras

em bandeiras nostálgicas.
dentro de mim cabem muitas mãos

que clamam labirintos,
em grifos incompreensíveis

na parede
da pele

picho
meu nome

ao dá um grito
na avenida paulista

dos meus desejos.  (GAUDÊNCIO, Bruno. Pichações internas.
In: Jornadas de Junho: repercussões e leituras,2013)

As manifestações de Junho de 2013, iniciaram-se devido o aumento da tarifa de ônibus, em

diversas  capitais  brasileira  e  cidades  de  regiões  metropolitanas.  Essas,  expressavam  o

descontentamento  contra  o  aumento  da  tarifa  do  transporte  coletivo,  sem  que  houvesse

nenhuma  melhoria  na  qualidade  das  estruturas  do  transporte  coletivo  ou  aumento  na

quantidade  de  ônibus  circulantes.  As  manifestações  inicialmente  foram  mobilizadas  e

organizadas pelo Movimento Passe Livre através das redes sociais, rapidamente milhares de

pessoas, confirmaram sua presença nos eventos criados nas páginas do Facebook, em diversas

capitais do país onde o movimento tinha representantes. Porém as manifestações ao longo das

semanas foram progressivamente ganhando maior visibilidade e número de manifestantes,

consequentemente maiores proporções, no sentido, de se tornarem uma possível força social

que poderia causar perturbações nas estruturas de poder.

Num segundo momento, as manifestações começam se proliferar por mais cidades brasileiras,

não delimitando-se somente as capitais do país, passaram a contar com centenas de milhares

de  manifestantes,  porém  a  adesão  da  população,  trouxe  consigo  uma  ampla  gama  de

reivindicações em relação aos poderes que constituem o governo brasileiro e melhorias nos

âmbitos da segurança pública, educação, saúde e combate à corrupção inerente ao âmbito

politico.
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Devido a grande proporção de pessoas e lugares envolvidos nas manifestações de 2013, bem

como da característica eminentemente plural das reivindicações que as compuseram, nossas

reflexões  se  encaminham para  a  natureza  complexa  que  engendra  esse  fenômeno.  Nesse

sentido, para tentarmos compreender a complexa rede operacional que deu forma e volume a

tal manifestação, elegemos a abordagem da  ecologia profunda7,  utilizada por Fritjof Capra

(2004), em sua obra A teia da Vida. Essa abordagem da vida e da realidade enxerga todas as

estruturas – organismos, sistemas vivos,  sistemas não vivos,  o ecossistema, os fenômenos

naturais  tanto  físicos  com químicos,  sistemas sociais,  a  subjetividade,  etc–   em todos  os

níveis,  como  sendo  partes  integrantes,  interligadas  e  interdependentes  de  uma  mesma

estrutura. Tal proposta sustenta que as propriedades de um ser ou objeto devem ser vistas

como integrantes de uma estrutura, portanto, suas propriedades devem ser evidenciadas como

um componente dentro de um todo.

Sendo assim, está pesquisa recorre a tal abordagem, pois as múltiplas dimensões do social que

se  incorporam  às  manifestações  não  podem  ser  compreendidas  em  separado,  pois  seus

sentidos/propriedades  se  evidenciam  na  relação  entre  indivíduos  e  seu  espaço  de  ação.

Buscamos interpretar as manifestações como acontecimentos motivados pela integração de

questões  advindas  dos  âmbitos  econômico,  politico,  midiático,  social,  sentimental,

intersubjetivo, das relações de poder e das narrativas históricas. A pesquisa está estruturada de

maneira  a  descrever  as  narrativas  históricas e  os atores sócias,  em seguida,  explorando a

cronologia  das  manifestações  sobre  a  perspectiva  da  sucessão  dos  acontecimentos  e  da

oscilação das  opiniões  dos  brasileiros  durante estes  acontecimentos,  por fim,  aprofunda a

relação entre a ação e a intencionalidade por trás da conduta de se manifestar.

1.1- Temporalidades:
No dia 19 de Junho de 2013, o pesquisador Boaventura de Sousa Santos, um dos pensadores

sobre Colonialidade do poder e das práticas decoloniais8, publicou um artigo chamado “O

preço  do  progresso”,  através  do  portal  Carta  Maior  onde  o  mesmo  é  colunista,  sobre  a

situação do Brasil e sua relação com as manifestações de 2013. Sua análise, muito perspicaz,

tem como centro argumentativo a ideia de que existem muitas temporalidades9 em conflito na

contemporaneidade  do  país,  estão  contrapostas  narrativas  que  remetem a  temporalidades,
7 As teorias da complexidade que norteiam a perspectiva da ecologia profunda – uma teoria emergente sobre 

os sistemas vivos que oferece uma visão unificada de mente e matéria – são profundamente permeadas de 
uma responsabilidade étnica, referente, a uma mudança de paradigma e dos valores individualistas e 
competitivos para comunitários e colaborativos.

8  Integrante do grupo Modernidade/Colonialidade.
9 Como descrito na introdução a utilização do temo temporalidades remete ao conceito de estratos do tempo

de koselleck (2014),  o termo foi  escolhido pois pertence  a uma linguagem mais coloquial  facilitando a
leitura do texto.
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mesmo  sendo  simultâneas  cada  uma  dessas  temporalidades  tem  sua  própria  lógica  e

características que influenciam na experiência cotidiana dos cidadãos.

A primeira narrativa (temporalidade) remete à exclusão social de grande parcela da população

brasileira,  um dos  países  mais  desiguais  do  mundo  que  obedece  os  desenhos  globais  da

colonialidade do poder. Um país onde o poder de decisão e mudança está restrito ainda hoje a

oligarquias latifundiárias e às elites politicas, por fim, um país onde o preconceito e o racismo

ainda são imperativos que organizam e hierarquizam a sociedade.

 A segunda narrativa (temporalidade) remete ao clamor pela democracia representativa, ao

reconhecimento e amparo de parcelas da população brasileira esquecidas e oprimidas no texto

da constituição de 1988, remete ao impeachment do Presidente Collor de Mello em 1992 à

punição da corrupção e à maior participação da população nos orçamentos públicos à criação

de conselhos de cidadãos nas áreas da educação e saúde.

A terceira narrativa (temporalidade) destaca um cenário do Brasil na última década. Segundo

o autor, o governo Lula criou, com suas políticas de inclusão social, uma nova imagem de um

“Brasil desenvolvimentista”, uma potência econômica mundial de um “tipo novo, benévola e

inclusiva”. Um Brasil desenvolvimentista porém benevolente. Refere-se às politicas públicas

de inclusão social,  empregadas a partir  de 2003, que reduziram a pobreza no Brasil,  que

reduziram significativamente o número de indivíduos na linha da miséria  e  a  pobreza no

Brasil.  Refere-se a um país onde milhares de pessoas tiveram acesso à educação superior,

onde surge de uma nova classe media com elevado poder de consumo.

Para o autor com o governo de Dilma Rousseff,  houve uma desaceleração ou retração da

segunda  e  terceira  temporalidades  citadas;  as  politicas  públicas  esgotaram-se,  não  foram

totalmente eficientes e deixaram na população uma profunda expectativa de tempos melhores

– a qualidade de vida e poder consumo seguiu o mesmo ritmo e ainda a desigualdade social se

mostrou impregnado na sociedade e de difícil combate. Essas forças foram esvaziadas pelo

tipo de poder e influência de pessoas que remetem à primeira temporalidade.

E como em política não há vazio, o espaço que elas foram deixando de baldio foi

sendo aproveitado pela primeira e mais antiga narrativa que ganhou novo vigor sob

as  novas  roupagens  do  desenvolvimento  capitalista  todo  o  custo,  e  as  novas  (e

velhas)  formas  de  corrupção.  As  formas  de  democracia  participativa  foram

cooptadas, neutralizadas no domínio das grandes infraestruturas e megaprojetos e

deixaram de motivar as gerações mais novas, órfãs de vida familiar e comunitária
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integradora, deslumbradas pelo novo consumismo ou obcecadas pelo desejo dele. (O

preço do progresso, Carta Maior)

Feito esta breve introdução ao cenário e temporalidades que compõem o cotidiano brasileiro,

prosseguiremos discutindo sobre os principais atores  deste evento.  Lula e Dilma serão os

primeiros a serem apresentados, através de uma contextualização de sobre seus governos, o

que  será  fundamental  para  encontrarmos  as  raízes  do  descontentamento  da  população

brasileira dirigido ao âmbito politico.

1.2- Governos do Partido dos Trabalhadores:
Segundo Singer os Governos de Lula de 2002 a 2010, expressaram uma maneira de governar

singular  dentre  os  países  inseridos  na  ordem  capitalista.  Esse  modelo  de  governo  foi

denominado  pelo  autor  de  Lulismo,  que  em  sintase  seriam  uma  combinação  de  ideias,

politicas de estado e governo que possibilitaram uma espécie de equilíbrio entre interesses

conservadores  (desenvolvimentistas)  do  capital,  das  elites  e  interesses  progressistas  que

almejam a diminuição da desigualdade social e melhores condições de vida para população.

(SINGER, 2009).

De um lado,  a  manutenção de lucros  e  crescimento no âmbito  da economia,  de outro,  a

responsabilidade do Governo de zelar pelas camadas pobres da população e regiões carentes

do país. Responsabilidade com parcelas que tinham baixo poder de consumo e encontravam

dificuldades ao acesso de serviços e produtos, parcelas da população que enquadram-se nos

estratos sociais da extrema pobreza, esses que encontravam dificuldades de manutenção da

própria subsistência em seu cotidiano, com acesso nulo ou limitado a serviços públicos como

saúde, educação, segurança. Essas dificuldades da mesma maneira são refletidas no consumo

de serviços e produtos vindos do setor privado, por consequência essas pessoas ficam sujeitas

a fome a péssimas condições de moradia, à exploração de sua mão de obra, a um baixo grau

de escolaridade, acesso limitado ao sistema de saúde dentre outras mazelas.

Ao  incorporar  tanto  pontos  de  vista  conservadores,  principalmente  o  de  que  a
conquista da igualdade não requer um movimento de classe auto-organizado que
rompa  a  ordem  capitalista,  como  progressistas,  a  saber,  o  de  que  um  Estado
fortalecido tem o dever de proteger os mais pobres, independentemente do desejo do
capital […] (SINGER, 2009, p.102)

Durante  a  campanha para  as  eleições  de  2002 Lula  direcionou uma carta  aos  eleitores  a

“Carta   ao   povo   brasileiro”, cujo  objetivo  foi  levar  uma  mensagem  à  população  e

principalmente  ao empresariado –a de que o governo teria como principal foco alcançar a

estabilidade econômica– referindo-se a políticas voltadas ai controle da juros, ao crescimento

de  consumo  e  produção  do  mercado  interno,  equilíbrio  fiscal,  estabilidade  do  mercado
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cambial e a superação da crise econômica gerada pela pela dívida pública.  Na carta Lula

propõe um novo modelo econômico com foco em alcançar um superavit primário através de

investimentos em infraestrutura, politicas de Governo e foco nas exportações para mercado

internacional, principalmente o mercado de exportação de produtos agrícolas.

Referindo a população Brasileira:

“Quer  abrir  o  caminho  de  combinar  o  incremento  da  atividade  econômica  com
politicas sociais consistentes e criativas. O caminho das reformas estruturais que de
fato  democratizem  e  modernizem o  país,  tornando-o  mais  justo,  eficiente  e,  ao
mesmo tempo, mais competitivo no mercado internacional.”10

Outro  ponto,  que  aparece  na  carta  embora com  muito  menos  ênfase  são  as  politicas

assistenciais de responsabilidade social e o combate a desigualdade. O ponto interessante e

que  Lula  relaciona  o  tema  do  combate  a  desigualdade  e  busca  de  justiça  social  para  a

população  ao  tema  da  estabilidade  econômica,  tocando  em  assuntos  como  garantia  de

empregos, fomento de economias locais e microempresas, crescimento econômico, confiança

internacional no mercado brasileiro e aumento do salário.

 Em suma, Lula projeta na crise econômica e no sentimento de insegurança da população um

inimigo a ser  combatido.  Tal  estratégia  lhe  garantiu  votos  do empresariado e  das  classes

médias alta e intermediárias, além do apoio que ele já havia conquistado ao longo de sua

jornada politica  de uma classe media escolarizada com formação superior11.  (Perry,  2011;

Singer,  2009)  Pode-se  notar  que  desde  a  carta  estão  expressos  pontos  fundamentais  da

natureza  do  Lulismo,  “a  expectativa  de  um Estado  suficientemente  forte  para  diminuir  a

desigualdade, mas sem ameaçar a ordem estabelecida”. (Singer, p. 84, 2009).

Lula ao assumir o Governo adotou um posicionamento de combate a crise econômica gerada

pela dívida pública deixada pelo presidente anterior  Fernando Henrique Cardoso. Já em seu

primeiro  mandato,  Lula  fez  nomeações  estratégicas  para  os  cargos  de  diretor  do  Banco

Central e Ministério da Fazenda, elevou as taxas de juros e cortes nos investimentos públicos

para  alcançar  o  superavit  primário.  Os  resultados  apareceram em 2004  com crescimento

econômico ancorado nas exportações, principalmente para mercado chinês que importava soja

e minério de ferro. A consequência foi o aumento do valor dos das commodities brasileiras.

(PERRY, 2011, p.28). Mediante ao sucesso internacional brasileiro o mercado interno também

fortaleceu, com crescimento de grandes empresas, de microempresas, da oferta de empregos e

10 Folha de São Paulo. Leia na íntegra da carta de Lula para acalmar o mercado financeiro. Publicação em: 
24/06/2002. DISPONÍVEL EM: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml>

11 Neste ponto o autor se refere a um apoio conquistado ao longo das lutas sindicalistas  e operárias lideradas 
por Lula ao longo da década de 80.
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consecutivos aumentos do salário-mínimo.  Consequentemente o Governo iria superando a

sensação de insegurança econômica que afligia a população.  (Perry, 2011; Singer, 2009.)

Dentre  os  sucessos  econômicos  cabe  mencionar  a  entrada  do  Brasil  no  BRIC  (não  está

referindo a BRICS pois a África do Sul entrou no grupo somente em 2011) formado por

países que surgiam como potências emergentes e a contenção da crise mundial gerada pela

quebra da Bolsa de Valores de Wall Street em 2008. (PERRY, 2011).

Em meio ao crescimento econômico foi lançado no final de 2003 o Programa Bolsa Família

no âmbito das politicas públicas de assistência social para combate da desigualdade social

com  objetivo  de  melhorar  as  condições  de  vida  da  população  mais  pobre.  O  Programa

funcionava por via de pagamentos mensais a famílias cadastradas e reconhecidas como de

baixa renda, com as condições de acompanhamento do rendimento escolar e de saúde das

crianças do núcleo familiar.  Ao sucesso do Programa Bolsa família é atribuído o apoio e de

votos  das  camadas  da  população de baixa  renda na  reeleição  de  2006.  Os programas  de

assistência  social  promovidos  pelo  Governo  levaram  a  mensagem  de  que  “o  Estado  se

preocupa  com  as  condições  de  todos  os  brasileiros,  não  importa  o  quão  miseráveis  ou

oprimidos, como cidadãos com direitos sociais em seu país.” (PERRY, 2011, p. 29).

Porém tanto Singer quando Perry atribuem outros fatores ao crescente apoio das classes de

baixa renda ao Governo, esses seriam os aumentos do salário-mínimo, a criação de linhas

facilitadas de crédito consignado, o controle dos preços de produtos da cesta básica além de

outros programas de assistência social como o Programa Luz para Todos que levou energia

elétrica as regiões rurais do país e  a promulgação do Estatuto de Idoso. Em conjunto essas

estratégias levaram a população brasileira dos estrados médios e baixos a sensação de um

progressivo aumento do poder de consumo de produtos e serviços tanto essenciais  quanto

supérfluos.

Juntos, transferências condicionais de dinheiro, salários mínimos mais elevados e a
instituição  de  novas  linhas  de  crédito  engendraram  não  apenas  um crescimento
sustentado do consumo popular,  mas também uma expansão do mercado interno
que, finalmente, depois de uma longa seca, propiciou a criação de mais empregos.
[...] Combinados, o crescimento econômico mais rápido e a distribuição de renda
mais  ampla  conseguiram a  maior  redução  na  pobreza  na  história  brasileira.  De
acordo com algumas estimativas, o número de pobres caiu de cerca de 50 milhões
para 30 milhões num espaço de seis anos, e o número de desamparados foi reduzido
pela metade (PERRY, 2011, p.29).

Mas em meio ao primeiro mandato do Governo, no ano de 2005,  foi  exposto um amplo

esquema  de  corrupção  que  vinha  acontecendo  por  trás  trâmites  políticos.  O  Mensalão

consistia  em  comprar  o  voto  de  deputados  para  garantir  apoio  ao  PT no  Câmara,  com

depósitos mensais de 7 mil dólares ao mês. (Perry, 2011, p.25).
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o dinheiro era proveniente de fundos ilegais controlados pelo PT e distribuídos pelo
seu tesoureiro, Delúbio Soares. Poucas semanas depois dessa bomba, um assessor do
irmão do presidente do PT, José Genoíno, foi preso ao tentar embarcar em um voo
com 200 mil reais em uma mala e 100 mil dólares escondidos na cueca. Um mês
depois, o chefe de campanha da candidatura de Lula à presidência, Duda Mendonça
— uma celebridade no mundo da propaganda — confessou que sua campanha fora
financiada pelo “caixa dois” obtido de bancos e empresas  interessados,  em uma
violação da lei eleitoral, e que ele mesmo havia sido recompensado por seus serviços
com depósitos secretos numa conta nas Bahamas. Em seguida, foi a vez de um dos
confidentes políticos mais próximos de Lula, o ex-líder sindical Luiz Gushiken, que,
sob fogo cruzado pelo desvio dos fundos de pensões para fins políticos, foi forçado a
renunciar ao cargo de secretário de Comunicação.(PERRY, 2011, p.25)

As denúncias  de  corrupção em meio  ao Governo custaram parte  do eleitorado que havia

apoiado Lula nas eleições e no primeiro mandato, parcelas da classe média especialmente a

classe média alta, passaram a ver o Governo como desmoralizado. Porém como demonstra a

pesquisa de Singer mesmo com essa perda de apoio Lula conseguiu se reeleger em 2006 agora

com amplo apoio das classes baixas e classes medias que se viram beneficiadas por politicas

de  assistência  social  e  pelo  crescimento  do  poder  de  consumo  além  da  sensação  de

estabilidade econômica gerada pelo crescimento econômico e pelo sucesso no âmbito das

relações com exterior. (Perry, 2011; Singer, 2009.)

No que se segue será feita uma contextualização do Governo Dilma Rousseff. Como figura

pública Dilma foi desde as eleições de 2010 caracterizada como sucessora direta de Lula,

também proveniente do Partido dos Trabalhadores, assumindo o governo em 2011, em meio a

um cenário supostamente favorável com apoio da população decorrente do Governo anterior a

qual era herdeira. Pode-se destacar como raízes desse apoio as politicas assistenciais, aumento

do  poder  de  consumo  da  população  geral,  relativo  período  de  equilíbrio  e  crescimento

econômico e superação da crise de 2008.

Dilma  posiciona-se  como  continuadora  do  legado  social-desenvolvimentista  de  Lula.  No

entanto, desde seu primeiro mandato mostrou diferenças em suas propostas devido ao objetivo

de acelerar e ampliar o projeto de crescimento econômico e a melhora da qualidade de vida da

população,  visando o  objetivo  de  progressivamente  diminuir  a  desigualdade  e  a  extrema

pobreza no Brasil.

Já no final de 2011, o mundo embarcava na segunda onda da crise economia mundial. Como

em 2008 para superar a crise o Governo adotou estratégias de intervenção estatal na economia

e fomento do mercado interno nacional para superar a crise.
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Sendo assim entre o ano de 2011 e 2012, aplica-se o “Plano Brasil Maior”12 no qual são

propostas  estratégias  nos  âmbitos  do  legislativo,  na  infraestrutura  e  das  politicas  fiscais.

Inicia-se uma nova fase na matriz econômica que havia sido posta em prática nos Governos

de Lula. A matriz anterior era caracterizada “metas de inflação apertadas com juros altos,

superavit primário elevado e câmbio flutuante” (SINGER,2015,p.52), essa fase foi marcada

por  grandes  investimentos  para  incentivar  o  crescimento  da  economia  brasileira  que

retornariam ao Estado por meio da arrecadação de receitas tributárias. A nova era semelhante,

mas as principais diferenças seria a redução dos juros, e controle do câmbio flutuante ambos

para estimular o crescimento do mercado interno. As novas estratégias  postas entre 2011 e

2012 –referentes a nova matriz econômica, em síntese, são a redução dos juros, uso intensivo

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), expansão do mercado

industrial, desonerações em vários mercados,  expansão e reforma da infraestrutura pública,

reforma do setor elétrico para diminuir o custo de produtos finais em múltiplos mercados e

beneficiar  a  população geral,  desvalorização do real  para  incentivar  a  competitividade de

empresas nacionais  e internacionais, controle do fluxo de capitais estrangeiros no país por

consequência controlando a flutuação da moeda nacional e incentivos a produtos advindos do

mercado nacional.

Reduzir o preço da eletricidade atendia campanha lançada pela Fiesp em 2011 e
fazia gesto à população pobre, para a qual o peso relativo da energia é relevante.
Com o BNDES capitalizado e disponível  para financiar a produção a juros mais
baixos,  certo  controle  sobre  o  fluxo  de  capitais,  o  real  menos  valorizado,  a
desoneração da folha de pagamentos em curso, a obrigatoriedade de conteúdo local
em  setores  estratégicos  e  encomendas  da  Petrobras,  compras  governamentais  e
tarifas alfandegárias voltadas para a produção nacional, programa de investimento
em infraestrutura lançado, aumento do limite de endividamento dos Estados e juros
mais  acessíveis  nos  bancos  comerciais,  o  ensaio  desenvolvimentista  chegava  ao
auge. (SINGER, 2015, p.49)

O PIB cresceu 2,7% em 201113, um valor modesto comparado aos valores do crescimento pré-

crise,  porém um bom resultado  no pós-crise,  os  setores  que  mais  cresceram foram o  de

serviços, agropecuário e no setor industrial a produção e distribuição de água, luz e gás.

No ano seguinte, o PIB sofre uma queda, e cresce 1,0 % em 201214, decorrente a retração do

setor  industrial,  da  agropecuária  e  de  prestação  de  serviços.  Essa  contração  pode  ser

relacionada  ao  cenário  de  queda  das  exportações  e  variações  do  mercado  de  câmbio

decorrente da crise mundial, a resultados das novas estratégias da nova matriz econômica

12 BNDS. Plano Brasil Maior. DISPONÍVEL EM: 
<https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/
atuacao_institucional/o_bndes_politicas_publicas/plano_brasil_maior.html>

13  Relatório Anual 2011. In: Boletim do Banco Central do Brasil. Brasília, v.47, pp 1-214. 2011. Disponivel 
em:<https://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2011/rel2011p.pdf>

14  Relatório Anual 2012. In: Boletim do Banco Central do Brasil. Brasília, v.48, pp 1-225. 2012. Disponivel 
em: < https://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2012/rel2012p.pdf>

21



brasileira15.  Vale  destacar  que  o  único  setor  que  cresceu  foi  a  atividade  “imobiliárias  e

aluguel”.

 Em 201316, no ano das manifestações o PIB retoma o crescimento de 2,3%, com retomada do

crescimento em quase todos os setores, o maior destaque deve-se ao crescimento do “setor

agropecuário” em seguida o de “serviços de informação”.

Taxas reais de variação do PIB- Ótica do produto (Metodologia antiga)

FONTE: IBGE. In: Quadro 1.2- Taxas reais de variação do PIB- Ótica do produto. Boletim do Banco 
Central do Brasil – Relatório Anual 2013. 2013. p.16. Disponivel em:< 
https://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2013/rel2013p.pdf>

Apesar de boa parte das novas estratégias beneficiar os interesses empresariais “em face do

reformismo  fraco  até  então  vigente,  a  nova  matriz  implicava  comprar  brigas  centrais,

procurando acelerar o pacto conservador lulista.” (SINGER, 2015, p. 46). Ao longo de 2012, a

intervenção estatal  na  redução de  juros  Selic17  e  ao forçar  os  spreads18 para  baixo e  na

redução dos custos finais na distribuição da energia elétrica demonstrava ao empresariado

15 Refere-se aos investimentos em infraestrutura pública , a redução dos juros, e controle do câmbio flutuante 
ambos para estimular o crescimento do mercado interno.

16  Relatório Anual 2013. In: Boletim do Banco Central do Brasil. Brasília, v.49, pp 1-214. 2013. Disponivel 
em: < https://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2013/rel2013p.pdf>

17  “SELIC. Iniciais de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que significa uma forma de registro 
escritural de débitos e créditos de operações financeiras utilizado pelos Bancos de liquidação de títulos 
depósitos de cheques etc.” (SANDRONI, 1999, p. 550).

18  “SPREAD. Taxa adicional de risco cobrada sobretudo (mas não exclusivamente) no mercado financeiro 
internacional. É variável conforme a liquidez e as garantias do tomador do empréstimo e o prazo de resgate.”
(SANDRONI, 1999, p.575).
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uma  mensagem  negativa  que  o  estado  estava  disposto  a  intervir  e  limitar  os  lucros  se

necessário.  Uma vez gerado o descontentamento do empresariado em diferentes mercados

começa  um  alinhamento  das  classes  burguesas  em  oposição  a  nova  matriz  econômica.

(SINGER,2015).

O  argumento  nesta  última  via  interpretativa  é  que  a  quantidade  de  interesses
empresariais contrariados catalisou a solidariedade intercapitalista na linha do “hoje
foi ele, amanhã posso ser eu”. Em consequência, acabou por unificar o conjunto do
capital contra a “nova matriz”. Ao núcleo rentista (interno e externo), insatisfeito
desde  a  “batalha  do  spread”,  foram se  juntar,  sucessivamente,  os  importadores,
descontentes com a desvalorização do real e as barreiras aos produtos importados, as
empreiteiras, descontentes com a “modicidade tarifária”, as “elétricas”, insatisfeitas
com a MP 579,  os grupos prejudicados com o aumento da competição no setor
portuário,  os  produtores  de  álcool,  prejudicados  pela  baixa  competitividade  do
etanol  em  virtude  da  opção  por  segurar  o  preço  e  retirar  as  Contribuições  de
Intervenção sobre o Direito Econômico (Cide) da gasolina, o agronegócio em geral,
desconfiado de que tenderia a ser mais tributado, os setores da indústria automotiva
descontentes  com as  dificuldades de importação,  as  empresas  aéreas  insatisfeitas
com as novas regras vigentes nos aeroportos, as empresas de celular punidas por
falta de investimento, a classe média tradicional irritada com a alta do preço dos
serviços, das viagens e dos importados e os industriais afetados pelas políticas pro-
trabalho. (SINGER, 2015, p.63)

Com uma queda de crescimento em muitos mercados e altas na inflação ao fim de 2012 que

afetaram diretamente o PIB, o Governo de Dilma viu-se pressionado sem apoio de setores do

empresariado. Em abril de 2013, elevou a taxa de juros Selic respondendo a reivindicações do

mercado financeiro que havia sido prejudicado pela perca de lucros com a baixa dos juros. Na

prática e elevação de juros não conseguiu trazer o apoio do empresariado ao Governo. E

mesmo com a retomada do crescimento econômico no PIB de 2013, a junção de juros altos e

corte de gastos em investimentos feitos pelo Governo acabaria por gerar uma nova onde de

retração do crescimento econômico ao longo de 2014 e 2015. Vale ainda mencionar, que a

continuidade das politicas assistenciais como Programa Bolsa Família e facilitação de crédito

para construção e compra da casa própria  com Programa Minha Casa Minha Vida,  baixo

índice de desemprego e aumentos do salário-mínimo efetivarem mesmo que em ritmo menos

acelerado  a  distribuição  de  renda  no  Brasil,  rendendo  apoio  de  parcelas  da  população  a

presidenta possibilitando a reeleição em 2014.

O alinhamento das camadas burguesas foi acompanhado do apoio da mídia tradicional, que

através de vários meios de comunicação nacionais e internacionais difundiram a tese de que

para  o  crescimento  econômico  ser  retomado  o  Governo  deveria  cortar  gastos,  que  os

investimentos feitos ate então eram ineficientes e excessivos. A tese da gastança do governo

foi amplamente difundida e popularizou-se através das camadas das classes medias. O que

pode ser visível nas manifestações de 2013, onde uma parcela da população saiu as ruas para

manifestar-se  não  pela  redução  da  tarifa  de  ônibus  e  sim  para  reivindicar  mudanças  no
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governo e  expressar  críticas  negativas  contra  a  classe politica  em especial  críticas  contra

corrupção.  Vale ainda mencionar  o julgamento do Mensalão foi amplamente coberto pela

mídia  no  ano  de  2012  e  2013.  Por  fim,  Singer  conclui  que  Dilma  ao  acelerar  o  plano

desenvolvimentista aplicando novas políticas fiscais, acabou causando um desequilíbrio no

pacto social entre classes, construído no Governo Lula (Lulismo), o que afetou diretamente

sua base de apoio decorrendo no processo de impeachment, aberto em 2015 e concluído em

2016.

1.3-  Movimento Passe Livre: Pelo direito ao acesso democrático à cidade:
Quanto  ao  Movimento  Passe  Livre  tralharemos  com  uma  metodologia  interpretativa  e

investigaremos  as  seguintes  fontes,  primeiro,  a  carta  de  princípios  do  MPL,  segundo,  os

artigos publicados na página do MPL SP, por fim, a entrevista dada por representantes do

MPL ao Programa Roda Viva. Em um primeiro momento é esboçada a origem do movimento,

passando por seus princípios, valores e pautas.

O Movimento Passe Livre foi criado em 2005 na cidade de Porto Alegre, na Plenária Nacional

pelo Passe Livre do Fórum Social Mundial, segundo, a sua carta de princípios o movimento

busca  construir  alternativas  que  efetivem  um  acesso  democrático  aos  espaços  urbanos,

incentivando  discussões  sobre  acessibilidade  do  transporte  público  coletivo  gratuito  de

qualidade  como  direito  social.  De  maneira  que  essas  alternativas   fujam  da  lógica

mercadológica  capitalista  que  beneficiam poucas  empresas  da  iniciativa  privada  e  não  a

população no geral.

Segundo, os princípios do movimento a gratuidade do transporte público seria a base para um

acesso democrático à cidade, à educação, à saúde, e a espaços públicos de lazer, pois apesar

desses benefícios serem gratuitos a locomoção a esses espaços é cobrada, para além disso, a

tarifa cobrada a um valor elevado, sendo assim, somente trabalhadores e famílias com renda

acima do salário-mínimo teriam maior mobilidade pela cidade (FAENELLO, 2017).

Princípios Organizativos do Movimento Passe Livre

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.

Nossa disposição é de Frente Única, mas com os setores reconhecidamente dispostos
à  luta  pelo  Passe  Livre  estudantil  e  pelas  nossas  perspectivas  estratégicas.  Os
documentos  assinados  pelo  Movimento  devem conter  o  nome Movimento Passe
Livre, evitando, assim, as disputas de projeção de partidos, entidades e organizações.

A via parlamentar não deve ser o sustentáculo do MPL, ao contrário, a força deve vir
das ruas.
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Os  princípios  constitutivos  do  MPL  serão  definidos  somente  pelo  método  do
consenso. Nas deliberações não referentes  a  princípios,  deve-se buscar  propostas
consensuais, na impossibilidade, deve-se ter previsto o recurso à votação.

Perspectivas Estratégicas

O MPL não tem fim em si mesmo, deve ser um meio para a construção de uma outra
sociedade. Da mesma forma, a luta pelo passe livre estudantil não tem um fim em si
mesma.  Ela  é  o  instrumento  inicial  de  debate  sobre  a  transformação  da  atual
concepção de transporte coletivo urbano, rechaçando a concepção mercadológica de
transporte e abrindo a luta por um transporte público, gratuito e de qualidade, como
direito para o conjunto da sociedade; por um transporte coletivo fora da iniciativa
privada, sob controle público (dos trabalhadores e usuários).

O MPL 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. Assim,
deve-se  construir  o  MPL  com  reivindicações  que  ultrapassem  os  limites  do
capitalismo, vindo a se somar a movimentos revolucionários que contestam a ordem
vigente. Portanto, deve-se participar de espaços que possibilitem a articulação com
outros  movimentos,  sempre  analisando o  que  é  possível  fazer  de  acordo  com a
conjuntura local.

Os projetos reivindicados para a implementação do passe livre para uma categoria
não devem implicar em aumento das tarifas para os demais usuários.

O  MPL deve  fomentar  a  discussão  sobre  aspectos  urbanos  como  crescimento
desordenado  das  metrópoles,  relação  cidade  e  meio  ambiente,  especulação
imobiliária e a relação entre drogas, violência e desigualdade social.

O MPL deve lutar pela defesa da liberdade de manifestação, contra a repressão e
criminalização  dos  movimentos  sociais.  Nesse  sentido,  lutar  contra  a  própria
repressão e criminalização de que tem sido alvo. (Carta princípios do Movimento
Passe Livre, 2005).

Nota-se que para além, e a partir, da reivindicação da tarifa zero o MPL se constitui como

instrumento e espaço de debates sobre as condições de vida da população brasileira que mora

em  regiões  urbanizadas,  principalmente  as  regiões  periféricas  as  quais  seus  moradores

precisam se deslocar para os centro das cidades por diversos motivos, população essa que está

atravessada  pelos  desenhos  do  capitalismo  global  e  consequentemente  pela  globalização.

Neste sentido, o MPL busca construir alternativas aos valores e reivindicações –que permeiam

os trâmites políticos e econômicos no Brasil e no mundo – do capitalismo, sendo assim, o

movimento é contestador da ordem econômica e política vigente, pois essas não beneficia a

qualidade de vida da população brasileira no geral.

O MBL ainda se coloca como um movimento de organização horizontal – igualitária – onde

todas  as  decisões  devem  ser  tomadas  e  implementadas  diante  consenso  da  maioria,  o

movimento  organiza-se  de  forma  autônoma  de  qualquer  instituição  e  partidos  políticos,

porém,  não  é  apartidário.  A reivindicação  da  tarifa  zero  coloca-se  acima  de  qualquer

ideologia, por fim, o movimento posiciona-se contra todo o tipo de preconceito, respeitando

assim cada pessoa de forma igualitária. Pode-se acrescentar que dentro dessa mesma lógica a

organização e mobilização do movimento se dão através das mídias digitais, principalmente,
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nas redes sociais disseminando informação para a população, de maneiras, alternativas aos

grandes monopólios midiáticos e a conscientização da população se da também através de

diálogos de representantes do MPL em colégios estaduais e terminais de ônibus.

 Nesse sentido, pode-se entender que a reivindicação da tarifa zero é uma base para outras

reivindicações associadas ao acesso democrático da cidade, de tal forma que através do debate

e luta pelo transporte coletivo gratuito de qualidade surjam outros debates como trabalho,

lazer,  saúde,  educação,  segurança  pública,  educação  e  moradia,  economia,  política  e

principalmente qualidade de vida.

O transporte só pode ser público de verdade se for acessível a todas e todos, ou seja,
entendido como um direito universal. A injustiça da tarifa fica mais evidente a cada
aumento, a cada vez que mais gente deixa de ter dinheiro para pagar a passagem.
Questionar  os  aumentos  é  questionar  a  própria  lógica  da  política  tarifária,  que
submete o transporte ao lucro dos empresários, e não às necessidades da população.
Pagar pela circulação na cidade significa tratar a mobilidade não como direito, mas
como mercadoria. Isso coloca todos os outros direitos em xeque: ir até a escola, até
o hospital, até o parque passa a ter um preço que nem todos podem pagar. (SÃO
PAULO MPL. Carta aberta do MPL-SP à presidenta, 24/06/2013).

Quanto aos artigos publicados no site eles parte de um modelo simples de exposição dos

próximos  passos,  normalmente  se  referindo  a  eventos  organizados  pelo  movimento,

acompanhados  de  breves  exposições  sobre  a  pauta  do  movimento.  Podemos  destacar  o

seguinte trecho que se repete em alguns dos artigos que sintetiza bem a maneira em que o

MPL divulga suas pautas.

Todo aumento  é  uma injustiça!  Cada vez  que  a  tarifa  sobe,  aumenta  também o
número  de  pessoas  excluídas  do  sistema  de  transporte  –  em 2010,  já  eram 37
milhões de brasileiros que deixavam de usar o ônibus todo dia por não ter dinheiro.
E não ter acesso ao transporte significa não ter acesso à cidade: dependemos da
condução para ir e voltar do trabalho, escolas, hospitais, visitar amigos, etc. […]
Cobrar pelo uso do transporte – que deveria ser público – e ainda aumentar esse
preço  é  uma  escolha  política  pela  exclusão,  que  só  beneficia  os  cofres  dos
empresários  de  ônibus.  Quando  se  trata  de  mobilidade  urbana,  o  poder  público
continua investindo a maior parte  em grandes obras  viárias que só beneficiam o
carro.  Enquanto isso,  a  passagem continua subindo, atendendo às exigências  das
empresas que exploram esse serviço.19

No Dia 17 de Junho de 2013, as 22 h,  no programa Roda Vida da emissora Tv Cultura,

representantes  do MPL foram convidados para serem entrevistados,  a estudante de direito

Nina  Cappello  e  o  professor  de  História  Lucas  Monteiro  de  Oliveira.  Alguns  trechos  da

entrevista serão destacados adiante.

A repórter da TV Folha Giuliana Valone questiona quais seriam os outros objetivos do MPL,

a curto prazo, caso a pauta principal fosse alcançada. A resposta foi a seguinte:

19  SÃO PAULO MPL. 3º Grande Ato Contra o Aumento, 11/06/2013; SÃO PAULO MPL. 4º Grande Ato 
Contra o Aumento, 13/06/2013.
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 O objetivo de curto prazo ele é bem claro Giuliana, ele é a redução da passagem, a
revogação do aumento. O movimento de fato, ele defende uma pauta mais ampla,
ele defende a tarifa zero, ele acha que uma vez que o transporte é essencial para
garantir  outros  direitos,  é  essencial  para  circular  pela  cidade  pras  pessoas  se
apropriarem da cidade, ele não deveria ser pago mediante tarifa e por que enquanto
existir a tarifa na verdade os aumentos vão vir todo ano, pois os custos aumentam
todo ano, então é uma decisão politica aumentar a tarifa, assim como é uma decisão
politica a existência da tarifa, então o movimento politicamente defende isso, mas
não é por isso que as pessoas tão na rua, as pessoas tão na rua pela revogação do
aumento.  (Movimento  Passe  Livre  –  17/06/2013.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY).

Outra pergunta muito interessante  é sobre o exponencial  aumento das manifestações  e de

apoio popular.

Marcelo eu acho que são vários elementos né, primeiro elemento e que são oito anos
de  trabalho,  e  oito  anos  de  muita  dedicação  para  isso  acontecer,  são  oito  anos
fazendo atividade, oito anos fazendo debate, oito anos pautando a questão, oito anos
passando em escola. Quando agente começou a falar de tarifa zero em 2005 todo
mundo achava que agente era louco, a reação geral mesmo nas escolas que agente
fazia trabalho e que agente era maluco, hoje em dia, existem questionamentos mas é
muito  difícil  alguém  falar  simplesmente  que  agente  é  maluco,  por  exemplo,  o
economista do BNDS recentemente escreveu na Folha de São Paulo que ele achava
que o ônibus deveria ser gratuito, por que isso iria melhorar a economia da cidade, a
desenvolver a economia da cidade a arrecadação da economia da cidade ia crescer,
então é um debate que tem avançado com o tempo, tem crescido com o tempo.
(Movimento  Passe  Livre  –  17/06/2013.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY).

Outra resposta que vale ser destacada refere-se ao questionamento sobre o povo brasileiro ser

supostamente um povo pacífico:

Então Rafael  eu não acho exatamente que o brasileiro seja um povo passivo ou
pacífico, você tem um Estado brasileiro extremamente centralizado, extremamente
repressor,  mas o a população brasileira se mobilizou diversas vezes ao longo dos
anos  e  da  história  do  Brasil  desde  da  época  da  Colonia  e  ela  foi  intensamente
reprimida pelo pelo Estado, então eu não acho que agente possa dizer que agente
tenha um povo pacífico,  mas de  fato,  se  tem um acesso  de  mobilizações  que  a
muitos anos você não tem, pelo menos desde 92 se tem um acesso de mobilização
como  tá  sendo  protagonizado  agora.  (Movimento  Passe  Livre  –  17/06/2013.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY).

O mesmo entrevistador que faz a pergunta faz uma breve ininterrupção e pergunta o que está

acontecendo agora, questionando qual seria o estopim que levou as pessoas as ruas depois de

tantos anos sem manifestações expressivas. A resposta é a seguinte:

Eu acho que isso é fruto de uma organização constante de um debate constante que e
travado na sociedade e evidentemente não é só isso, se tem uma questão de aumento
de custo de vida, se tem de fato essa questão, isso pesou e eu acho que o central é
uma  cultura  de  mobilização  tá  se  colocando,  as  pessoas  tem hoje  em dia  uma
condição econômica muito melhor do que elas tinham a 10 anos atrás, a partir do
momento  que  você  tem  uma  condição  econômica  melhor  a  chance  de  você
reivindicar e querer participar e exigir participação politica também cresce por que
você não tem que se preocupar somente com que se você vai ter comida no fim do
dia ou não você pode querer participar politicamente, se envolver politicamente e
transformar a politica se você não tem que se preocupar só com que você vai comer
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ou  não.  (Movimento  Passe  Livre  –  17/06/2013.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY).

Novamente  interrompendo  o  entrevistado  o  entrevistador  pergunta  se  então  está  certa  a

afirmação de que as manifestações não são somente pela redução dos 20 centavos.

Não eu acho que nesse caso são os 20 centavos. Os 20 centavos são a reivindicação
clara,  essa é  a  mobilização  clara,  mas a mobilização  expressa  nisso diz também
respeito  agente  decidir  qual  é  a  politica de transporte  da  cidade  por que  é  uma
decisão politica e agente não aceita mais que a decisão da politica de transporte seja
feita sem a população participar. (Movimento Passe Livre – 17/06/2013. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY).

Agora interrompido por outro apresentador pergunta se está correta a palavra de ordem que

está sendo disseminada na internet, no caso, “o acorda Brasil”.

Eu acho que o Brasil num é uma questão de acorda Brasil por que não é o Brasil que
vai acordar, ou não, a população que tá mobilizada e a população está mobilizada
não é uma questão de acordar ou não, a população não tava dormindo a população
tava cuidando da sua vida e hoje em dia ela tem mais condições de se mobilizar
politicamente.  (Movimento  Passe  Livre  –  17/06/2013.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY).

Nesse jogo de perguntas e respostas podemos perceber mais do que os valores e pautas do

MPL, mas sobre como os próprios representantes enxergam as manifestações a população

brasileira  e a conduta politica da população.  Por fim, podemos dizer que o MPL luta por

qualidade de vida para população brasileira, o meio escolhido para isso é a reivindicação de

transporte coletivo público sem cobrança da tarifa para efetivar um real acesso à cidade por

toda  população.  O  movimento  se  orienta  por  valores  colaborativos,  pela  qualidade  do

transporte público e dos demais serviços prestados pelas instituições públicas, porém destaca-

se a horizontalidade na tomada das decisões, todos esses valores culminam em um principal: o

do acesso igualitário à qualidade de vida.

Porém a crítica que sustenta tais reivindicações é muito mais profunda do que somente a

mobilidade  social  ou  acesso efetivo  a  cidadania.  É  antes  de tudo uma crítica  ao sistema

econômico vigente o capitalismo, ao questionar a lógica econômica se cria um caminho para o

debate de uma infinidade de outros debates que dizem respeito ao modo em que a economia

influência o cotidiano das pessoas.

Em  contraposição  aos  valores  defendidos  pelo  MPL  estão  os  valores  do  capitalismo.

Competição,  lucro,  individualismo,  expansão  todos  esses  valores  dominam  o  modo  de

trabalho e a estrutura das empresas ao redor do mundo, nessa lógica cada pessoa dedica parte

de  seu  tempo  para  o  trabalho  para  assim  conseguir  dinheiro,  garantindo  assim  sua

subsistência,  através  do consumo de  bens  e  serviços,  porém não é  tão  simples  pois  esse

mercado de trabalho hierarquiza cada uma das pessoas em uma estrutura social organizada de
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acordo com seu poder de consumo, esse poder de consumo esta diretamente ligado ao acesso

à  qualidade  de  vida  para  cada  pessoa  em diversos  âmbitos  como  alimentação,  moradia,

vestimentas, segurança, locomoção, educação e saúde. O capitalismo enxerga as pessoas não

como  cidadãos  mas  como  consumidores  ou  até  mesmo  como  produtos  em  mercado  de

trabalho que precisa de mão de obra tanto qualificada como desqualificada, nesse sentido não

interessa a qualidade do serviço do transporte público prestado por empresas privadas e sim

que as pessoas iram chegar a seus destinos, não interessa se o valor da tarifa é suficiente para

se deslocar a quaisquer outros lugares que não sejam o local de trabalho ou se os motoristas

estão sendo suficientemente remunerados, ou seja, o próprio fato de viver em um meio urbano

gera gastos, habitus e consumos específicos e modelam como uma pessoa se enxerga e se

orienta no mundo a seu redor e isto afeta diretamente o conceito de cidadã apreendido por

cada um20.

Vale chamar a atenção para a proximidade dos conceitos usados pelo MPL com a do geógrafo

marxista  David  Harvey,  apesar  de  não  ter  encontrado  nenhuma menção  direta  de  algum

representante do MPL ao auto. Em um artigo publicado por Harvey na revista Piauí sobre as

manifestações de 2013, é possível notar  convergências entre os assuntos que são abordados

pelo MPL.

Nesse ponto da história, essa tem de ser uma luta global, predominantemente contra
o  capital  financeiro,  pois  essa  é  a  escala  em que ocorrem hoje  os  processos  de
urbanização. Sem dúvida, a tarefa política de organizar um tal confronto é difícil, se
não  desanimadora.  Mas  as  oportunidades  são  múltiplas,  pois,  como mostra  esta
breve  história,  as  crises  eclodem  repetidas  vezes  em  torno  da  urbanização  e  a
metrópole é hoje o ponto de confronto – ousaríamos chamar de luta de classes? — a
respeito da acumulação de capital pela desapropriação dos menos favorecidos e do
tipo de desenvolvimento que procura colonizar espaços para os ricos. Um passo para
a unificação dessas  lutas  é  adotar  o direito à  cidade,  como slogan e como ideal
político,  precisamente porque ele  levanta a  questão de  quem comanda a relação
entre  a  urbanização  e  o  sistema econômico.  A democratização  desse  direito  e  a
construção  de  um amplo  movimento  social  para  fazer  valer  a  sua  vontade  são
imperativas  para  que  os  despossuídos  possam retomar  o  controle  que  por  tanto
tempo lhes foi negado e instituir novas formas de urbanização. (HARVEY. David. O
direito  a  cidade.  In:  Revista  Piauí.  Edição  82,  Junho  de  2013.  Disponível  em:
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-direito-a-cidade/)

No próximo  tópico,  segue  um exame  de  um outro  ator:  a mídia  tanto  tradicional  como

alternativa  e  seu papel  na cobertura  das  manifestações,  para  que  mais  a  frente  possamos

comparar a abordagem da mídia com os assuntos abordados pela população brasileira.

20 No que se refere a descrição do sistema econômico capitalista, neste trecho, existem múltiplas referências,
quanto a descrição do sistema econômico capitalista, primeiramente sobre a ideia de valores associados ao
capitalismo  evoca-se  Capra  (2004),  no  que  diz  respeito  a  oposição  entre  consumidores  e  cidadania  a
referência e Harvey (2014), porém a discussão está permeada pelos conceitos de colonialidade do poder de
Quijano  (2005),  decolonialidade  de  Mignolo  (2008)  e  interculturaridades  crítica  e  funcional  de  Walsh
(2009).
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1.4- Abordagens da Mídia:
A abordagem da mídia foi um dos principais fatores referente a oscilação21 de opiniões sobre

as manifestações de 2013. O embate entre veículos da grande mídia e de mídias alternativas

foi crucial para expor o caráter manipulador e pautas conservadoras da grande mídia. Quanto

a produção bibliográfica sobre as manifestações de 2013, a cobertura dos veículos midiáticos

é o assunto mais abordado, grande parcela dos trabalhos pertence a acadêmicos das áreas da

comunicação. Devido a saturação de trabalhos sobre este tema a pesquisa se delimitará ao

assunto  de  contextualizar  a  existência  de  um  embate  entre  mídia  tradicional  e  mídia

alternativa e também na indicação por via das referências utilizadas de estudos encontrados

pela eurística das fontes que abordem essa temática.

Quanto  a  mídia  tradicional22 podemos  dizer  o  que  diferentes  trabalhos  ao  descrever  a

cobertura da grande mídia sobre as manifestações d 2013, esboçam a mesma imagem de que

em um primeiro momento a narrativa produzida pela grande mídia retratava e enfatizava a

violência existente nos embates entre policiais e manifestantes, o vandalismo, a inexistência

de  liderança  do  MPL e  as  críticas  negativas  emitidas  por  representantes  políticos.  Essas

narrativas expõe uma estratégia de deslegitimar e esvaziar as manifestações, o uso de imagens

e cortes de cena fortes capturando a violência, manchetes, capas, títulos e subtítulos todos eles

tendenciosos  de  causar  uma  impressão  negativa  sobre  as  manifestações  no  receptor,  em

contraposição,  a  ação  policial  é  retratada  como essencial  para  se  manter  a  ordem a  paz,

criando a impressão de  a violência em si era justificada. (ELLWANGER, 2017; COSTA,

2018; DUARTE, 2018).

Porém,  num  segundo  momento,  em  decorrência  da  maior  adesão  e  aprovação  das

manifestações pela população esses veículos viram se inclinados a retratarem-se ou mudar

suas narrativas, está mudança de posicionamento da população se da devido a propagação de

informação por outros veículos de comunicação alternativos,  do Twitter  e Facebook (essa

nova  modalidade  do  boca-a  boca)  ao  Mídia  Ninja,  esses  veículos  tiveram  sucesso  em

decorrência  ao  apelo  emocional  que  faziam  pois  provocavam  empatia  e  fomentavam

expectativas, além de colocar a pessoa não como expectador e sim como atuante mesmo a

distância através de vias digitais. Após a exposição dos excessos da violência policial no dia

13/06,  a  grande  mídia passou  a  retratar  as  manifestações  como  pacíficas,  cujo  os

manifestantes eram em sua maioria pacífica e a abordagem policial passa a ser reconhecida

21 A utilização deste termo é detalhada na introdução.
22  Podem ser destacados os seguintes veículos: Folha de SP, Estadão, O Globo, Jornal Nacional e Revista

Veja.
30



como  violenta.  Porém  alguns  veículos  como  Jornal  Nacional23 e  Revista  Veja  tentaram

manipular a pautas das manifestações criando narrativas de que a maior reivindicação que

emergia das manifestações era o combate a corrupção, foram enfatizados assuntos como os

julgamentos do Mesnsalão e a votação da PEC-37. (MARADEI, 2013; ELLWANGER, 2017).

A Mídia  Ninja  surgiu  em 2013,  dentro  do  coletivo  Fora  do  Eixo,  e  ganhou  visibilidade

cobrindo  as  manifestações  de  2013,  nas  capitais  brasileiras.  Sua  metodologia  consistia

transmitir  a  cobertura  das  manifestações  ao  vivo,  sem  nenhum  corte  ou  edição,  como

consequência ficou evidente a violência policial, a condução pacífica da manifestação pela

maioria dos manifestantes,  as performances dos manifestantes e o vandalismo. O coletivo

Mídia Ninja se denomina como uma rede de comunicação livre, que constitui-se como uma

alternativa aos meios de  imprensa tradicional, seus valores são definidos por coletividade e

colaboração, e sua pauta é a democratização de informações24.

Porém, como todo veículo de comunicação  é preciso considerar o fator intencionalidade  de

modelar a opinião do receptor da informação, sobre este assunto destacar-se o trabalho de dois

autores Tiana Maciel e Marcos Rogério.

Marco Rogério, cuja pesquisa é embasado  em conceitos  oriundos do campo da linguística,

centra-se seus estudos nos posts  da página do Facebook do Mídia Ninja, em síntese o autor

constata o seguinte, as postagens da Mídia Ninja acabam por criar uma dupla impressão entre

“concentrado e difuso”, concentrado refere-se a constante ênfase no número de manifestantes

e difuso a ênfase de que os manifestantes serem uma parcela da sociedade, uma unidade do

todo, nesse sentido, o ator da manifestação é qualquer brasileiro, ao criar essa imagem do

brasileiro  como  ator  da  manifestação  a  cobertura  provoca  o  sentimento  de  empatia  no

receptor, “a unidade e a totalidade, como universais quantitativos, são definidos por um modo

de dizer e de ser, os quais se reproduzem na unidade e são recorrentes na totalidade” (COSTA,

2018, p. 170).

Nessa análise, por meio dos procedimentos d formação e organização dos discursos,

depreendemos que o ator  manifestante  de rua recebeu um tratamento axiológico

diferente por parte da Mídia Ninja. Na estratégia de enunciador das postagens, o ator

manifestante de rua foi qualificado de maneira bem distinta daquela dos editoriais e

das  reportagens  da  mídia  impressa,  Folha   e   Estado.  Se  nesses  veículos

comunicacionais o manifestante de rua fora numericamente apequenado, ele passou

23 Conferir capítulo 3 Jornal Nacional e Aspectos da Contemporaneidade, página  131, em:  COSTA, Marcos
Rogério  Martins.  Perfis  do  ator  coletivo  “manifestações  de  rua”:  das  Jornadas  de  Junho  de  2013  aos
protestos de março de 2015.

24 Mídia Ninja. Quem Somos. DISPONÍVEL EM: <https://midianinja.org/quem-somos/>
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a se agigantar na  Mídia Ninja.  Com isso, ao invés de ser,  nos programas de us,

oponente, como ocorrera de maneira predominante nos editoriais e reportagens, o

ator manifestante de rua foi construído, actancialmente, como adjuvante dos valores

promovidos pelos contratos enunciativos da Mídia Ninja. (COSTA, 2018, p, 170)

Já a autora Tiana Maciel, também trabalha conceitos advindos do campo da linguística chega

a conclusões semelhantes a Marco R., porém a ênfase de seu estudo está na trajetória da

Mídia Ninja em 2013 em especial as transmissões ao vivo25. A ferramenta da transmissão ao

vivo é  compreendida  como uma vantagem para  a  Mídia  Ninja  pois  é  nela  que vemos  o

contraste da cobertura e transmissões ao vivo de jornais da grande imprensa como Jornal

Nacional  em oposição  as  transmissões  da  Mídia  Ninja.   A grande  imprensa ressaltava  o

sentido  de  urgência  dos  fatos  acontecidos  nas  manifestações,  já  a  Mídia  Ninja  com uma

cobertura ao vivo das manifestações através de vários repórteres equipados com seus celulares

cobriam as manifestações um sua processualidade quase que total, a abordagem dos repórteres

também é diferente, no sentido, de interferirem muito menos em cenas ou muito mais em

certos fatos, por um aspecto em certos momentos os repórteres passam longos períodos em

silêncio, em outros aspectos certas atitudes dos policiais e manifestantes foram diretamente

influenciadas por esses estarem cientes que estão sendo filmados26.  Outra,  característica dó

uso  característico  das  transmissões  ao  vivo  pela  Mídia  Ninja  é  a  sensação  de  se  estar

presenciando fisicamente o evento, está sensação é causada por dois aspectos primeiro é o

tempo  real  dos  acontecimento  a  segunda  a  hipermobilidade  do  repórter  que  posiciona  a

câmera de maneira a simular a visão que uma pessoa teria. A soma desses fatores provoca

uma solidariedade e empatia no receptor, pois este se sente testemunha dos acontecimentos.

(ELLWANGER, 2017).

Dito  isso,  é  preciso  mencionar  que  a  grande  ênfase  dos  estudos  acadêmicos  no  tema da

cobertura  midiática  acabou por  gerar  uma carência  narrativa  quanto a  maneira  em que o

manifestante  liga-se  as  manifestações,  sobre  oscilação das  opiniões  sobre  como

manifestações. Para suprir essa carência é preciso aprofundar no tema de como as pessoas

interpretam, como julgam, geram orientação e condutas a partir dessas informações. É com

esse  intuito  que  está  pesquisa  enfatiza  a  oscilação de  opiniões  dos  brasileiros  sobre  as

manifestações e de como orientaram suas condutas enraizados em suas expectativas.

25  Um lema do coletivo Mídia em 2013 era: “ao vivo embaixa resolução e alta fidelidade” (Mídia Ninja- 
05/08/2013, Roda Viva. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ&t=1223s)

26  Até certo ponto determinada pessoa só fez o que fez ou deixava de fazer algo, pois estavam diante da 
câmera
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1.5- Pequenos Gigantes:
O  próximo  ator  a  ser  tratado  são  pessoas  que  se  engajaram  politicamente  participando,

relacionando-se e opinando sobre o contexto das manifestações, para estudar tal segmento a

fonte foram os comentários na página do MPL SP.  A escolha se deu por possuir o maior

número de comentários em seus posts, pela importância das manifestações ocorridas em SP na

temporalidade das manifestações, por fim, pelo fato de o MPL-SP ser um dos mais antigos

núcleos regionais do movimento com muitos anos de trabalho pela região metropolitana de

SP27.

Primeiramente façamos uma introdução sobre a composição dos manifestantes. Singer em seu

artigo “Brasil Junho de 2013: Classes e ideologias cruzaadas” (SINGER, 2013), oferece uma

interpretação  sobre  a  composição  social  da  massa  cruzando  informações  encontradas  em

pesquisas do Ibope sobre a idade, a escolaridade e a renda dos manifestantes. O autor sugere

que a imagem da composição social das massas é formada por dois blocos predominantes o de

jovens e jovens adultos de classe média e outro formado por jovens e jovens adultos com

escolaridade  média  e  superior,  mas  que  pertencem  a  classes  baixas  da  estrutura  social

brasileira, sendo esses possuidores de uma menor escolaridade.

Quadro 1- Idade dos manifestantes:

Fonte: Para São Paulo, Datafolha. Para Rio de Janeiro, Plus Marketing. Para oito capitais, Ibope. Para
Belo Horizonte, Innovare. IN: SINGER, André. Brasil, junho de 2013: classes e ideologias cruzadas.
In: Novos estudos, São Paulo, Editora: Cebrap, n. 97, pp. 23-40, Nov. 2013.

27  Vale destacar que várias páginas regionais do MPL estão fora do ar.
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Quadro 2- Escolaridade dos manifestantes:

Fonte: Para São Paulo, Datafolha. Para Rio de Janeiro, Plus Marketing. Para oito capitais, Ibope. Para
Belo Horizonte, Innovare. IN: SINGER, André. Brasil, junho de 2013: classes e ideologias cruzadas.
In: Novos estudos, São Paulo, Editora: Cebrap, n. 97, pp. 23-40, Nov. 2013.

Quadro 3- Renda familiar mensal dos manifestantes:
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Fonte: Para Rio de Janeiro, Plus Marketing. Para oito capitais,  Ibope. Para Belo Horizonte,
Innovare.  IN:  SINGER,  André.  Brasil,  junho de  2013:  classes  e  ideologias  cruzadas.  In:  Novos
estudos, São Paulo, Editora: Cebrap, n. 97, pp. 23-40, Nov. 2013.

Ao observar o (Quadro 1) fica evidente o predomínio dos jovens nas manifestações, e pode-se

notar o crescimento dos não jovens na segunda etapa, porém, com pouca adesão de adultos

com mais de 50 anos. O (Quadro 2) expressa que esses Jovens e Jovens adultos possuíam alta

escolaridade, sendo a maioria formados ou que estavam cursando o ensino superior ou tinham

o ensino  médio  completo.  No  (Quadro  3)  a  renda  revela  um cenário  diferente,  pois  em

contraste com a alta escolaridade dos manifestantes mostra  que uma parcela da classe de

renda baixa compareceu de maneira substantiva nas manifestações em diferentes cidades do

país.  Devido  a  esse  cruzamento  de  informações  o  autor  sugere  a  hipótese  de  que  as

manifestações são simultaneamente expressão de um descontentamento com a realidade do

país por parte da classe média tradicional e, ao mesmo tempo expressão do surgimento de um

“novo proletáriado”, esses jovens advindos de classes baixas atuantes no mercado de trabalho,

esses também descontentes com a realidade do país.28

28  Sobre tal hipótese penso que seja verdadeira, porém acredito que um contingente maior de 
pessoas encontrou expressão nas manifestações, além de somente da classe média e do “novo 
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Singer, ainda propõe temporalidade específica às manifestações. O evento pode ser divididas

em  três  fases.  A primeira  se  caracteriza  por  uma  parcela  menor  de  manifestantes  esses

advindos da classe média, e com mobilizações em poucas cidades principalmente capitais nos

dias  6,  10,11  e  13.  Essas  primeiras  manifestações  convocadas  por  redes  sociais  pelo

Movimento  Passe  Livre  (MPL)  mostravam que seu  objetivo  era  a  redução  do preço das

passagens  do  transporte  público.  Era  tomada  como  estratégia  para  chamar  atenção  uma

passeata pelas principais avenidas e ruas da cidade para assim paralisar essas vias públicas por

horas, devido à composição da massa e a sua estratégia essas manifestações sofriam repressão

violenta da Polícia Militar (PM).

A segunda fase das manifestações ocorre entre os dias 17, 18,19 e 20 de junho. A bandeira

anti-corrupção e  o uso da força e da violência  policial  atrai  atenção ao movimento e,  ao

mesmo  tempo  gera  simpatia  naqueles  que  viram  na  manifestação  uma  ferramenta  de

expressão. Nota-se que entre a primeira e segunda fase a manifestação se transforma em sua

composição,  pois a  possibilidade  da expressão  convoca  outras  parcelas  da sociedade que

somam suas demandas àquela já existente:

Surge quase um cartaz por manifestante, o que leva a uma profusão de dizeres e
pautas:  “Copa  do  Mundo  eu  abro  mão,  quero  dinheiro  pra  saúde  e  educação”,
“Queremos hospitais padrão Fifa”,  “O gigante acordou”, “Ia ixcrever augu legal,
maix  fauto  edukssao”,  “Não  e  mole,  não.  Tem  dinheiro  pra  estadio  e  cadê  a
educação”,  “Era  um pais  muito  engraçado,  não  tinha  escola,  só  tinha  estádio”,
“Todos contra a corrupção”, “Fora Dilma! Fora Cabral! pt = Pilantragem e traição”,
“Fora Alckmin”, “Zé Dirceu, pode esperar, tua hora vai chegar”, foram algumas das
inúmeras frases vistas nas cartolinas. Diversos outros temas também compareceram,
como a atuação do deputado Feliciano (psc-sp) na Comissão de Direitos Humanos
da  Câmara  dos  Deputados,  a  Proposta  de  Emenda  Constitucional  37,  vetando  a
possibilidade  de  o  ministério  público  fazer  investigações  independentes,  o  voto
distrital e o repudio aos partidos. Um pouco daquele “que se vayan todos” argentino
de 2001 apareceu  no ambiente.  A depredação  de  edifícios  públicos  (Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, Congresso Nacional, Itamaraty) pareceu ser expressão
de um clima de repudio aos políticos em conjunto. (Singer, 2013.)

Na terceira fase que vai do dia 21 até do fim do mês, o movimento social diante de tantas

expectativas  e  reivindicações  de  diferentes  classes  sociais  se  fragmenta  em mobilizações

menores e com objetivos específicos, por alcançar tantas pessoas o movimento acaba entrando

em colapso de sua forma original, pois deixa de ser uma manifestação com poucos objetivos

centrais e sim várias manifestações que coexistem e com objetivos específicos diferentes.

Feita essa contextualização sobre as temporalidades que permearam a temporalidade de Junho

de 2013, os governos de Lula e Dilma, os princípios do Movimento Passe Livre, o embate

entre modelos midiáticos e composição e temporalidades das manifestações. A seguir faremos

proletáriado”, ou seja, não se deve pensar as manifestações como expressão apenas de dois blocos 
da sociedade.
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uma exposição da processualidade29 das manifestações, em suma, foi criada uma narrativa

que esboça uma reconstrução dos atos convocados pelo MPL, com foco nas capitais de São

Paulo e Rio de Janeiro, dentre a exposição de outros detalhes. Toda essa contextualização tem

como  objetivo  referenciar  o  leitor  e  a  pesquisa  na  análise  do   discurso dos  comentários

deixados no site do MPL-SP que será o tema do terceiro capítulo.

29 Para maiores detalhes sobre o uso deste termo retornar a introdução.
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CAPÍTULO II: PROCESSUALIDADE DAS MANIFESTAÇÕES 
CONVOCADAS PELO MPL EM JUNHO DE 2013.

De uma maneira ou de outra, as manifestações ocorridas em 2013 causaram espanto na

população  brasileira;  foi  um  movimento  único,  singular  na  vivência  da  sociedade

brasileira. Os principais motivos seriam, primeiramente, a proporção das manifestações,

que contavam com milhares de pessoas principalmente jovens estudantes universitários,

secundaristas  e  jovens  trabalhadores,  porém,  participaram  das  manifestações  não

somente os jovens,  como também brasileiros de todas as faixas etárias, em diversas

capitais e cidades do interior, com manifestações periódicas ocorridas durante semanas.

Outro fator  que causou essa reação foi  o  conteúdo expresso nas  manifestações,  por

representar uma repentina inflamação de condutas “políticas” por parte de milhares de

brasileiros,  além  destas  não  terem  sido  convocadas  por  líderes,  personalidades  ou

partidos políticos, como nas grandes manifestações ocorridas no Brasil anteriormente, e

sim por um movimento social,  através das mídias digitais.  Mesmo as manifestações

sendo convocadas devido ao aumento da tarifa do transporte público, com o decorrer

das  semanas,  diversas  demandas  se  somaram  à  redução  da  tarifa  e,  no  geral,

expressaram  profunda  insatisfação  em  relação  aos  governantes  e  à  corrupção

impregnada nos trâmites políticos e econômicos, a debilidade das políticas públicas nos

âmbitos  da  educação,  segurança  pública,  mobilidade  entre  espaços,  crescimento

econômico do país, saúde, dentre outros.

As manifestações de 2013 podem ser tomadas como um ponto de transição na maneira

como o brasileiro se expressa e atua politicamente, pois, a partir de 2013 manifestações

de ruas com características semelhantes, tornaram-se mais frequentes, destacando-se a

maneira de mobilizar, organizar, cativar e expressar opiniões e informações através das

mídias  sociais. Pode-se citar, nesse contexto, as manifestações de 2014, 2015, 2016,

2017, 2018 e 2019.

2.1- Processualidade30 das manifestações:
No que se segue é feita uma reconstrução da processualidade das manifestações com

base  em  artigos  jornalísticos.  Este  tópico  foi  inserido  devido  à  percepção  de  uma

30  O termo processualidade nesta pesquisa refere-se a sucessão dos acontecimentos que comporão as 
manifestações, a uma reconstrução cronológica dos acontecimentos
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carência identificada durante a pesquisa, de descrição dos atos convocados pelo MPL

em artigos e dissertações, ao enfatizarem a cobertura das manifestações pelos midiáticos

e utilizarem a metodologia de  análise do discurso de diferentes formas no estudo das

manchetes, das capas, editoriais entre outros. A processualidade aparece em segundo

plano, fazendo com que o leitor seja deslocado da descrição dos atos, feito por esses

mesmos veículos midiáticos. Com isso, não quero inferir que não exista uma descrição

dos atos na bibliografia existente, e sim que existe uma certa ênfase na descrição da

intenção por trás da cobertura jornalística – trabalho este que é fundamental. Por isso

este  capítulo,  assim  como  o  anterior,  terá  a  finalidade  de  orientar  o  leitor  sobre  a

processualidade das manifestações, de maneira que quando apresentados os comentários

deixados por dezenas de pessoas na página do MPL-SP, possa ficar evidente a relação

entre processualidade das manifestações e a oscilação de opiniões sobre a mesma. A

metodologia  consiste  na  reconstrução  da  cronologia  –processualidade–  através  da

leitura de Jornais, delimita-se às manifestações convocadas pelo MPL. Prosseguindo,

primeiramente, será proposta uma rápida descrição do período anterior as manifestações

onde houve manifestações na cidade de Natal- RN, em Goiânia-GO e manifestações em

SP com a finalidade de divulgar os atos marcados previamente para o mês de Junho, a

descrição desta temporariedade é necessária, pois provoca a indagação do por que não

atingiram a mesma proporção das manifestações que as seguiram. No que segue, é feita

uma  descrição  detalhada  dos  atos31 convocados  pelo  MPL,  o  objetivo  é  criar  uma

cronologia  dos  acontecimentos  com a  finalidade  de  orientar  o  leitor  nas  discussões

propostas no terceiro e quarto capítulos, por fim, é feita uma breve descrição dos dias

que sucederam o fim da convocação de novas manifestações pelo MPL.

 

As manifestações de 2013 normalmente têm seu início atribuído ao dia 6 de junho,

quando  o  Movimento  Passe  Livre  convocou  manifestações  em  diversas  capitais

brasileiras.  Porém,  a  luta  contra  aumento  da  tarifa  no  transporte  público  já  havia

começado mais cedo naquele ano, no estado do Rio Grande do Norte, com o movimento

#RevoltadoBusão32, que convocou manifestações de rua para reivindicar a redução da

tarifa de ônibus.

31  O  termo  ato  é  utilizado  pois  é  a  maneira  que  o  próprio  Movimento  Passe  Livre  nomeava  as
manifestações convocadas pelos mesmos.

32 Em suma, as manifestações convocadas pelo movimento #RevoltadoBusão seguiram o padrão de
concentrarem-se em regiões de grande movimento como a BR-101 e centros administrativos como a
prefeitura de Natal, as manifestações contaram de com algumas centenas de manifestantes.
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Na cidade de Natal33,  a  primeira manifestação de 2013 contra aumento da tarifa  de

ônibus ocorreu no dia 15 de maio, convocada pelo movimento #RevoltadoBusão, como

uma contramedida à nova tarifa que aumentaria de R$ 2,20 para R$ 2,40 e passaria a

vigorar no sábado, dia 18 de maio. As manifestações ocorreram entre os dias 15 de maio

e 21 de junho. No primeiro mês, contavam com um número entre algumas dezenas e

centenas de manifestantes, enquanto no mês seguinte chegou a mobilizar milhares de

manifestantes em várias cidades do Rio Grande do Norte34. No entanto, algumas das

manifestações  do  mês  de  junho  não  foram  convocadas  pelo  movimento

#RevoltadoBusão,  e  sim pelo MPL ou por iniciativa popular.  Em Natal,  o  valor  da

passagem foi reduzido no dia 4 de junho, ou seja, antes da primeira convocação de

manifestação pelo MPL. O caso do movimento #RevoltadoBusão é aqui mencionado

por se assemelhar em vários aspectos aos atos convocados pelo MPL no mês de Junho ,

ambas possuíam a mesma pauta, a presença de confrontos entre manifestantes e PM, a

tática de ocupação de lugares estratégicos da cidade, a convocação por meio das redes

sociais. O movimento #RevoltadoBusão teve uma pequena visibilidade nacional, então

por  que  essas  manifestações  não  tiveram  a  mesma  projeção  das  manifestações

convocadas pelo MPL? Por que não provocaram a mesma solidariedade?

Outro  caso  que  cabe  mencionar  é  o  de  Goiânia,  onde  manifestações  com  pautas

relacionadas ao transporte coletivo já haviam gerado manifestações ainda no mês de

maio.  Durante  décadas,  as  empresas  de  ônibus  Rápido  Araguaia,  HP  e  Setransp,

empreenderam no lucrativo transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia. No

mês de maio de 2013, em uma reunião da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo

foi aprovado o aumento de R$ 2,70 para R$ 3,00 no preço da passagem do transporte

coletivo. O novo valor, com acréscimo de 11%, começou a vigorar a partir de quarta-

feira dia 22 de maio de 2013.

33  G1  RN.  Protestos  por  melhorias  no  transporte  chegam  ao  9º  ato  em  Natal;  UOL NE10.
Manifestantes fecham BR-101 em protesto contra aumento da passagem de ônibus em Natal;
G1  RN.  #RevoltadoBusão,  Grito  da  Seca  e  MST  interditam  avenidas  em  Natal;  G1  RN.
#RevoltadoBusao,  Grito  da  Seca  e  MST  se  unem  para  protestar  em  Natal;  G1  RN.
#RevoltadoBusão usará flores e corações em resposta à força policial.

34 Protestos de Julho e Julho, 20/06. G1 BRASIL. Fonte do nº de manifestantes: Polícia Militar, exceto 
Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ), Manaus (Prefeitura da Cidade) e Vitória (Secretaria Estadual de 
Segurança Pública). Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico/platb/  >  
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O  aumento  da  passagem  foi  implementado  poucos  dias  após  o  fim  da  greve  dos

motoristas do transporte coletivo, que aconteceu entre os dias 2 e 3 de maio, por meio

da qual os motoristas buscaram adquirir melhores condições de trabalho. No dia 2035 de

maio, já prevendo a decisão da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, cerca de

200 estudantes se reuniram na Praça Universitária e seguiram em passeata até a Praça

Cívica, onde ocuparam a frente do Palácio das Esmeraldas (sede do Governo Estadual)

impedindo assim, o trânsito nas vias ocupadas, Lá, os manifestantes queimaram pneus

para bloquear o trânsito e simbolizar sua insatisfação. Segundo, a Polícia Militar, alguns

manifestantes  teriam atirado bombas caseiras  contra  os  policiais.  Ainda na noite  de

segunda-feira,  houve  manifestação  no  Terminal  Padre  Pelágio,  onde  os  passageiros

revoltaram-se com a demora  dos  ônibus  e  quebraram quatro  veículos  do  transporte

público. É preciso ressaltar que no jornal local da cidade - Jornal Anhanguera - não foi

destacada a abordagem violenta da PM.

No dia 2836 de maio, ocorreu outra manifestação em Goiânia. Por volta das 18h, os

manifestantes se reuniram na Praça Universitária, porém desta vez seguiram para outro

ponto estratégico: o Terminal Praça da Bíblia, onde houve confronto com a Tropa de

Choque e a cavalaria da Polícia Militar. Segundo a PM, o confronto foi iniciado porque

manifestantes  portando  coquetéis  molotov  tentaram  incendiar  alguns  ônibus  e  uma

agência  bancaria  nas  proximidades  do  terminal.  Segundo  o  jornal  –  G1  GO,  os

manifestantes teriam jogado pedras nos policiais e em resposta, estes dispararam balas

de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes. Vinte e quatro pessoas

acabaram detidas por atos de vandalismo e desobediência. Apesar da violência, o Corpo

de Bombeiros não relatou nenhum ferido. Apesar da mídia, até este ponto, não fazer

qualquer menção à relação entre o MPL e estas manifestações em Goiânia, se levarmos

em conta o fato de as manifestações que ocorreram a partir do dia 28, ocorreram em

consonância  com as  datas  dos  atos  do  MPL e  que este  último  movimento  já  tinha

representantes na cidade, é possível traçar a hipótese de que o MPL estava envolvido

nesse primeiro momento, nas manifestações em Goiânia.

35  G1 GO. Em meio a protestos, passagem de ônibus sobe para R$ 3 em Goiânia.
36  G1 GO. Violência marca protesto contra nova tarifa de ônibus em Goiânia.
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2.2- Primeiras Chamas:
As primeiras  chamas  foram ações  preparatórias  para  as  manifestações  de  Junho de

2013, em São Paulo. Vale destacar que a primeira convocação para as manifestações de

06 de junho, foi no dia 12 de maio37. As “Primeiras Chamas” caracterizam-se como, o

trabalho de organização e mobilização de estudantes secundaristas e da população pelo

MPL-SP. Esses trabalhos ocorreram na Escola Estadual Ermano Marchetti, no dia 27 de

maio38,  em Pirituba,  e  Escola  Estadual  São  Paulo,  no  dia  28  de  maio39,  no  bairro

D.Pedro. No período da manhã o trabalho na E. E. Ermano Marchetti, decorreu em uma

manifestação em Pirituba que, contando com cerca de 200 pessoas, foi marcada pelos

embalos da Fanfarra do Mal40, pela performance de manifestantes que incinerarem uma

catraca e pelo “roletaço” no Terminal de Pirituba. No dia seguinte ocorreu o trabalho na

E.  E.  de  São  Paulo,  novamente  com  a  participação  do  grupo  Fanfarra  do  Mal,

decorrendo em uma manifestação pelo bairro –Dom Pedro–   que dirigiu-se ao Terminal

Parque Dom Pedro, onde houve panfletagem e seguiu para a frente da Prefeitura de SP.

Cerca de 100 pessoas participaram do ato. Ambas as manifestações foram pacíficas e

ocorreram sem confrontos com a PM.

2.3- 1º ATO: Dia 06:
Em São Paulo, no dia 6, o MPL levou duas mil pessoas às ruas contra o aumento da

passagem de R$ 3 para R$ 3,20. Na capa do jornal Folha de S. Paulo do dia 6, não havia

menção à manifestação que ocorreria no período noturno. Os manifestantes se reuniram

por volta das 18 h em frente ao Teatro Municipal. Segundo a polícia, cerca de 2000

pessoas  compareceram e  segundo o  MPL 20 mil  pessoas  confirmaram presença  no

evento  pela  página  do  Facebook,  porém  estimam  que  cerca  de  5000  pessoas

compareceram à manifestação.

 Os  manifestantes  caminharam  por  ruas  do  centro  da  cidade,  onde  passaram  pela

Prefeitura  e  seguiram  pelo  centro  nas  proximidades  do  Terminal  Bandeira.  Na

bifurcação entre as avenidas 23 de Maio e 9 de julho, manifestantes colocaram fogo em

cones da Companhia de Engenharia  de Tráfego (CET) -  esse ato de depredação foi

37  SÃO PAULO MPL. Convocatória grande ato contra o aumento no dia 0606!.
38  SÃO PAULO MPL. Ato contra o aumento invade Terminal Pirituba.
39 SÃO PAULO MPL. Ato contra o aumento queima catraca no Terminal Pq. D. Pedro; SÃO 

PAULO MPL. Ato-vigília contra o aumento em frente à Prefeitura.
40  Fanfarra do Mal refere ao nome de um grupo musical.
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pretexto para ação da repressão policial. A Tropa de Choque entrou em confronto com

os manifestantes, onde utilizaram de bombas de efeito moral e balas de borracha. Após

esse confronto, os manifestantes atearam fogo em objetos novamente e fizeram uma

barricada também no acesso à avenida 9 de Julho. Seguiram para a Avenida Paulista,

onde o trânsito das duas vias foi interditado à altura do MASP, de onde caminharam

sentido Bairro Paraíso. Ainda na Avenida Paulista, o grupo foi impedido de prosseguir

pela PM, que novamente utilizou balas de borracha e bombas de efeito moral, levando

os manifestantes a se refugiarem no Shopping Paulista. O trânsito foi interditado na

Avenida Paulista, rua Líbero Badaró, no Viaduto do Chá e vias próximas. Durante o

percurso, manifestantes picharam um ônibus do transporte coletivo41.

Sobre o dia 06/06, o jornal Bom Dia Brasil publicou, no do dia 7 de Junho, o artigo

“Preço da passagem de ônibus provoca manifestações pelo país” no qual evidenciou-se

a  depredação  de  patrimônios  público  e  privado.  Foram  destacadas  depredações  de

estações de metrô, uma banca de revistas, lixeiras de concreto arrancadas do chão e uma

guarita da polícia havia sido tombada. No total 13 ônibus foram depredados e outros 53

pichados, os terminais de ônibus Terminal Bandeira, Parque Dom Pedro II e a parada de

ônibus do INSS foram também assolados. Quinze pessoas foram levadas detidas para o

78º  Distrito  Policial.  O jornal  destacou ainda que alguns manifestantes  entraram no

Shopping Paulista e quebraram o vidro de um carro em exposição.  Em resposta,  os

seguranças do shopping fecharam as portas com o intuito de bloquear a entrada e saída

de manifestantes42.

No Rio de Janeiro, o reajuste da tarifa do transporte público ocorreu no sábado dia 1 de

Junho, quando a tarifa passou de 2,75 para 2,90. Em decorrência, no dia 6 de Junho,

houve manifestação, que teve como ponto de encontro a Igreja de Nossa Senhora da

Candelária,  às  18  horas,  reunindo  cerca  de  200  pessoas,  e  seguindo  para  Avenida

Presidente  Vargas,  onde  caminharam  no  sentido  do  Bairro  Praça  da  Bandeira.  Ao

chegarem na  estação  Central  do  Brasil,  os  manifestantes  sentaram-se  nas  pistas  da

avenida.  Neste ponto, 30 policiais  do Batalhão de Choque começaram a dispersar o

grupo para que as vias fossem liberadas. Devido a essa abordagem, os manifestantes

protestaram e algumas pessoas começaram a jogar pedras nos policiais. Quatro pessoas

41 G1 SP: Ato contra aumento dos transportes reúne manifestantes no Centro de SP.
42 Bom dia Brasil: Preço da passagem de ônibus provoca manifestações pelo país.
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foram levadas  ao 4ª  Distrito  Policial  e  segundo a  polícia,  esses  foram detidos  com

pedras, sendo eles dois estudantes e dois vendedores ambulantes43.

2.4- 2º ATO: Dia 07:

O  segundo  ato  ocorreu  já  no  dia  seguinte  07  de  Junho,  em  São  Paulo44, com

concentração às 18 h, no Largo da Batata. de onde partiram através da av. Brigadeiro

Faria Lima e av. Rebouças em direção a marginal Pinheiros, as 19:20 h. Já na marginal,

policiais e manifestantes entraram em confronto, incorrendo em dispersão desses. Os

que permaneceram, dirigiu-se à Av. Paulista, onde novamente houve confronto. Ambos

foram iniciados pela PM e sob a justificativa de desobstrução das vias, respectivamente

Marginal Pinheiros e Av. Paulista. Bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral foram

utilizadas.  O  jornal  Folha  de  SP  destacou  o  clima  de  insegurança  gerado  pelas

manifestações na população:

O segundo dia de protestos contra a elevação da tarifa de ônibus, metrô e
trens voltou a interditar vias importantes de São Paulo e a provocar tensão em
áreas nobres –a ponto de um colégio  particular encerrar as aulas mais cedo.
[…]  Após  cenas  de  vandalismo  anteontem  na  região  central,  uma  nova
passeata  levou  comerciantes  a  baixarem  portas,  empresas  a  dispensarem
funcionários e uma escola de Pinheiros a convocar os pais a buscar os alunos
antes. (FOLHA DE SP. Novo ato contra tarifa faz até colégio fechar mais
cedo.)

No dia  10,  no  Rio  de  Janeiro45,  os  manifestantes  se  reuniram na  estação de  metrô

Cinelândia,  seguiram pela  Avenida  Primeiro  de  Março,  até  o  prédio  da  Assembleia

Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e fecharam a Av. Presidente Vargas. Em reação, a

polícia  iniciou  uma  violenta  repressão,  com  intuito  liberar  as  vias  e  dispersar  a

manifestação, os policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) usaram bombas de efeito

moral  e  spray  de  pimenta.  Alguns  manifestantes  jogaram  pedras  em  direção  aos

policiais, acertando carros e ônibus que estavam próximos a região, lixeiras públicas

foram depredadas e cinco vitrais da Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé foram

danificados. Trinta e uma pessoas foram detidas e levadas ao 5º DP, todas estudantes.
43 Bom dia Brasil: Preço da passagem de ônibus provoca manifestações pelo país.
44  G1 GLOBO. Após fechar Marginal Pinheiros, ato contra tarifa volta à Avenida Paulista. 07-06-

2013.  DISPONÍVEL  EM:  <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/apos-fechar-marginal-
pinheiros-ato-contra-tarifa-volta-avenida-paulista.html>; FOLHA SP. Novo ato contra tarifa faz até
colégio  fechar  mais  cedo.  08-06-2013.  DISPONÍVEL  EM:
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/112953-novo-ato-contra-tarifa-faz-ate-colegio-fechar-
mais-cedo.shtml>

45  O GLOBO RJ. Cidade amanhece com rastro de destruição, após protesto contra aumento das 
passagens de ônibus; R7. Policiais e manifestantes entram em confronto no centro do Rio.

44

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/112953-novo-ato-contra-tarifa-faz-ate-colegio-fechar-mais-cedo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/112953-novo-ato-contra-tarifa-faz-ate-colegio-fechar-mais-cedo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/apos-fechar-marginal-pinheiros-ato-contra-tarifa-volta-avenida-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/apos-fechar-marginal-pinheiros-ato-contra-tarifa-volta-avenida-paulista.html


No dia 10, o prefeito de São Paulo Fernando Haddad se pronunciou em uma entrevista

publicada através da Folha de São Paulo, sobre as manifestações ocorridas na capital.

Haddad caracterizou as manifestações como violentas e afirmou que deveriam mudar de

estratégia,  além  disso,  defendeu  a  ação  da  Polícia  Militar  nas  duas  manifestações

anteriores. “O problema é que a Polícia Militar tem que seguir protocolos e um deles é

manter vias expressas desimpedidas, porque isso coloca pessoas que estão circulando

em  risco”  o  prefeito  ainda  complementou  “O  patamar  de  civilidade  é  admitir  a

manifestação,  ordená-la  para  que  o  direito  das  pessoas  que  não  participam  da

manifestação esteja tão assegurado quanto o de quem participa”. (Folha SP- Haddad

defende ação da PM para tirar protestos de vias.)

Ainda no dia  10,  em entrevista  ao caderno de Cotidiano da Folha de São Paulo,  o

prefeito comenta sobre seu crescente índice de rejeição que subiu de 14% para 21%, o

atribuindo ao aumento da tarifa e às manifestações. “A minha avaliação é a melhor da

série histórica. O crescimento da rejeição ocorreu em uma semana em que foi anunciado

um aumento da tarifa do ônibus, que é sempre um assunto muito delicado para qualquer

prefeito”.O prefeito acrescenta que os manifestantes não reconheceram os esforços de

seu  governo  em aumentar  a  tarifa  abaixo  da  inflação,  desde  o  último  aumento  em

janeiro de 2011. (Folha SP- HADDAD atribui rejeição ao aumento da tarifa de ônibus.)

2.5- 3º ATO: Dia 11:
No dia 11, ocorreu a terceira manifestação em São Paulo46. Novamente o maior destaque

foi para a violência,  confronto com policiais, e depredação do patrimônio público e

privado. A manifestação se concentrou na Praça do Ciclista, na avenida Paulista, e partiu

às 17 h. Segundo a PM, concentrou cerca de 5mil manifestantes, porém o MPL estimou

entre 10mil e 12 mil pessoas. Iniciada a passeata, partiram pela rua da Consolação em

direção ao Centro,  tentaram fechar  o corredor  sul,  de uma das  vias  expressas  mais

importantes da cidade - o corredor Norte-sul, porém, foram impedidos pelos policiais,

prosseguiram em direção à Praça da Sé e em seguida, ao Parque Dom Pedro. Nesse

ponto, os manifestantes tentaram invadir o Terminal Dom Pedro e consequentemente

teve início a ação da polícia, que atirou balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo
46  G1 SP. Protesto contra tarifa tem confronto, depredações e presos em SP; G1 SP. Saiba mais 

sobre os protestos em SP contra aumentos de ônibus e Metrô.
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e gás de pimenta para dispersar os manifestantes. Ainda assim, manifestantes picharam

e  depredaram  ônibus,  agências  bancarias  e  prédios  públicos  e  privados.  Após  o

confronto os se dividiram em dois grupos que se concentraram na Avenida Paulista e na

região central da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública 20 pessoas foram

presas.

Sobre  essa  manifestação,  o  então  Governado  de  São  Paulo  Geraldo  Alckmin  se

pronunciou em uma entrevista na Rádio França Internacional (RFI), em Paris, dizendo

“Uma coisa é movimento, tem que ser respeitado, ouvido, dialogado. Isso é normal e é

nosso dever fazê-lo. 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”.

Na capa da Folha de SP do mesmo dia47, uma foto de um soldado em combate contra os

manifestantes trazia a legenda “Triste rotina. Polícia em confronto, no centro do Rio,

durante protesto contra  a  alta  da tarifa  de ônibus; 31 pessoas  foram levadas para a

delegacia, nove delas menores”.

2.6- 4º ATO: Dia 13:
No dia 13, outra manifestação foi marcada pelo MPL em São Paulo.  Novamente,  o

Governador  Geraldo  Alckmin  e  o  Prefeito  Fernando  Haddad  se  pronunciaram.  O

governador48 disse o seguinte “A polícia vai responsabilizar e exigir o ressarcimento de

patrimônio  destruído,  seja  ele  público,  seja  ele  privado.  Isso  extrapola  o  direito  de

expressão.  Isso  é  absoluta  violência,  vandalismo,  baderna  e  é  inaceitável”,  disse

também:

“Eu acho que não foi uma manifestação. A manifestação é legítima e não há
nenhum  problema.  Outra  coisa  é  você  fazer  depredação  do  patrimônio
público,  deixar  um  rastro  de  destruição  por  onde  passa,  prejudicando  o
usuário do sistema. Queimaram ônibus usados para transportar trabalhadores
e  famílias.  As  pessoas  não  devem  responder  ao  governo  pelo  prejuízo
causado, mas sim à população, que por meio dos impostos procura construir
um sistema de transporte melhor” ( ESTADÃO SP. Chegou a hora do basta;
Folha SP. Alckmin quer cobrar prejuízos de vândalos).

47  DISPONÍVEL  EM:   <https://acervo.folha.com.br/leitor.do?
numero=19522&anchor=5877071&origem=busca&originURL  =  >

48  ESTADÃO. Chegou a hora do basta; Folha SP. Alckmin quer cobrar prejuízos de vândalos.
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Haddad declarou:49 “Quando a manifestação já se diluía, é que começa uma ação de

outra natureza, não mais associada à liberdade de se expressar, mas depredar, intimidar

e  provocar  os  tumultos”.  Ancorados  na  declaração  dos  Governantes,  os  jornais

noticiaram as manifestações de maneira a ressaltar ainda mais a violência e o confronto

com os  policiais,  encobrindo e  desqualificando qualquer  conduta  ou  motivação que

fugisse desse padrão.  Reagindo ao tom dessas declarações o posicionamento da PM

tornou-se mais agressivo na contenção da manifestação no dia 13. O tenente-coronel

Marcelo Pignatari declarou: “Vamos agir para evitar qualquer tipo de ação que quebre a

ordem, que rompa os limites legais”50.

O apresentador do programa Brasil Urgente José Luiz Datena51, da rede Band, foi um

dos  assuntos  mais  comentados  do  Twitter  no  dia  13  de  Junho,  pois  ao  cobrir  as

manifestações  pelo  Brasil  mostrou  seu  posicionamento  em  rede  nacional

caracterizando-as  como  “baderna”,  e  destacando  o  fator  depredação.  O  programa

convocou uma enquete ao vivo com a seguinte pergunta “você é a favor desse tipo de

protesto?” e para a surpresa do comentarista do apresentador mais de 30 mil pessoas se

declararam a favor da manifestação e outras 19 mil se posicionaram como não sendo a

favor da manifestação. Em seguida, Datena reformula a pergunta da enquete “Você é a

favor de protesto com baderna?” e o resultado foi 2.179 votos sim, e 915 votos não. O

apresentador muda o tom e passa colocar a manifestação como pacífica, “um show de

democracia”. “Fazia muito tempo que não via uma manifestação democrática e pacífica

assim. É o povo”, “O povo está descontente. Eu falei que ninguém queria aumento”,

“Entre bandido e polícia,  prefiro a polícia. Entre povo e polícia,  prefiro o povo”. O

comentarista  político  da  rede  Globo  Arnaldo  Jabor  descreveu  os  manifestantes  da

seguinte forma:

A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível.
Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres
ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coqueteeis molotov e que
ganham muito  mal.  No fundo,  tudo  é  uma imensa  ignorância  política.  É
burrice misturada a um rancor sem rumo… Justamente, a causa, deve ser a
ausência de causas. Ninguém sabe mais por que lutar … Esses caras vivem
no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um
socialismo dos anos cinquenta que a velha esquerda ainda quer implantar
aqui.  Realmente  esses  revoltosos  de  classe  média  não  valem  nem  vinte

49  Folha SP. Alckmin quer cobrar prejuízos de vândalos.
50  Folha SP. Alckmin quer cobrar prejuízos de vândalos.
51  Folha SP. Datena muda de ideia sobre protestos em SP após enquete; Datena surpreendido em 

pesquisa! Passe Livre 13/06/13. Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k
47

https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k


centavos.   (Arnaldo  Jabor  condena  os  protestos.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=luLzhtSYWC4).

No dia  13,  a  manchete  que  estampava a  capa  do  jornal  Folha  de  São Paulo  era  a

seguinte, “Governo de SP diz que será mais duro contra vandalismo. Polícia acionará

Tropa de Choque em ato hoje, e Alckmin cobrará manifestantes por prejuízos”52, a capa

ainda contava com uma imagem destacada do policial Wanderlei Vignoli contendo um

manifestante e apontando sua arma em direção a outros, com a legenda “Encurralado.

Ferido, policial militar Wanderlei Vignoli agarra militante e aponta arma a manifestantes

para evitar que fosse linchado no protesto de anteontem em SP; um dia depois, ele disse

que teve medo e morrer ao ser cercado”.

Ainda nessa edição, foi publicado o Editorial Retomar a Paulista, que não moderou sua

opinião sobre os manifestantes e seguiu uma linha semelhante aos pronunciamentos do

Governador Geraldo Alckmin e do prefeito Fernando Haddad. “São jovens predispostos

à  violência  por  uma  ideologia  pseudorrevolucionária,  que  buscam tirar  proveito  da

compreensível  irritação  geral  com  o  preço  pago  para  viajar  em  ônibus  e  trens

superlotados.”. Sobre os objetivos pelos quais os manifestantes se reuniram foi escrito:

“o declarado objetivo central do grupelho: transporte público de graça. O irrealismo da

bandeira já trai a intenção oculta de vandalizar equipamentos públicos e o que se toma

por símbolos do poder capitalista. O que vidraças de agências bancárias têm a ver com

ônibus?”. O editorial prossegue desqualificando a conduta dos manifestantes com base

na  violência  decorrente  das  manifestações  já  ocorridas:  “demonstram,  com  isso,  a

ignorância de um preceito básico do convívio democrático: cabe ao poder público impor

regras e limites ao exercício de direitos por grupos e pessoas quando há conflito entre

prerrogativas.”,  termina  por  diferenciar  essas  das  manifestações  que  devem ter  seu

exercício  garantido  pela  Constituição,  acentuando  que  “o  direito  de  manifestação  é

sagrado, mas não está acima da liberdade de ir e vir menos ainda quando o primeiro é

reclamado por poucos milhares de manifestantes e a segunda é negada a milhões.”. Por

fim, propõe um posicionamento que deveria ser empregado pelo Governo, “É hora de

pôr um ponto final nisso”, “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

52  DISPONÍVEL  EM:  <https://acervo.folha.com.br/leitor.do?
numero=19524&anchor=5877205&origem=busca&originURL=>
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forma de criminalidade, aqui também a impunidade é o maior incentivo à reincidência.”

(Folha de São Paulo. Retomar a Paulista).

Ainda nessa mesma edição da Folha de São Paulo, foi aberto um espaço para os líderes

do Movimento Passe Livre publicarem um artigo53, expondo a opinião do movimento

respectivamente pelos representantes NINA CAPPELLO, estudante de direito da USP,

Erica de Oliveira, estudante de história da USP, Daniel Guimarães, jornalista, e Rafael

Siqueira, professor de música. O artigo, que teve como objetivo explicar as ideias que

norteavam a convocação da população, inicia explicando que o modelo estrutural do

transporte público é ditado por uma lógica que busca o lucro de empresas privadas e não

os interesses da população geral, nem mesmo os interesses dos usuários do transporte

público, “essa lógica, cujo norte é o lucro, leva as empresas, com a conivência do poder

público, a aumentar repetidamente as tarifas. O aumento faz com que mais usuários do

sistema  deixem  de  usá-lo,  e,  com  menos  passageiros,  as  empresas  aplicam  novos

reajustes.”.  Tal  lógica  (paradigma)  seria  “uma  violência  contra  a  maior  parte  da

população”, pois:

calcula-se  que  são  37  milhões  de  brasileiros  excluídos  do  sistema  de
transporte por não ter como pagar. Esse número, já defasado, não surgiu do
nada: de 20 em 20 centavos, o transporte se tornou, de acordo com o IBGE, o
terceiro maior gasto da família brasileira, retirando da população o direito de
se locomover […]. (Folha de São Paulo. Por que estamos nas ruas.).

Segundo o movimento,  a tarifa cobrada pelo transporte público restringe o acesso a

outros benefícios que existem nas cidades como escolas, parques, hospitais entre outros,

de maneira que o acesso à cidade como um todo não é democrático, pois, não beneficia

a população no geral.

A discrepância entre o custo do sistema e o quanto, como e quando se cobra
por  ele  evidenciam que  as  decisões  devem estar  no  campo  político,  não
técnico. É uma questão de escolha: se nossa sociedade decidir que sim, o
transporte é  um direito e  deve estar  disponível  a  todos,  sem distinção ou
tarifa, então ela achará meios para tal.(Folha de São Paulo. Por que estamos
nas ruas.).

No dia 1354, às 17h, os manifestantes se reuniram no Teatro Municipal, na região central

da capital. Diferente das outras manifestações, já antes de seu início, 40 pessoas foram

53  Folha de São Paulo. Por que estamos nas ruas.
54  BBC NEWS. Protestos e repressão acirram tensão em São Paulo; REDE BRASIL ATUAL. PM

vandaliza São Paulo, prende mais de 150, bate em jornalistas e sonega informações; O GLOBO.
PM de SP usa tropa de choque para conter protestos em escalada de violência.
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detidas e levadas para o 78º Distrito Policial, nos Jardins, na zona sul. A PM montou um

centro  de  triagem  na  Praça  do  Patriarca,  com  vans  para  transportar  qualquer

manifestante  suspeito  para  as  delegacias.  Apesar  do  esforço  para  não  ocorrer  a

manifestação, outros milhares de deram início à passeata por volta das 18:30 h, que

deixou o Teatro Municipal pelo calçadão da Rua Barão de Itapetininga e chegou à Praça

da  República.  Segundo  o  MPL,  participaram  dessa  manifestação  cerca  de  20  mil

pessoas.

No cruzamento da Consolação com a rua Maria Antônia, a PM montou um bloqueio de

motocicletas. Os manifestantes permaneceram parados na Praça Roossevelt esperando a

negociação entre membros do MPL com os policiais. Neste ponto,  os manifestantes

atearam fogo a sacos de lixo, fechando duas ruas para impedir a chegada de policiais.

Enquanto ainda aconteciam as negociações,  a Tropa de Choque apareceu pelas ruas

laterais e encurralou a linha de frente da passeata, lançando bombas de efeito moral e

gás lacrimogêneo para dispersar a multidão; a partir desse momento teve início uma

violenta repressão da PM, muito mais intensa do que as anteriores55.

Os  acontecimentos  foram  amplamente  noticiados  em  vários  veículos  midiáticos,  a

repercussão sobre a extrema violência policial espalhou-se pelo país e pelo mundo. Os

eventos  foram gravados  ao  vivo  por  repórteres  da  Mídia  Ninja,  e  apresentados  de

maneira  crua  aos  espectadores,  tornando  a  violência  mais  explicita.  Repórteres  e

manifestantes foram pressos, agredidos, atingidos bor balas de borracha e até mesmo

pessoas foram atropeladas por viaturas de polícia, ônibus foram pichados e patrimônios

públicos e  privados foram depredados.  Segundo o MPL cerca de 100 manifestantes

foram feridos. Outros sete jornalistas que faziam a cobertura da manifestação também

foram feridos. Ao todo a PM deteve 237 para averiguação e informou ter apreendido

nesse pente-fino dois coquetéis Molotov, máscaras, álcool e uma faca56.

Entretanto,  por  terem  sido  amplamente  noticiadas,  e  por  haver  dezenas  de  vídeos

gravados transmitidos ao vivo, ficou mais evidente os excessos e violência nas ações
55  BBC NEWS. Protestos e repressão acirram tensão em São Paulo; REDE BRASIL ATUAL. PM

vandaliza São Paulo, prende mais de 150, bate em jornalistas e sonega informações; O GLOBO.
PM de SP usa tropa de choque para conter protestos em escalada de violência.

56  BBC NEWS. Protestos e repressão acirram tensão em São Paulo; REDE BRASIL ATUAL. PM
vandaliza São Paulo, prende mais de 150, bate em jornalistas e sonega informações; O GLOBO.
PM de SP usa tropa de choque para conter protestos em escalada de violência.
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(repressão)  conduzidas  pela  PM  cometidos  nas  manifestações  de  13  de  junho,

principalmente em São Paulo.

Ainda na noite do dia 13, a Folha de São Paulo publica o artigo “Em protesto, sete

repórteres são atingidos; dois levam tiro no rosto”57, no qual foi destacado que mesmo

devidamente  identificados  como profissionais  de  imprensa,  sete  repórteres  da  Folha

foram  feridos  por  balas  de  borracha  ou  spray  de  pimenta,  usados  pelos  policiais

militares,  incluindo  Giuliana  Vallone,  Félix  Lima,  Rodrigo  Machado,  Ana  Krepp,

Leandro Machado, Fabio Braga, Marlene Bergamo. Destaca-se a violência cometida a

repórter da TV Folha Giuliana Vallone, atingida no rosto por uma bala de borracha, “A

cabeleireira Valdenice de Brito, 40, testemunhou o momento do disparo. ”Quando ela

me disse para sair dali por causa do tumulto, um policial mirou e atirou covardemente

nela.”. Outro ato58 de violência que ganhou destaque, foi o fato de policiais agredirem

um casal de jovens que estava em um bar próximo à manifestação na avenida Paulista.

Após a dispersão da manifestação, o casal que participou do ato foi atingido por golpes

de  cassetete.  “Me bateram e  me jogaram no chão.  Foram extremamente  violentos”,

disse  a  estudante  de  rádio  e  TV,  Gabriela  Lacerda,  de  24  anos.  Seu  namorado,  o

estudante de  marketing Raul  Longuini,  de 20 anos,  também foi  vítima.  Em nota,  a

Polícia Militar declarou “A PM atuou dentro dos preceitos constitucionais para garantir

o direito de livre manifestação, contudo é seu dever assegurar os direitos de toda a

população, incluindo-se o direito de ir e vir.”, “na democracia, não há espaço para a

baderna, para a destruição do patrimônio e para a violência. Em movimentos assim a

Polícia  Militar  agirá  sempre  com  o  rigor  da  Lei  e  para  preservar  a  segurança  da

população”. (G1 SP- Após protesto na Av. Paulista, policiais agridem jovens em bar).

Na  noite  do  dia  13,  o  prefeito  Haddad  se  pronunciou59 novamente,  mantendo  os

posicionamentos  anteriores  de  não  retornar  o  preço  da  passagem  para  R$  3,00,

argumentando que “Havíamos nos comprometido a dar um reajuste muito abaixo da

inflação. Se fosse dada a inflação, o valor da tarifa seria muito maior do que foi dado no

momento.  Então,  o  valor  será  mantido  porque  já  está  muito  abaixo  da  inflação

acumulada”, e ainda: “Tenho muito apreço pela democracia e considero legítima toda e
57 Folha SP. Em protesto, sete repórteres são atingidos; dois levam tiro no rosto.
58  G1 SP. Após protesto na Av. Paulista, políciais agridem jovens em bar.
59  Empresa Brasil de Comunicação. Haddad diz que valor da passagem de ônibus de São Paulo 

será mantido, apesar dos protestos.
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qualquer forma de manifestação e expressão. O que a cidade repudia é a violência. São

Paulo está acostumada com manifestações. O que a cidade não aceita é a forma violenta

de  se  manifestar  e  se  expressar.  Com  isso,  a  cidade  não  compactua”.  O  prefeito

complementou  sua  crítica  dizendo:  “Não  vejo  coordenação  nesse  movimento.  Eles

próprios  dizem:  eles  não  se  coordenam,  não  há  lideranças,  não  há  responsáveis.

Ninguém se apresenta como responsável pelo que está acontecendo”.

No dia 13, no Rio de Janeiro60 a Manifestação teve como ponto de encontro a Igreja de

Nossa  Senhora  da  Candelária  às  17  h,  reunindo  aproximadamente  2  mil  pessoas,

seguindo pela Avenida Presidente Vargas, pela Avenida Rio Branco até a estação de

metrô  Cinelândia  -  ambas  as  vias  foram  fechadas  em  mais  de  um  momento  Daí

prosseguiu pela rua Araújo Porto Alegre, pela Avenida Presidente Antônio Carlos e ao

chegarem na Avenida Primeiro da Março, por volta das 20 horas, ocuparam a frente da

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). De lá, a manifestação retornou para a

Avenida Presidente Vargas e por volta das 20:40 h o grupo se sentou no cruzamento da

Av.  Presidente  Vargas  com  a  Av.  Rio  Branco,  interditando  novamente  as  vias.  Os

policiais  do Batalhão de Choque usaram bombas de gás  lacrimogênio e  dispararam

balas de borracha; cães também foram usados para dispersar e avançar em direção aos

manifestantes. Por volta das 21:10 h, a cavalaria da Polícia Militar chegou ao local,

colaborando para a dissipação do movimento. Alguns manifestantes atearam fogo no

lixo  para  impedir  o  avanço  da  polícia  e  ao  longo  do  percurso,  vidraças  de  alguns

edifícios, pontos de ônibus e de agências dos bancos Santander, Banco do Brasil, Itaú e

do Bradesco foram quebradas e um pequeno foco de incêndio na agência do Banco do

Brasil foi iniciado; a fachada do prédio da Embratel fora depredada, as paredes da Alerj

pichadas.  Dezessete  pessoas  foram  detidas  e  encaminhadas  à  5ª  DP.  Os  jornais

destacaram que um policial e um manifestante foram feridos.

No dia 1461, a Folha trouxe a manchete: “Polícia reage com violência a protesto e SP

vive noite de caos. No 4º. ato contra a tarifa, PM cerca manifestantes e usa bala de

borracha e bombas de gás. Dezenas de pessoas ficam feridas e 192 são detidas. Haddad

60  G1 RJ. No Rio, protesto contra aumento da tarifa de ônibus tem confronto;  O GLOBO RJ.
Cidade amanhece com rastro de destruição, após protesto contra aumento das passagens de
ônibus.

61  FOLHA SP.  A PM começou a  batalha na Maria  Antônia;  FOLHA SP. Bombas  e  balas  de
borracha deixam centro em pânico; FOLHA SP. Novo protesto tem reação violenta da PM.
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crítica  corporação”.  Na  mesma  edição,  apresentou  os  artigos  “Bombas  e  balas  de

borracha deixam centro em pânico” e “Novo protesto tem reação violenta da PM” nas

quais, ainda que de maneira vaga, afirmou que para conter a manifestação do dia 13, a

polícia cometeu excessos e foi violenta na repressão da manifestação. A edição trouxe

também o depoimento do colunista Elio Gaspari, colunista da Folha, o artigo “A PM

começou a batalha na Maria Antônia”, que contrariou a versão oficial da polícia de que

o confronto teve início quando manifestantes tentaram romper o cordão de contenção

feito pela PM, no momento em que ainda aconteciam as negociações. Segundo o artigo,

no  entanto,  a  PM teria  começado  o  confronto  de  forma  violenta  atirando  balas  de

borracha e bombas de gás lacrimogênio, se aproveitando da paralisação da manifestação

durante as negociações de representantes do MPL com o comando da PM.

Outros  jornais62 da grande mídia  também repudiaram a ação da polícia  militar,  por

exemplo, o artigo da Carta Capital “Os protestos e a falência moral do Brasil” expôs que

“O Brasil, ou melhor, sua classe política, mídia e polícia, está moralmente falido”. O

artigo como um todo, destaca uma “crise de representatividade, escancarada pelo fosso

existente entre o poder público e a população, há cada vez menos formas legítimas de as

populações  manifestarem  suas  indignações  contra  lobbys,  bancadas  parlamentares

temáticas e autoritarismo de gente eleita.”

Algumas instituições também declaram apoio às manifestações e aos manifestantes que

foram detidos. O centro acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito do largo São

Francisco,  da USP, promoveu encontros na faculdade para promover debates e criar

estratégias  sobre  as  próximas  manifestações;  outras  faculdades  como  Pontifícia

Universidade  Católica  (PUC),  a  Fundação  Getúlio  Vargas  (FGV)  e  a  Universidade

Presbiteriana Mackenzie fizeram uma parceria para criar um centro de apoio jurídico

aos  detidos  nos  protestos.  Vinte  e  um professores  da  USP também divulgaram um

abaixo-assinado  em que  classificam os  detidos  nos  atos  como  "presos  políticos  de

Alckmin".  Além  disso,  vários  advogados  se  apresentarem  voluntariamente  para

defender  os  manifestantes  detidos.  Ainda,  manifestações  internacionais  foram

62  CARTA CAPITAL. Os protestos e a falência moral do Brasil.
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organizadas por brasileiros no exterior em Paris (França), Berlim (Alemanha), Coimbra

(Portugal), Canadá e Dublin (Irlanda)63.

No  dia  15  de  Junho,  a  Presidente  Dilma  foi  vaiada  na  abertura  da  Copa  das

Confederações.  Simultaneamente  às  manifestações  pelo  Brasil,  uma  pesquisa  do

Datafolha demonstrava que em relação à primeira semana de Junho, 57% os brasileiros

entrevistados consideravam a gestão ótima ou boa, em comparação à 30% no final de

Junho64.  Na  mesma  data,  novamente  o  prefeito  Haddad  se  pronuncia65 sobre  as

manifestações, através de uma entrevista à Folha de São Paulo. Nela o prefeito admite

que a  polícia  descumprira  os  protocolos  no controle  da manifestação,  no dia  13 de

Junho.  Em contrapartida,  para  justificar  seus  discursos  dos  dias  anteriores  que,  em

consonância com os de Alckmin, pareciam respaldar uma ação mais dura da polícia na,

o  prefeito  afirmou:  “Não podemos  adotar  qualquer  prática  que  coloque  em risco  a

convivência pacífica. Isso vale para mim e para todo mundo. Você tem que ter preparo

para não reagir, do prefeito ao governador, ao presidente da República, ao servidor mais

humilde.”,  ainda  na  mesma  entrevista  o  prefeito  é  perguntado  sobre  uma  possível

solução  de  curto  prazo  e  responde  da  seguinte  maneira,  “Eu  acredito  no  melhor

argumento,  nós  temos  o melhor  argumento.  Fizemos  o  esforço  possível  para  que  o

reajuste ficasse muito aquém da inflação acumulada. O movimento tem dificuldade de

dialogar,  pela natureza dele,  tem pouca permeabilidade,  temos que procurar oferecer

alternativas de abordagem.”

No dia 15, o jornal O Globo publicou a entrevista66 de uma das representantes do MPL

Mayara Vivian, estudante de Geografia na USP. O objetivo da representante foi mostrar

que os manifestantes que vão às ruas podiam ser qualquer pessoa e que esses têm várias

reivindicações pelas quais lutar, de maneira que as pessoas iam para as manifestações e

63 R7. Manifestações são organizadas na Europa em apoio aos protestos no Brasil; Revista Fórum.
França, Alemanha, Portugal e Canadá terão protestos em solidariedade aos manifestantes de
SP.

64 DATAFOLHA. Aprovação a governo Dilma Rousseff cai 27 pontos em três semanas.
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1303659-aprovacao-a-governo-dilma-rousseff-

cai-27-pontos-em-tres-semanas.shtml
65  FOLHA SP. É necessário ter preparo para não reagir, diz Haddad.
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/114121-e-necessario-ter-preparo-para-nao-reagir-diz-

haddad.shtml
66  O GLOBO. Podemos ser qualquer pessoa diz organizadora do movimento.
https://oglobo.globo.com/brasil/podemos-ser-qualquer-pessoa-diz-organizadora-de-movimento-8702393

54

https://oglobo.globo.com/brasil/podemos-ser-qualquer-pessoa-diz-organizadora-de-movimento-8702393
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/114121-e-necessario-ter-preparo-para-nao-reagir-diz-haddad.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/114121-e-necessario-ter-preparo-para-nao-reagir-diz-haddad.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1303659-aprovacao-a-governo-dilma-rousseff-cai-27-pontos-em-tres-semanas.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1303659-aprovacao-a-governo-dilma-rousseff-cai-27-pontos-em-tres-semanas.shtml


levavam suas próprias demandas, que iam além da redução da passagem ou do passe

livre:  “Podemos  ser  qualquer  pessoa,  são  as  posições  políticas  do  movimento  que

constroem as  coisas  desse  jeito.  Uma pessoa,  sozinha,  não  faz  uma manifestação”.

Sobre o papel do MPL das manifestações ela  complementa: “Uma coisa é  você ser

referência,  outra coisa é você ser liderança.  Não tô nem um pouco a fim de liderar

alguém. As pessoas se apropriam da luta delas, o que é o correto, não precisam ficar

esperando alguém dizer o que fazer”.

No dia 16, houve uma manifestação na Quinta da Boa Vista, em São Cristovão, na Zona

Leste do Rio, nas proximidades do Maracanã, onde ocorreu a partida de futebol entre

Itália e México.  A manifestação foi convocada pelo movimento criado no Facebook

“Copa para Quem?”, que reivindicava a diminuição da tarifa do transporte coletivo em

conformidade com as manifestações que estavam ocorrendo pelo Brasil e repudiava os

gastos públicos com a Copa do Mundo, pois normalmente nos países-sede da Copa do

Mundo, o patrocínio à construção de infraestrutura dos estádios e organização do evento

é  feito  pela  FIFA,  cabendo  aos  países-sede  investirem  em  infraestruturas  como

transporte e segurança para contribuir com evento. Porém, no Brasil, foram aprovados

exorbitantes  gastos  públicos  para  reforma  e  construção  de  estádios,  o  que  levou  a

questionamentos sobre os gastos nas esferas federal, estadual e municipal nas estruturas

para  a  Copa  do  Mundo,  uma  vez  que  esse  mesmo  governo  negligenciava  as

reivindicações das manifestações que estavam acontecendo periodicamente.

A manifestação nas proximidades do Maracanã contou com centenas de manifestantes,

mulheres,  crianças,  jovens,  pessoas da melhor idade,  compareceram. A manifestação

seguiu pela Rua Almirante Baltazar, uma das principais vias de acesso ao estádio, a via

foi bloqueada pela manifestação e, em consequência, por volta das 15:30 h, policiais do

Batalhão de Choque interviram com bombas de efeito moral e balas de borracha, apesar

de  o  protesto  ter  sido  pacífico.  Devido  à  violenta  intervenção  da  polícia,  os

manifestantes correram para a praça em frente ao Museu da Quinta da Boa Vista, onde

se  concentraram  e  foram  observados  pelos  policiais,  decidindo  regressar  apenas

mediante  um  acordo.  O  acontecimento  contribuiu  ainda  mais  para  depreciação  da
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imagem da Polícia e do Governo quanto ao tratamento dado aos manifestantes pelo

país.67

2.7- 5º ATO: Dia 17:
No dia 17,  em  São Paulo68, os milhares de manifestantes se reuniram no Largo da

Batata, em Pinheiros, Zona Oeste. Nesse primeiro momento, 1.100 policiais estavam

presentes, acompanhando os manifestantes à distância. Também, desde a concentração

da manifestação, havia manifestantes que empunharam bandeiras de partidos políticos -

esses poucos foram hostilizados por uma maioria que gritava “sem partido” e exigiram a

retirada das bandeiras. Por volta das 18 h, iniciou-se a passeata em duas frentes: uma

vindo pela Rua da Consolação e outra pela Av. Rebouças - essa última e se dividiu em

duas: parte da multidão foi em direção à Marginal do Rio Pinheiros, que teve suas vias

ocupadas, e outra parcela seguiu pela Av. Brigadeiro Faria de Lima. Por volta das 19 h,

a manifestação permanecia pacifica, sem nenhum ato de vandalismo e a polícia ainda

acompanhava  o  evento  a  certa  distância.  Contudo,  minutos  depois,  manifestantes

picharam a ciclovia do cruzamento entre a Av. Rebouças e a Av. Brigadeiro Faria Lima e

bancas de jornais, com mensagens contra o governador Geraldo Alckmin, a redução das

tarifas de transporte público e a Rede Globo. No entanto,  os próprios manifestantes

reagiram em repúdio, com vaias de “sem vandalismo”.

Os que vinham pela Rua da Consolação se direcionaram à Avenida Paulista. Ainda em

clima pacífico, por volta 20:30 h, os grupos que seguiram pela Av. Brigadeira Faria

Lima e pela Marginal do Rio Pinheiros, se encontraram na ponte Estaiada69, na Zona

Sul.  Em  torno  de  21:00  h,  um  grupo  de  manifestantes  que  veio  da  Marginal  rio

Pinheiros subiu pela Av. Brigadeiro rumo à Av. Paulista. Cerca de 22 h, os grupos de

manifestantes  começaram  a  diminuir  e  a  se  dispersar,  porém,  uma  parcela  dos

manifestantes se concentrou em frente ao Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul, sede

do Governo Estadual  de  São Paulo,  onde teriam tentado invadir;  a  tensão no local

67  G1 RJ. Após negociação, manifestantes deixam a Quinta da Boa Vista, no Rio.
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/apos-negociacao-manifestantes-deixam-quinta-da-boa-

vista-no-rio.html;  FOLHA SP.  Polícia  lança  bomba de  gás  lacrimogêneo  em  manifestantes  e
famílias. https://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1296078-manifestantes-
protestam-no-entorno-do-maracana.shtml

68  BBC. Cronologia Dos Fatos Brasil vive noite de protestos; veja resumo do dia.
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/130617_protestos_live.shtml
69  Ponte Octávio Frias de Oliveira.
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aumenta. Ainda em grande número, os manifestantes convergem para a frente de um

dos portões do Palácio, onde fogueiras foram acessas e objetos atirados, enquanto havia

gritos  e  cantorias  dos  manifestantes.  A  polícia  interveio  com  bombas  de  gás

lacrimogênio para dispersar o grupo. Ainda por volta das 22 h, o grupo que estava entre

a Marginal rio Pinheiros e a Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, na Zona Sul, seguiu

pela Marginal – Rio Pinheiros, passando pela Av. Nove de Junho, rumo à Av. Paulista.

Após as 23 h, uma parcela do grupo que estava na Av. Paulista parte para o Centro, em

direção à prefeitura.

No dia 17, no Rio de janeiro70, cerca de 100 mil manifestantes ocuparam a região do

centro da cidade, partindo da Candelária até a Avenida Rio Branco. A manifestação foi

caracterizada como pacífica – houve certo tumulto ao tentarem isolar manifestantes com

bandeiras  de partidos.  Ao fim do ato,  um grupo menor  dirigiu-se  à  Alerj,  tentando

invadi-la. Foi iniciado um confronto entre manifestantes e policiais, esses iniciaram a

contenção utilizando bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha, enquanto aqueles

lançaram coquetéis molotov e rojões em direção ao prédio - um carro foi incendiado e

outros três depredados. Devido ao grande número de manifestantes em relação ao de

policiais, esses viram obrigados a se esconder dentro do prédio da assembleia até a

chegada da Tropa de Choque. No total 27 pessoas ficaram feridas, entre manifestantes e

policiais.

No dia 1771, as manifestações ocorreram em 11 capitais brasileiras - São Paulo, Rio de

Janeiro, Brasília, Maceió, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Vitória, Curitiba, Belém e

Belo Horizonte – e em dezenas de outras cidades pelo Brasil. Todas elas com número

expressivo de manifestantes em relação às anteriores. Ainda nessa data, personalidades

influentes72 expuseram  sua  opinião  em  sua  página  do  Facebook,  incluindo  o  ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, que declarou: “Os governantes e as lideranças

do  país  precisam  atuar  entendendo  o  porquê  desses  acontecimentos  nas  ruas.

Desqualificá-los como ação de baderneiros é grave erro. Dizer que são violentos nada

resolve”;ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: “A única certeza é que o movimento

social e as reivindicações não são coisa de polícia, mas sim de mesa de negociação”, e

70  GAZETA DO POVO.  Manifestação reúne 100 mil no Rio e acaba em violência;  O GLOBO.
Protestos mobilizaram pelo menos 240 mil pessoas em 11 capitais.

71 O GLOBO. Protestos mobilizaram pelo menos 240 mil pessoas em 11 capitais.
72 O GLOBO. FH vê erro em desqualificar protestos; Lula critica uso da polícia.
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Arnaldo Jabor, que retratou-se em relação a sua declaração do dia 11 de Junho:

A primeira vista este movimento parecia uma pequena provocação inútil que
muitos  criticaram erradamente,  inclusive eu.  Nós temos democracia desde
1985,  mas  democracia  se  aperfeiçoa,  senão  decai.  Entre  nós  quase  tudo
acabava em pizza ou em paralisia  entre os  três  poderes.  O Brasil  parecia
desabitado politicamente, de repente, apareceu o povo, de repente o Brasil
virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que
nascia  quando Collor  caia,  acordou,  abriram os  olhos e  viram que temos
democracia. Mas uma república inoperante.  Os jovens despertaram porque
ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou
privados. Só há dois perigos à tentação da violência e o vazio. Se tudo viram
batalhas campais a coisa se destrói, se virar um movimento abstrato genérico
demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com
objetivos concretos, como por exemplo, a luta contra o projeto de emenda
constitucional 37, o PEC-37, que será votada semana que vem para limitar o
ministério  público  que defende a sociedade.  Se tudo correr  bem, estamos
vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma
lição. Democracia ja temos, agora temos de formar uma República(Arnaldo
Jabor  se  Retrata  com  os  Manifestantes  17/06/2013.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=oR5Gcq4Q5Rw)

Outro destaque foi a manifestação de Belo Horizonte73,  que por ocasião do jogo da

Copa das Confederações entre Nigéria e Taiti, captou grande visibilidade. Cerca de 20

mil  manifestantes  compareceram ao centro  da  cidade,  nas  proximidades  do  Estádio

Mineirão; a  principal pauta do protesto foi a crítica aos gastos do Governo com os

“megaeventos” que circundavam a Copa do Mundo. Mais uma vez, houve confronto

com a PM.

Vale  mencionar  que  em Brasilia74,  a  manifestação  teve  como  ponto  de  encontro  o

Museu da República às 17 h, na Esplanada dos Ministérios, de onde seguiram para o

Congresso Nacional.  Por  volta  das  18  h,  milhares  de manifestantes  se  reuniram no

gramado  do  Congresso  Nacional,  onde  cantaram o  hino  brasileiro.  Cerca  de  19  h,

manifestantes romperam o cordão de isolamento da polícia que, por sua vez, fez uso do

spray  de  pimenta  para  dispersá-los.  Centenas  de  pessoas  tomaram  a  cobertura  do

Congresso Nacional até em torno das 20h. Por fim, a manifestação se dispersa por volta

das 22:30.

2.8- 6º ATO: Dia 18:
No dia 1875, a repercussão das manifestações foi enorme, uma grande maioria de fontes

73 O GLOBO. Protestos mobilizaram pelo menos 240 mil pessoas em 11 capitais.
74  BBC. Cronologia Dos Fatos Brasil vive noite de protestos; veja resumo do dia.
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/130617_protestos_live.shtml>
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jornalísticas  televisivas  ou  impressas,  enfatizou  o  número  de  manifestações,  de

participantes e a violência dos confrontos. Ainda no dia 18, pessoas se mobilizaram

através das redes sociais para limpar os vestígios de vandalismo da manifestação do dia

anterior no Rio de Janeiro nas proximidades da Alerj.  Nessa data, pela primeira vez

desde o início das manifestações, Fernando Haddad, mostra iniciativas em direção à

redução da passagem em São Paulo. No dia seguinte, o prefeito foi à Brasília, onde se

reuniu com membros da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, apresentando

um projeto que previa desonerações de tributos do transporte público e incentivos para

empresas de transporte coletivo urbano em todo o país.

O texto  estabelece  a  redução  a  zero  do  PIS/Pasep,  por  parte  do  governo
federal,  na  aquisição  de  insumos  relativos  a  operação  dos  serviços  de
transporte, como óleo diesel, energia elétrica e bens de capitais. Os governos
estaduais têm como contrapartida zerar o ICMS e o ISS incidente sobre o
transporte público. (Haddad pressiona Senado por projeto que reduz tarifa de
ônibus. Folha de São Paulo)

No dia 18, outro espaço de voz foi aberto para o MPL. Publicada pela Revista Fórum76,

a entrevista de uma das representantes do Movimento Passe Livre de São Paulo, Luiza

Mandetta,  teve  como  destaque  a  pauta  do  movimento  e  o  crescente  número  de

reivindicações que foram se somando às manifestações ao longo de sua processualidade.

Fórum – Depois dos protestos de ontem, muito se falou nas redes sociais e se
propagou por  setores  da  mídia  que  as  pautas  de  vocês  são  mais  amplas,
passando por temas como aumento da inflação,  votação da PEC 37 e até
impeachment  da  presidenta  Dilma  Rousseff.  Isso  é  verdade?
Luiza Mandetta –  Não, não tem nada disso. Estamos na rua para barrar o
aumento, para que a passagem retorne aos R$ 3. Esse negócio de colocar
várias pautas e tentar pautar o movimento não nós agrada. Tem muita gente
querendo colocar a própria pauta nos atos, e tentamos combater isso porque é
um risco para nós. Não queremos e não vamos permitir que parasitem a nossa
pauta e que as coloquem no meio, justamente agora que a manifestação está
gigante.(MPL:  “Não  vamos  permitir  que  parasitem  a  nossa  pauta”,
Revista Forum).

No dia 18, o grupo Anonymous77 pronunciou-se sobre oo contexto das manifestações e

75  FOLHA SP.  Haddad pressiona Senado por projeto que reduz tarifa de ônibus.  DISPONÍVEL
EM:

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297106-haddad-pressiona-senado-por-projeto-que-
reduz-tarifa-de-onibus.shtml>; G1 RJ. Estudantes chegam ao Centro do Rio para remover marcas
de protesto.  DISPONÍVEL EM:

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/estudantes-chegam-ao-centro-do-rio-para-remover-
marcas-de-protesto.html>

76 REVISTA FÓRUM.  Confira como foi  a quinta-feira de manifestações no Brasil. 20-06-2013.
DISPONÍVEL EM:

<https://revistaforum.com.br/noticias/acompanhe-a-cobertura-das-manifestacoes-hoje-no-brasil/>
77  É um grupo de usuários conectados pela rede digital ao redor do mundo, usuários esses que mantém

sua  identidade  em  anonimato,  sua  pautas  lutam  contra  grupos  dominantes  e  a  exploração  da
população,  são  conhecidos  por  vazar  dados  sigilosos  de  empresas,  personalidades  politicas  e
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levantou cinco pautas, argumentando representarem a possibilidade do começo de um

“novo Brasil”.

“Seremos simples e diretos! As mídias de rádio e tv dizem que não temos
uma causa específica. Isso pode enfraquecer o movimento só a diminuição
das passagens de transporte público não nos satisfazem mas realmente temos
que saber por onde começar um novo Brasil! Então vamos levantar causas
diretas  e  sem polêmicas  de cunho religioso ou ideológico.  Sem bandeiras
partidárias ou subjetividades. Vamos todos levantar causas de cunho moral
que são unanimidades aceitas. E vamos levantar poucas por hora para que
não se dispersem. Chamaremos elas de ”As 5 causas!” As 5 causas são: 1-
Não  a  PEC 37,  2-  Saída  imediata  de  Renan Calheiros  da  presidência  do
Congresso Nacional. 3- Imediata investigação e punição de irregularidades
nas  obras  da  Copa,  pela  Polícia  Federal  e  Ministério  Público  Federal.  4-
Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo. 5-Fim
do  foro  privilegiado  pois  ele  é  um  ultraje  ao  ARTIGO  5º  da  nossa
Constituição!  REPITAM,  ALARDEM,  GRITEM,  RETUÍTEM,
COMPARTILHEM! Baixem o vídeo e postem em suas contas para que não
seja retirado do ar! “Verás que um filho teu não foge a luta!”. (Anonymous
Brasil - As 5 causas!. 18-60-2013. DISPONÍVEL EM:
<  https://www.youtube.com/watch?v=v5iSn76I2xs  >)  

2.9- DIA 19:
No dia 1978, foi anunciada a redução da tarifa do transporte público em São Paulo e no

Rio de Janeiro. Em São Paulo, a tarifa do transporte público para ônibus e metrô ,que

havia subido para R$ 3,20, foi reduzida ao antigo valor  - 3,00 R$. A mudança foi

anunciada em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes pelo prefeito F.

Haddad e pelo governador G. Alckmin. O novo valor passou a vigorar a partir do dia 24

de Junho. No Rio de Janeiro, em outra coletiva de imprensa, o prefeito Eduardo Paes

anunciou a redução da tarifa de ônibus de 2,95 R$ para 2,75R$. No dia seguinte o

Governador Sérgio Cabral, anunciou a diminuição das tarifas para barcas de 3,30 R$

para 3,10 R$, de trem de 3,10 R$ para 2,90 R$ e de metrô de 3,50 R$ para 3,20 R$.

Ambas as reduções foram possíveis devido a desoneração e incentivos para empresas de

transporte público.

2.10- DIA 20:
No dia 2079,  acontece algo inesperado: o Movimento Passe Livre deixa a frente e a

convocação das manifestações, o motivo seria a conquista da redução da passagem em
celebridades.

78  O GLOBO. Rio e SP anunciam redução nas tarifas dos transportes.
<  https://oglobo.globo.com/brasil/rio-sp-anunciam-reducao-nas-tarifas-dos-transportes-8745978  >  
79 TERRA. SP. MPL deixa ato e diz que direita quer dar 'ares fascistas' a protestos.  DISPONÍVEL
EM:
http://noticias.terra.com.br/brasil   cidades/,1586fb147546f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html  
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São Paulo, Rio de Janeiro dentre outras cidades, comparecendo às próximas,  com o

propósito de comemorar as conquistas de até então. É preciso dizer que o MPL fez essa

retirada  para  organizar  os  próximos  passos  e  pautas  que  seriam  seguidas  pelo

movimento; outro argumento foi que ao longo das manifestações, o grande número de

manifestantes trouxeram consigo uma ampla gama de pautas que iam muito além da

reivindicação inicial da redução da passagem.

Por  fim,  as  manifestações  que  ocorreram  após  o  MPL  deixar  de  convocar  as

manifestações,  se  encaixam  na  terceira  fase  descrita  por  Singer  (2013),  onde  as

manifestações eram caracterizadas por não possuírem pauta única, serem convocadas

pelas mídias sociais por iniciativa popular80, e pelos manifestantes vestirem o uniforme

da  seleção  brasileira  e  portarem  de  bandeiras  nacionais.  Toda  essa  caracterização

indumentária  expressava um nacionalismo ou patriotismo,  que funcionava como um

fator de diferenciação estética em relação aos manifestantes da primeira fase, que eram

caracterizados como vândalos81.

As manifestações ocorridas na quinta feira, dia 20 de Junho82, em todo o Brasil, foram

as maiores do ano –milhares de pessoas saíram pelas ruas do Brasil em 388 cidades,

incluindo 25 das 27 capitais, em manifestações majoritariamente pacíficas, mas houve

confrontos em 9 das capitais brasileiras e destruição de patrimônio publico e privado.

80 Isto vale ser questionado porém não foram encontradas fontes que apontem claramente para intenções
de terceiros na convocação dessas manifestações, pode-se encontrar somente especulação de qual seria o
jogo politico por trás da convocação dessas manifestações, este tipo de questionamento tornou-se muito
comum devido aos movimentos da mídia para apropriar-se das pautas das manifestações, ou do repentino
apoio  da  Federação  das  Indústrias  do  Estado  de  São  Paulo  às  manifestações  e  principalmente  com
processo  de  impeachment  da  presidenta  Dilma surgiram muitos  questionamentos  sobre  intenções  de
terceiros na condução do descontentamento da população contra os representantes políticos em 2013, o
argumento é que o descontentamento foi condicionado a figura da presidenta Dilma e do Partido dos
Trabalhadores entre 2013 e 2016, decorrendo no  impeachment em 2016.
81 PASSO  A  PALAVRA.  20  de  junho:  a  Revolta  dos  Coxinhas. DISPONÍVEL  EM:

<https://passapalavra.info/2014/06/96270/>; PASSO A PALAVRA. Uma nação em cólera: a revolta
dos Coxinhas. DISPONÍVEL EM: <https://passapalavra.info/2013/06/79985/>

82 UOL.  Em dia de maior mobilização, protestos levam mais de 1 milhão de pessoas às ruas no
Brasil. DISPONÍVEL EM:
<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/em-dia-de-maior-mobilizacao-
protestos-levam-centenas-de-milhares-as-ruas-no-brasil.htm>;  FOLHA  SP.  Manifestações  levam  1
milhão de pessoas às ruas em todo país. DISPONÍVEL EM:
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1298755-manifestacoes-levam-1-milhao-de-pessoas-
as-ruas-em-todo-pais.shtml>;  JORNALISMO B NOTÍCIAS. Cobertura dos protestos  pelo Brasil  –
20/6. DISPONÍVEL EM:
<  https://jornalismobnoticias.wordpress.com/2013/06/20/cobertura-dos-protestos-pelo-  
brasil-206/  >  
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Milhares de pessoas vestiram camisetas com as cores da bandeira, da seleção brasileira

e portavam bandeiras do Brasil. Uma grande parcela da classe média compareceu às

manifestações.  No  interior  de  São  Paulo,  um  manifestante  faleceu,  vítima  de

atropelamento, e centenas de pessoas foram feridas em decorrência da ação policial em

diversas outras cidades –em Brasília, 137 pessoas e no Rio de Janeiro 60 pessoas, por

exemplo. Dentre as manifestações, a do Rio de Janeiro foi a que concentrou o maior

número de pessoas, cerca de 300 mil, ou seja, três vezes mais do que a manifestação do

dia  17  de  Junho  em  São  Paulo,  sendo  também  maior  que  as  anteriores,  em  que

compareceram cerca de 110 mil pessoas. A proporção das manifestações do dia 20 de

Junho fez com que a presidente Dilma Rousseff convocasse uma reunião de emergência

para  o dia  seguinte  para  discutir  medidas  que  deveriam ser  tomadas em relação às

manifestações83.

No dia 21 de Junho, a presidente anunciou em rede nacional84 medidas para melhora do

transporte público, saúde e educação em todo o país, as principais medidas seriam a

criação do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, com investimento de R$ 50 bilhões, o

uso de 100% dos royalties do petróleo para a educação e um acordo que importaria

milhares  de  médicos  para  ampliar  o  antedimento  do  Sistema  Único  de  Saúde.  A

proposta foi nomeada  “pactos em favor do Brasil”.

No dia 24 de Junho, Dilma Russeff se reuniu com 26 prefeitos e 27 governadores no

intuito  de propor  um plebiscito  para  uma Constituinte  de  reforma politica,  além de

propor tornar a corrupção um crime hediondo85. Contudo, devido a críticas, a presidente

recuou quanto à proposta de uma nova Constituinte, porém mantendo a do plebiscito

que abrangia questões de organização dos partidos e sistema eleitoral como uma forma

de atender as demandas das ruas86. No dia 25 de Junho, a Câmara derruba o projeto da

83  G1. Protestos pelo país têm 1,25 milhão de pessoas, um morto e confrontos. DISPONÍVEL EM:
<  http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-tem-125-milhao-de-pessoas-um-morto-e-  

confrontos.html  >  
84  NOTÍCIAS UOL. Leia a íntegra do pronunciamento da presidente Dilma. DISPONÍVEL EM: 

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/21/leia-a-integra-do-pronunciamento-
da-presidente-dilma.htm>

85  G1 GLOBO. Dilma propõe 5 pactos e plebiscito para constituinte da reforma política.. 
DISPONÍVEL EM: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-propoe-5-pactos-e-
plebiscito-para-constituinte-da-reforma-politica.html>; FOLHA SP. Dilma quer plebiscito para 
promover reforma política. DISPONÍVEL EM: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/115778-
dilma-quer-plebiscito-para-promover-reforma-politica.shtml>

86  FOLHA SP. Dilma desiste de constituinte e vai negociar com o Congresso.  DISPONÍVEL EM: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/115952-dilma-desiste-de-constituinte-e-vai-negociar-com-
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PEC-3787. No dia  26 de Junho, o senado vota e aprova lei que torna corrupção crime

hediondo88.

 

congresso.shtml>
87  G1 GLOBO. Câmara derruba PEC que tentava limitar o poder de investigação do MP. 

DISPONÍVEL EM: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/camara-derruba-pec-que-tentava-
limitar-o-poder-de-investigacao-do-mp.html>

88 G1  GLOBO.  Senado  aprova  projeto  que  torna  corrupção  crime  hediondo. DISPONÍVEL
EM:<http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/senado-aprova-texto-base-de-projeto-
que-torna-corrupcao-crime-hediondo.html>;  SENADO  NOTÍCIAS.  Aprovado  projeto  que
torna  corrupção  crime  hediondo. DISPONÍVEL  EM:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/06/26/aprovado-projeto-que-
torna-corrupcao-crime-hediondo>

63

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/06/26/aprovado-projeto-que-torna-corrupcao-crime-hediondo
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/06/26/aprovado-projeto-que-torna-corrupcao-crime-hediondo
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/senado-aprova-texto-base-de-projeto-que-torna-corrupcao-crime-hediondo.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/senado-aprova-texto-base-de-projeto-que-torna-corrupcao-crime-hediondo.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/camara-derruba-pec-que-tentava-limitar-o-poder-de-investigacao-do-mp.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/camara-derruba-pec-que-tentava-limitar-o-poder-de-investigacao-do-mp.html
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/115952-dilma-desiste-de-constituinte-e-vai-negociar-com-congresso.shtml


CAPÍTULO  III:  OSCILAÇÃO  DAS  OPINIÕES  SOBRE  AS
MANIFESTAÇÕES DE 2013  ATRAVÉS DA ANALISE DO DISCURSO
DOS COMENTÁRIOS NA PAGINA MPL-SP

Os comentários da página do MPL-SP foram escolhidos como fontes para medir a oscilação89

de opiniões da população sobre as manifestações de Junho de 2013 convocadas pelo MPL. A

metodologia  escolhida  foi  a  Análise  do  Discurso.  Serão  elucidados  alguns  conceitos  que

permearam a aplicação metodológica presente nesta pesquisa. Para fins didáticos, imaginamos

cada pessoa como um ator em um determinado contexto, sua atuação é feita por meio da

linguagem   falada ou não falada. Para que a linguagem seja compreendida por outro (um

receptor,  testemunha,  ouvinte),  é  necessário  que  ambos  compartilhem  algum  tipo  de

construção cognitiva, nesse sentido, a linguagem não é a expressão de um único indivíduo,

mas  surge  da  interação entre  sujeitos,  ou  seja,  baseia-se  em uma intersubjetividade,  esse

conceito é denominado dialogismo. (BENETTI, 2016; ORLANDI, 2001)

Quando  o  sujeito  atua,  orienta-se de  acordo  com  seu  papel  que  papel  obedece  a  uma

construção  cognitiva,  pois  constitui  um personagem,  uma personalidade,  uma identidade.

Todavia, essa posição só pode ser tomada em relação à posição de outros sujeitos – outros

personagens e outras identidades – e do reconhecimento do meio em que está inserido. Nesse

sentido, a  posição do sujeito necessita de conceitos que o definam e definam o outro –tudo

aquilo que é externo ao sujeito–, ou seja, esse não atua de forma livre. Esses conceitos, por

sua vez, na maioria das vezes, são anteriores à atuação ou até mesmo à existência dos próprios

atores,  então este  orienta-se mediante a  conceitos  construídos  em determinadas condições

históricas, materiais e ideologias próprias de cada meio e internalizados ao longo da vida de

um  sujeito.  Com  este  intuito,  nos  capítulos  anteriores  foram  descritos  os  cenários,

temporalidades  e  atores  para  que  possamos  esboçar  a  posição   do   sujeito que  liga-se  as

manifestações de 2013. (BENETTI, 2016; ORLANDI, 2001)

Nesse sentido, pode-se afirmar que, em sua materialidade, cada comentário deixado na página

do MPL carrega uma construção cognitiva que expressa tanto a compreensão do mundo a seu

redor, de outros sujeitos  e como este compreende-se a si mesmo. Em um comentário, por

meio de uma construção cognitiva prévia, cada palavra é escolhida pela necessidade de ser

compreendida  e  passar  um  sentido,  um  significado  tanto  para  o  receptor  quanto  para  o

contexto do meio circundante.

89 Nesta pesquisa este temo se refere a mudança ao longo dos acontecimentos de opiniões, reivindicações,
críticas e elogios ao longo das manifestações.
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Foram lidos todos os artigos e comentários da página online do MPL São Paulo referentes às

manifestações de 2013, com o recorte temporal90 do dia 06 de junho, dia do primeiro ato, até

o dia 24, dia do último artigo publicado na página no mês de junho – que já mostraria uma

inflexão nos assuntos abordados nos comentários, em consequência à retirada do MPL da

organização de novas manifestações.  Em meio à leitura dos comentários,  sob a ótica dos

conceitos  descritos  anteriormente,  foi  percebida  uma repetição  de  diversos  assuntos  entre

diferentes comentários,  uns eram enfatizados em determinadas datas,  outros apareciam de

maneira uniforme durante o período do recorte, alguns começavam com poucas repetições e

emergiam ao longo do período e outros começavam com grande repetibilidade e se tornaram

menos recorrentes.

Os  comentários  foram  reorganizados  cronologicamente,  independente  do  artigo  em  que

estavam.  Dentro  dessa  organização,  foram formuladas  tabelas  com base  na repetição  dos

assuntos abordados nos comentários, que poderiam ter em seu conteúdo múltiplos assuntos,

que foram formulados em frases. Por exemplo, o seguinte comentário, foi categorizado nos

seguintes assuntos: Reconhecimento da visibilidade atingida pelas manifestações convocadas

pelo   MPL e reconhecimento  das   manifestações   como   algo   necessário   para   o   beneficio

coletivo.

Tordo  no  dia  08/06/2013  às  00:48  disse: Vejo  muita  gente  reclamando  dos
“prejuízos” que os manifestantes causaram na Paulista. Eu já vejo por outro ângulo.
Vejo a proporção que o protesto tomou e o quanto isso apareceu para as pessoas que
nem  sabiam  da  existência  dele.  Pessoas  foram  prejudicadas  ficando  presas  no
trânsito? Siiim, com certeza foram! Mas e o pobre que vive à margem da sociedade
e sofre todos os dias? As pessoas não tem o conceito básico de sociedade, não tem o
conceito básico de se preocupar com o grupo, e não apenas com sí próprio!  (Ações
pela cidade divulgam o grande ato do dia 6!. MPL-SP).

1

A aplicação dessa metodologia busca a  oscilação dos assuntos mais  abordados através  de

repetições  –paráfrase–  e  de  silenciamentos  de  assuntos  ao  longo  da  processualidade  das

manifestações, refletidos nos comentários deixados na página do MPL-SP. Tal metodologia

foi  escolhida devido a alguns motivos: primeiro,  seria o fato da pesquisa almejar estudar

fontes alternativas que não fossem advindas da grande mídia, pois essa modalidade de fonte já

foi amplamente explorada nos artigos e dissertações e tesses sobre o tema –o que contribui

para esse fato é que grande número dessa bibliografia foi escrita por acadêmicos das áreas da

comunicação. Segundo, por via dessa metodologia poderia medir a oscilação entre os assuntos

abordados  pela  população,  existentes ao  longo  das  manifestações,  da  mesma  forma  que

poderia esclarecer sobre as intenções das pessoas ao opinar sobre elas, pois nesse sentido é

90  Devido a esse recorte temporal foram retirados da formulação das tabelas os artigos referentes as “Primeiras
Chamas” que foram trabalhos de conscientização e divulgação dos valores e objetivos do MPL em colégios 
estaduais e terminais de ônibus no mês de maio na cidade de São Paulo.
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preciso  ter  algum  interesse  para  comentar  justamente  na  página  do  MPL,  no  mínimo  a

intenção de expressar-se e ser ouvido.

Esta metodologia foi inspirada na utilizada por Rebeca Barreto Duarte, autora da dissertação

“O Movimento  Passe  Livre  na Rede:  A Produção Social  do  Discurso sobre o Direito  ao

Transporte público no Jornalismo Digital”. Sua pesquisa estuda a abordagem da mídia sobre

as manifestações de junho de 2013, especificamente os jornais Folha de São Paulo e O Globo,

dois dos jornais de maior tiragem do Brasil. Em sua dissertação, Duarte organiza tabelas de

acordo com assuntos,  por  exemplo,  caracterização dos  manifestantes,  caracterização das

ações dos manifestantes, caracterização dos membros do MPL, questões contra ou a favor

das quais o MPL luta e características da ação policial, nas quais os assuntos são ligados ao

número de repetições de palavras nos dois jornais. Em suma, mostra resultados expressivos

quanto  ao  material  final,  terreno  fértil  para  interpretações  e  resume  bem  a  produção  de

conteúdo dos jornais referidos. Por exemplo, na tabela “caracterização das ações do MPL”

referente à Folha de São Paulo, temos 393 repetições de palavras referentes ao vandalismo91

em oposição a 90 que referiam-se à pauta da redução da tarifa do transporte publico92 ao valor

anterior, na tabela referente “questões contra ou a favor das quais o MPL luta”. Fica evidente

a ênfase no tratamento jornalístico da Folha de São Paulo na retratação da violência  nas

manifestações  em  relação  à  quantidade  de  vezes  em  que  as  pautas  do  MPL  foram

esclarecidas.

Dito  isto,  foram organizados  368 comentários  da página  do Movimento  Passe  Livre  São

Paulo,  entre os dias 06/06 e 24/06 do ano de 201393.  As primeiras tabelas referem-se aos

91 Depredaram/ depredação do patrimônio público/ dano ao patrimônio/ cercaram ônibus/ vidraças quebradas/
monumentos danificados/ picharam placas/ invasão de terminal de ônibus/lançamento de garrafas, pedras e
pedaços de pau/ atacaram/ apedrejaram/ atiraram coquetéis molotov/ saquear/ devastação/ lançaram bombas.
(Quadro 4. Caracterização das ações do MPL, Jornal Folha de S. Paulo. IN: DUARTE, Rebeca Barreto. O
Movimento Passe Livre na Rede: A Produção Social do Discurso sobre o Direito ao Transporte público no
Jornalismo Digital.  Universidade Estadual do Norte-Fluminense Darcy Ribeiro- UENF, Rio de Janeiro.
2018.)

92 Aumento das tarifas de ônibus/ reajuste das tarifas/ reduzir a passagem do ônibus/ preço das passagens/ alto 
custo do transporte (Quadro 5. Questões contra ou a favor das quais o MPL luta, Jornal O Globo. IN: 
DUARTE, Rebeca Barreto. O Movimento Passe Livre na Rede: A Produção Social do Discurso sobre o 
Direito ao Transporte público no Jornalismo Digital. Universidade Estadual do Norte-Fluminense Darcy 
Ribeiro- UENF, Rio de Janeiro. 2018.)

93 Ações pela cidade divulgam o grande ato do dia 6!, publicação: 06/06/2013; Nota sobre a manifestação do
dia 6,  publicação:  07/06/2013; Nota pública do Movimento Passe Livre sobre a luta contra o aumento,
publicação: 09/06/2013; Nota sobre os presos no ato do dia 0606, publicação: 09/06/2013; 3º Grande Ato
Contra o Aumento, publicação:  11/06/2013; 4º Grande Ato Contra o Aumento, publicação:  13/06/2013;
Sobre a situação dos detidos nos atos contra o aumento da tarifa de 11/06, publicação: 13/06/2013; Nota
pública sobre a situação dos detidos nos atos contra o aumento da tarifa, publicação:  15/06/2013; Agora a
periferia de São Paulo também vai parar!,  publicação: 17/06/2013; Nota do MPL sobre a reunião com a
Prefeitura, publicação: 17/06/2013; Nota pública sobre os atos do dia 17/06, publicação: 17/06/2013; Nota
pública  sobre  as  declarações  do  Prefeito,  publicação:  19/06/2013;  Sobre  a  revogação  do  aumento,
publicação: 21/06/2013; Sobre a continuidade da luta, publicação: 22/06/2013; Carta aberta do MPL-SP à
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períodos entre um ato e outro, porém, com o fim da convocação de manifestações pelo MPL,

essas  passam a  ser  organizadas  por  dias.  É  preciso  dizer  que  os  assuntos  abordados  nos

comentários são classificados de acordo com as palavras escolhidas pelo emissor.

As palavras utilizadas não foram alteradas, isto é, os assuntos obedecem ao que está explícito

na narrativa do comentário – nas entrelinhas, existe espaço para interpretação, o que muitas

vezes implica em fazer suposições que podem ou não corresponder às intenções de fala do

emissor,  caminho  este  que  foi  evitado.  Em consequência  dessa  escolha,  muitos  assuntos

semelhantes foram gerados, foram excluídos somente os comentários totalmente repetidos94.

Outro ponto a se observar é a recorrência de pessoas que comentaram no site, o que só é

possível notar se o usuário tiver feito a escolha de um nome característico, isso poderia causar

suposições  equivocadas,  uma vez  que  o site  do MPL permitia  que  houvessem nomes de

usuários  repetidos,  ou  até  mesmo  que  o  usuário  mantivesse-se  anônimo,  visto  que  a

plataforma não possui a ferramenta de criar uma conta no site.

3.1- 1º ATO: DIA 6 (01 comentário)
A primeira  tabela95 corresponde  ao  único  comentário  no  dia  1º  ato  (06/06),  comentário

correspondente ao artigo “Ações pela cidade divulgam o grande ato do dia 6”, que expressa

uma opinião positiva sobre as manifestações. Pode-se dizer que ainda antes da manifestação

do dia 06, existia pouca repercussão sobre o evento.

3.2- 2º ATO: DIA 07  (15 comentários)
A segunda tabela96 corresponde ao período entre o dia do 2º ato (07/06) e o dia anterior ao

terceiro ato (10/06) e possui 15 comentários. Nessa tabela, podemos notar tanto a repercussão

do 1º ato quanto do 2º. Pode-se notar que os assuntos que mais se repetem são:  “Afetar o

direito de ir e vir de pessoas alheias à manifestação” e “crítica negativa ao vandalismo e a

destruição de bens praticado pelos manifestantes”, assuntos que contêm críticas negativas

sobre as manifestações, o que pode ser atribuído a alguns aspectos, primeiro, à maneira em

que a grande mídia retratou as manifestações, segundo, à falta de esclarecimento sobre valores

e objetivos do MPL na cobertura midiática.

Em  seguida,  temos  seis  assuntos  sendo  abordados,  dentre  os  quais  três  podem  ser

classificados  como  críticas  positivas  aos  atos:  “Parabenização   pela   manifestação”,

presidenta, publicação: 24/06/2013.

94 Ou seja, com todas as palavras idênticas.
95 Referente ao ANEXO I.

96 Referente ao ANEXO II.
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“Reconhecimento   das   manifestações   como   algo   necessário   para   o   beneficio   coletivo”,

“Reconhecimento  das  manifestações  como  maneira  de  exercer   o   direito  à  democracia”;

temos  ainda,  “Reconhecimento   da   exploração   do   usuário   do   transporte   publico   pelas

empresas   de   transporte   coletivo,   através   do   alto   custo   da   tarifa   e   baixa   qualidade   do

transporte” e  “Pedido por maior divulgação dos atos”. Todos esses seis  assuntos apontam

para  uma  boa  repercussão  das  manifestações,  pois  essas  são  reconhecidas  como  uma

necessidade para combater e denunciar a ineficiência do transporte coletivo. Porém, um ponto

que merece ser destacado é o fato de que possivelmente a página do MPL SP ainda teria

pouco visibilidade, no sentindo, de que nesse momento, as pessoas externas ao movimento

não teriam contato, ou interesse ainda interesse nas manifestações ou de comentar no site do

MPL-SP.

3.3- 3º ATO: DIA 11  (16 comentários)
A terceira tabela97 se refere ao período entre o 3º e o 4º ato, do dia 11/06 a 12/06, com 16

comentários. O assunto com maior número de repetições novamente é:  “crítica negativa ao

vandalismo   e   a   destruição  de  bens  praticados  pelos  manifestantes”.  Em seguida,  temos

comentários  com  críticas  positivas  como:   “parabenização   pela   manifestação”,

“reconhecimento  das  manifestações  como maneira  de exercer  o  direito  à  democracia” e

“manifestações são justificadas pela alta de preços e má qualidade do transporte coletivo”,

mais  uma vez,  no geral,  os  comentários  apontam pelo  reconhecimento  das  manifestações

como algo construtivo para a população. Há também críticas à instituição policial, dirigidas à

abordagem violenta do acompanhamento e contenção da manifestação; o reconhecimento que

a mídia  tentará  deslegitimar  o  movimento;  por  fim,  o  assunto  no  qual  pessoas  veem  a

depredação como legítima com o intuito de chamar atenção às suas reivindicações.

3.4- 4º ATO: DIA 13 (86 comentários)
A quarta tabela98 corresponde ao período entre o 4º ato no dia 13/06 e o dia 16/06, na qual

podemos  notar  o  expressivo  aumento  de  comentários  nesse  período  em  relação  às

manifestações  anteriores  (86  comentários),  provavelmente  ligado  à  grande  repercussão

negativa  sobre  violência  em  confrontos  entre  PM  e  manifestantes.  Nesse  período  se

destacaram declarações de “apoio” ao MPL, com 29 repetições, seguido pela parabenização

ao  movimento;  seguindo  essa  linha  de  comentários  com  críticas  positivas  temos  o

“Reconhecimento   das   manifestações   como   necessárias   para   o   beneficio   coletivo   da

97 Referente ao ANEXO III.

98 Referente ao ANEXO IV.
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população”,  “Reconhecimento   das   manifestações   como   maneira   de   exercer   o   direito   à

democracia”, o apoio à pauta da tarifa zero,  “Manifestações tem como objetivo reivindicar

direitos da população”. Aparecem também comentários que relacionam as manifestações ou

pautas como justas, dentre esses temos dois tópicos semelhantes:  “Alto valor da tarifa visto

como injusto” e “Reconhecimento do aumento da tarifa como abusivo”, que nos mostra que

parcela das pessoas acha o preço da tarifa injusto enquanto outra acha somente o valor do

aumento injusto.  Com relação a esses assuntos, destaca-se também a afirmação de que as

manifestações são associadas ao despertar da população brasileira pela luta de seus direitos,

usualmente  todos  esses  argumentos  positivos  e  comentários  de  apoio  são  utilizados  em

conjunto,  sendo  que  muitos  desses  comentários  positivos,  em sua  construção,  carregam

sugestões  ao  MPL  de  como  prosseguir  com  as  manifestações  ou  de  pautas  a  serem

adicionadas às manifestações. Em oposição, temos críticas negativas, em destaque a “crítica

negativa ao vandalismo e a destruição de bens praticado pelos manifestantes” relacionado a

este assunto está o argumento que o vandalismo e a violência deslegitimam as manifestações.

Outros assuntos presentes, mas que aparecem de maneira mais discreta nas primeiras tabelas

estão relacionados a representantes políticos ou à politica em si. Dentre esses se sobressai a

associação da politica à corrupção, que se tornará cada vez mais recorrente ao longo dos

comentários  referentes  a  outras  manifestações;  outros  dois  assuntos  semelhantes  que

aparecem nessa tabela são:  “crítica  negativa ao PT” e  “governo associado a corrupção”,

estes tópicos foram separados por que a crítica ao Governo pode se referir aos representantes

políticos  ocupando  os  cargos  no  geral  e  não  somente  aos  filiados  ao  PT,  e  não

necessariamente à crítica ao PT seja crítica a corrupção; por fim, o assunto de que os políticos

não podem opinar sobre as pautas das manifestações, pois estão distantes das condições do

cotidiano  da  maioria  da  população.  Outro  assunto  recorrente  é  a  crítica  aos  baixos

investimentos  na  qualidade  dos  serviços  públicos  como  saúde,  educação,  segurança,

mobilidade,  entre outros;  em relação a esses assuntos temos a crítica negativa à Copa do

Mundo, visto que o Governo havia feito grandes investimentos na estrutura dos estádios e

cidades-sede em contraposição ao descaso com serviços públicos essenciais.

Outro tópico que aparece de maneira assídua é o da violência existente nas manifestações seja

ela por parte dos policias ou dos manifestantes que foram categorizados como vândalos. Nesta

tabela, a crítica que destaca é a crítica negativa ao vandalismo praticado por manifestantes; no

entanto,  com uma repetição a menos, está a crítica negativa à violência policial  praticada

contra os manifestantes.
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Para além desses dois tópicos mais semelhante, temos o argumento que  “as manifestações

afetam o direito de ir e vir de pessoas alheias à manifestação”,  assunto esse que emerge

desde as primeiras tabelas e vai gradualmente sendo abordado ao longo das manifestações. É

preciso dizer que normalmente esse argumento é utilizado junto com a crítica negativa ao

vandalismo de bens públicos e privados, argumentos alinhados à cobertura da grande mídia

sobre  as  manifestações  e  ao  posicionamento  de  representantes  políticos  como  Geraldo

Alckmin.

É  interessante  notar  o  grande  número  de  sugestões  ao  MPL de  novas  pautas a  serem

adicionadas às manifestações. Essas sugestões e reivindicações são as mais diversas e vão

desde reajuste salarial, redução dos impostos, até pautas locais como transporte para regiões

rurais. Para o segmento de pessoas que mandam sugestões ao MPL em seus comentários, tal

conduta é justificada pelo argumento que as manifestações devem reivindicar demandas para

além da redução da tarifa, por exemplo, o assunto: “as pessoas não estão nas ruas somente

pela redução de 20 centavos na tarifa do transporte coletivo”. Podemos notar através dos

comentários que devido à gradual conquista de visibilidade das manifestações e de apoio ao

movimento, para uma parcela da população, o MPL constitui-se como um movimento popular

que deve representar a nação e suas reivindicações.

3.5- 5º e 6º ATOS: DIAS 17 e 18, RESPECTIVAMENTE (20 comentários)
As tabelas referentes ao 5º99 e 6º100 atos serão abordadas em conjunto devido à proximidade

das  datas  e  pelo  fato  da  tabela  do  5º  ato  ter  somente  um  assunto  como  destaque  –

manifestação de “apoio”. Apesar de ter somente uma repetição cada, vale chamar a atenção

para as críticas negativas dirigidas ao Governo e sugestões de reforma politica e tributária,

nota-se, que estes assuntos pertencem a um mesmo bloco de expressão de uma insatisfação

dirigida ao âmbito da administração dos representantes políticos e se somadas tornam-se o

destaque da tabela. Em relação à tabela do 6º ato, novamente o principal destaque é “apoio”

as manifestações, seguido do reconhecimento das manifestações como expressão democrática

e a afirmação que o poder emana da população.

Quanto  ao  assunto  violência,  pode  ser  vista  a  recorrência  da  afirmação  de  que  as

manifestações devem ser pacificas –em especial  este assunto pode ser abordado tanto em

conjunto  com  críticas  positivas  sobre  as  manifestações,  quanto  para  reforçar  críticas

negativas, como o argumento de que o vandalismo deslegitima a manifestação. Em oposição,

nota-se a existência de uma pequena repercussão de críticas negativas à violência policial,

99 Referente ao ANEXO V.

100 Referente ao ANEXO VI.
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principalmente em comparação à repercussão negativa do vandalismo, ou seja, podemos notar

aqui  outro  paralelo  com  a  cobertura  midiática,  na  qual  a  violência  dos  manifestantes  é

destacada e a violência policial é silenciada, vinculado a este assunto temos o argumento de

que os vândalos presentes nas manifestações são infiltrados e que os confrontos são inciados

por policiais.

É interessante notar que o segundo assunto mais abordado na tabela do 6º ato é a “corrupção

associada ao Governo”, este assunto e as críticas negativas ao âmbito politico como baixo

investimentos públicos, altos salários e benefícios políticos ou os altos investimentos feitos na

Copa  do  Mundo,  se  somadas,  vêm  ganharam  exponencialmente  destaque  ao  longo  das

manifestações,  o  que reflete-se nas  tabelas.  Este  assunto aparece desde a  fase inicial  das

manifestações, no entanto, devido à repercussão e a adesão de mais pessoas às manifestações,

esse  argumento  cresce  simultaneamente,  expondo  pouco  a  pouco  a  fragilidade  da

representatividade politica naquele momento.

3.6- Dia 19 (34 comentários)
No dia 19/06101, o assunto mais abordado é a corrupção associada à politica, seguido pela

parabenização pelas  manifestações.  Em relação à  violência,  novamente o vandalismo tem

grande  expressividade;  todavia,  um  assunto  relacionado  ganha  destaque:  a  sugestão  de

denunciar  e  isolar  os  vândalos  presentes  nas  manifestações,  este  argumento está  ligado à

adesão de novos perfis de pessoas às manifestações, e com elas pautas e noções próprias de

como devem ser as manifestações. Esse assunto emergente pode ser  ligado ao fato de essas

novas parcelas tentarem se diferenciar dos manifestantes anteriores, não só pelas suas pautas,

ou  a  suposta  condução  pacifica  das  manifestações,  mas  pelo apelo  estético  no  uso  de

uniformes da seleção brasileira, ou da pose da bandeira brasileira ou mesmo a face pintada

com cores do Brasil. Essas novas parcelas, como podemos ver nos estudos de Singer (2013),

são associadas à adesão da classe média ou de pessoas de maior faixa etária às manifestações,

pois a estética empregada remete as manifestações dos caras pintadas da década de 90.

Outra continuidade quanto as tabelas anteriores é a repetição de assuntos que se referem ao

descontentamento com o Governo e representantes políticos e o grande número de sugestões

de pautas ao MPL.

Nesta data, um assunto que emergiu com mais repetições foi o de que a  “força advêm da

população”, normalmente este assunto era acompanhado pelas sugestões de continuidade das

101 Referente ao ANEXO VII.
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manifestações para reivindicar outras pautas para além da redução da tarifa do transporte,

tanto no caso das manifestações serem chamadas pelo MPL102 quanto serem convocadas por

outros meios. Isto demonstra o caráter oportunista da população, no momento em que uma

pauta advinda de um movimento popular atingiu visibilidade expressiva, as pessoas tentaram

reivindicar suas próprias pautas somando sua força às manifestações, que também dá força a

essas reivindicações. Isto pode ser notado mediante a diversidade de cartazes levados para as

manifestações.

3.7- Dia 20 (25 comentários)
No  dia  20/06103, o  assunto  mais  abordado,  assim  como  no  dia  anterior, é  a  corrupção

associada à politica, seguido novamente pelo assunto de parabenização pelas manifestações.

Esta  tabela  segue padrões  das tabelas  anteriores em relação à  recorrência  de argumentos,

críticas  e  reivindicações  em  assuntos  referentes  à  cobertura  da  grande  mídia  sobre  as

manifestações, ao vandalismo e apoio ou críticas ao  MPL. Porém em seu conjunto, mostra

com  maior  expressão,  críticas  negativas  a  representantes  políticos  e  ao  Governo.  Neste

sentido,  temos  os  assuntos  já  recorrentes  como os  baixos  investimentos  em qualidade  de

serviços públicos essenciais e crítica negativa aos elevados investimentos da Copa do Mundo.

Podem ser considerados assuntos emergentes: a prisão dos julgados pelo Mensalão, renuncia

de Renan Calheiros,  “corrupção como impregnada no sistema”, “corrupção associada ao

governo”, “Lula associado ao crime de corrupção”, manifestações devem adicionar a pauta

do  combate  à  corrupção.  A emergência  dessa  pautas  pode  ser  associada  a  dois  motivos:

primeiramente, a cobertura da grande mídia sobre as manifestações – o posicionamento da

grande mídia muda ao longo das manifestações, pois se antes retratava as manifestações e

manifestantes de maneira negativa, num segundo momento passa a tratá-los sob uma ótica

positiva, porém a mídia faz isso na tentativa de cooptar as pautas das manifestações para o

âmbito do descontentamento politico; o segundo motivo seria a adesão de outras parcelas da

população às manifestações.

É interessante notar a recorrência de outros assuntos, como:  “manifestações associadas ao

despertar da população brasileira para lutar por seus direitos”, “manifestações expressam a

força do povo”, “manifestações como expressão democrática”,  “manifestações associadas a

justiça” e expectativa de continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas. O

interessante é o fato de simultaneamente ao aumento da adesão popular às manifestações,

crescer a presença de comentários com críticas negativas aos representantes políticos ou ao

Governo e também assuntos relacionados a expressão da vontade da população, que deveriam
102 Pois o MPL retirou-se da organização das manifestações no dia 20/06.
103 Referente ao ANEXO VIII.

72



continuar para reivindicar pautas populares. Nesse sentido, podemos notar uma dualidade, de

um lado, o âmbito da politica associada a corrupção como algo a ser combatido, de outro, as

manifestações conduzidas pelo MPL ou autônomas como algo justo que cria e fortalece a

expectativa  de  um  Brasil  com  melhores  condições  de  vida  para  população;  em  outras

palavras, um país mais “justo”.

3.8- Dias 21 e 22 (19 e 13 comentários, respectivamente)
As tabelas referentes ao dia 21/06104 e dia 22/06105 serão trabalhadas em conjunto, devido à

sua proximidade e baixa repetição de assuntos. O destaque da tabela referente ao dia 21/06 foi

a “crítica negativa ao vandalismo”, seguido pelo pedido de continuidade das manifestações

para  reivindicar  pautas  referentes  à  melhoria  da  qualidade  da  infraestrutura  de  serviços

públicos  essenciais.  Já  no  dia  22/06,  o  destaque  é  a  parabenização  pelas  manifestações,

seguido pela afirmação que o MPL foi cooptado por interesses partidários. Numa perspectiva

geral, ambas as tabelas seguem padrões anteriores.

3.9- Dias 23 (39 comentários)
Na tabela  referente ao dia  23/06106,  o  principal  assunto foi  “pedidos  de continuidade das

manifestações  para reivindicar  outras  pautas”,  sendo seguido de  declarações  em apoio ao

MPL.  O terceiro  assunto  mais  abordado foi  “corrupção associada a  politica”, o  quarto:

“manifestações  estão  sendo cooptadas  interesses  políticos  partidários”.  Acrescentando as

recorrentes  sugestões  a  esses  quatro  assuntos,  temos  blocos  nos  quais  boa  parte  dos

comentários restantes podem ser encaixados: comentários de apoio ao MPL, continuidade das

manifestações, críticas negativas ao âmbito politico, críticas negativas ao MPL e sugestões;

comentaremos sobre esses blocos após apresentarmos a tabela referente ao dia 24/06.

3.10- Dias 24 (100 comentários)
Por  fim,  a  tabela  referente  ao  dia  24/06107,  temos  a  maior  quantidade  de  comentários,  a

maioria deles advindo do artigo publicado no site do MPL-SP, “Carta aberta do MPL-SP à

presidenta”  (MPL-SP,  2013),  que  causou  uma  grande  repercussão.  O  assunto  que  mais

destaca-se  novamente  são  comentários  de  parabenização  ao  MPL,  seguido  pelo  tópico

emergente:  “noção de que o MPL luta por uma pauta específica”, este assunto surgiu em

resposta direta às propostas de continuação das manifestações para reivindicar outras pautas e

104 Referente ao ANEXO IX.

105 Referente ao ANEXO X.

106 Referente ao ANEXO XI.

107 Referente ao ANEXO XII.
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ao grande número de sugestões de pautas diversas ao MPL-SP. Nota-se que mesmo com a

retirada  do  MPL da  convocação  de  novas  manifestações,  um grande  número  de  pessoas

manifestava a perspectiva de que a visibilidade e a adesão da população às manifestações

criou um movimento poderoso o suficiente para ser porta-voz da população a todo o tipo de

reivindicação, ou seja, como já evidenciado nos valores e princípios do movimento esta é uma

ambição que o próprio MPL não almejou. Com a eminência dessa expectativa por parte da

população de um movimento social que poderia representar “aqueles sem voz”, outra parcela

de  pessoas  que  conheciam  os  princípios  do  MPL  manifestaram-se  por  via  de  seus

comentários, na tentativa de explicar que o MPL chamou as manifestações com a pauta única

da redução da tarifa do transporte coletivo. Do engajamento dessas pessoas que posicionam-se

como defensoras do MPL surge  outro assunto emergente:  “crítica negativa a comentários

que   apoiam   pautas   conservadoras”; é  tomado  por  pautas  conservadoras  assuntos  que

abordam as manifestações como utópicas, sem resultados práticos, que afetam o direito de ir e

vir  de  outras  pessoas,  que  justificam  ou  violência  policial  no  acompanhamento  das

manifestações, por exemplo, o seguinte comentário que recebeu grande número de respostas

carregadas de críticas negativas:

Gisele no dia 24/06/2013 às 14:51 disse: Não sei se tenho pena ou vergonha, tentei
não me pronunciar, me preservar, resguardar minhas convicções, mas não dá, acho
de uma falta de senso comum esse pessoal do tal de Passe Livre restringir se a uma
causa que todo um pais abraçou e somou as demais reivindicações, para todos, para
mim, era um questão de mudar o jogo, virar a mesa, mostrar para mundo que não
somos o pais apenas do carnaval e futebol, que o terceiro mundo ha muito tempo
chegou, que hoje o Brasil ficou rico e que essa riqueza mais que nunca esta em
poder  dos  bandidos  que  povoam  o  gabinete  da  presidenta,  congresso  e  senado.
Desde de o inicio eu sinalizei que esse movimento era furado, que esses pequenos
brincando de manisfestantes acabaria deixando o povo na mão, fez pior, muito pior
mesmo, o fato que ninguém se deu conta, o povo não estava na rua por R$ 0,20, o
povo queria mudar, queria mostrar que realmente tinham acordado, mas esse pessoal
que joga bolinha de gude no tape da mamãe, fez com que causas maiores ficassem
escondidas, deu até o direito desses ladrões dizerem que não sabiam o que o povo
queria, e deram assim a esmola para nos calarem, o pior???? É que nos calamos,
porque tanto se falou, enfatizou os R$ 0,20 que isso foi só o que apareceu, assim os
alunos do maior ladrão e mentor Lula conseguiram nos enganar mais uma vez e
desta  vez  com  a  ajuda  de  uns  filhos  de  papai  que  se  dizem  brasileiros!!!!!
Economizarei  R$  0,40  diariamente  no  final  do  mês  convido  vcs  do  MPL para
entrega  os  pirulitos  que  comprarei  com  o  acumulado  mensal,  enquanto  isso  as
pessoas continuam sem médicos, hospitais, escolas, comida e sem querer choca-los
SEM  TRANSPORTE  PUBLICO,  PASMEM  ESPERTOS,DIMINUIRAM  O
NUMEROS DE CARROS E AUMENTARAM O TEMPO MÉDIO ENTRE UM E
OUTRO… Vocês não conseguiram NADA….  (SÃO PAULO MPL. Carta aberta do
MPL-SP à presidenta, 24-06-2013).  

3.11- Perspectiva Geral:
Agora  falaremos  das  tabelas  em uma  perspectiva  geral.  O 1º  ato  (dia  06/06)  tem como

destaque  um  comentário  de  “apoio”.  Já  o  2º  ato,  dia  07/06,  devido  a  repercussão  da

manifestação  do  dia  06  e  do  dia  07  os  principais  assuntos  são  argumentos  de  que  as

manifestações afetam o direito  de ir  e  vir  das pessoas  alheias  às  manifestações e críticas
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negativas  ao  vandalismo.  No 3º  ato,  dia  11/06,  novamente  temos  como destaque críticas

negativas  ao  vandalismo,  porém  com  destaque  também  para  o  assunto  referente  à

parabenização ao MPL. O 4º ato, 5º ato e 6º atos foram marcados por declarações de “apoio”

e parabenização ao MPL. Porém, no sexto ato, também se destaca o assunto da corrupção

associada ao âmbito politico,  assunto de maior evidência nos dias 19/06 e 20/06, seguido

nesses dois dias pela parabenização ao movimento.

No  dia  21/06,  os  destaques  são  críticas  negativas  ao  vandalismo  e  continuidade  das

manifestações para reivindicar outras pautas que dizem respeito a melhora de qualidade de

serviços  públicos.  No  dia  22/06,  novamente  a  parabenização  ao  MPL e  em oposição,  o

assunto de que o MPL foi cooptado por interesses políticos partidários em decorrência do

MPL deixar de convocar novas manifestações. Já no dia 23/06, temos como principal assunto

a continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas e comentários que expressam

“apoio” ao movimento. Por fim, dia 24/06, os destaques foram comentários de parabenização

ao MPL e a noção de que o MPL luta por uma causa específica.

Todavia, existe uma infinidade de outros assuntos que, apesar de pequenas diferenças, esses

assuntos  podem ser  denominados  como emergentes  e  podem ser  divididos  nos  seguintes

blocos: críticas positivas as manifestações ou MPL, críticas negativas as manifestações ou ao

MPL, críticas ao âmbito politico, violência existente nas manifestações, exposição feita pela

mídia tradicional, continuidade das manifestações e sugestões.

É preciso lembrar a intencionalidade existente na conduta de uma pessoa ao comentar na

página do MPL. Pode-se dizer que no mínimo essa pessoa tem como objetivo se expressar e

ser ouvido, e o que é expressado esta intimamente ligado a vivência da pessoa, ao fato de que

todas as palavras usadas em sua construção cognitiva pertencem a uma construção de sentido

compartilhado entre ela e outras pessoas, sendo assim expressos seus pensamentos por meio

de uma estrutura textual que compõe os comentários. Seguindo essa perspectiva, deve ser

levado em consideração a observação de que as palavras não são despropositais, uma vez que

existe uma organização prévia, mas por outro lado, que essas construções textuais expressam

detalhes  para  além  daquilo  que  foi  planejado,  uma  vez  que estão  ligadas  a  conjunturas

históricas do meio e a interações que fogem ao controle do sujeito.
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Pode-se dizer que mensagens de apoio e parabenização permeiam os comentários de todos os

dias  das  manifestações  e  gradualmente,  com a expressiva adesão da  população,  podemos

notar  a emergência de assuntos que relacionam o MPL ou as manifestações como justos.

Destacam-se os assuntos de que o MPL e os atos expressam as reivindicações da população,

de que são a expressão dos direitos democráticos, do despertar da população para lutar por

seus direitos ou a visão de que essas podem trazer benefícios positivos para população. Em

suma, para algumas pessoas, as manifestações são associadas ao “justo”, ao “correto” e à luta

por direitos. Todos esses assuntos estão diretamente ligados a outros dois blocos: os pedidos

de continuidade das manifestações e sugestões direcionadas ao MPL ou de novas pautas para

as manifestações.

No que se refere à continuidade das manifestações, observa-se que as pessoas ao perceberem

a  repercussão,  proporção e  a  visibilidade  alcançada  desde  as  primeiras  manifestações,

consequentemente viram as manifestações como uma oportunidade de expressão e de um

movimento  representativo  que  poderia  reivindicar  pautas  populares  variadas  frente  ao

Governo,  o  que  possibilitaria a  melhora  da  qualidade  de  vida  dos  brasileiros  através  da

organização de outras manifestações.

Dessa  mesma  expectativa  de  futuro  melhor,  nasce a  oportunidade  de  direcionar  uma

infinidade de sugestões de pautas ao MPL. Essas sugestões também estão diretamente ligadas

pela noção moralizada de justiça dos brasileiros e vão desde uma infinidade de pedidos de

maiores investimentos na qualidade de serviços públicos como: saúde, segurança, educação e

transporte até reivindicações locais, pedidos de diminuição de salários e benefícios políticos,

sugestões de que o MPL organize plebiscitos populares para proposição de novas leis, ou

ainda sugestões para custeio da redução da tarifa e tarifa zero; uma das sugestões que mais se

destaca é a adição da pauta de combate à corrupção.

Com íntima relação aos pedidos de continuidade das manifestações e às sugestões de pautas

para as manifestações, está o bloco de críticas negativas direcionadas ao âmbito político. O

principal assunto inserido neste bloco diz respeito à crítica à corrupção e a associação do

sistema politico ou do Governo com a corrupção. Este argumento é reforçado por diversos

outros assuntos, como o despreparo dos representantes políticos e funcionários públicos para

exercer  seus  cargos,  de  como  políticos  usam  de  seus  cargos,  poder  e  influência  para

promoverem interesses pessoais (muitas vezes associados ao enriquentamento); de usam das

leis para beneficio próprio – como a PEC-37; dos baixos investimentos em infraestruturas de
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serviços públicos essenciais como saúde, educação, segurança e transporte; do sucateamento

dos  serviços  públicos  que  acaba  por  beneficiar  empresas  privadas;  do  excesso  de  juros,

aprovados pelo Governo; os altos salários e benefícios dos políticos em oposição aos baixos

salários da maioria da população; a impunidade dos políticos que cometem crimes –como no

Mensalão; o uso da violência pelo Estado, entre outros.

Contudo,  é preciso dizer  que,  muitas vezes,  os comentários que tecem críticas ao âmbito

politico  ou  enviam suas  sugestões  ao  MPL não  expressam uma politização  militante,  no

sentido de não haver uma formulação prévia de conceitos políticos, jurídicos ou acadêmicos

para sustentá-los, ou seja, é muito comum nos comentários, pessoas reivindicarem o que lhes

parece  certo,  justo  e  benéfico.  Normalmente,  trazendo  uma  contraposição  a  algo

compreendido como injusto. Estes argumentos são sustentados por uma moralidade, ou seja,

não obedecem a uma lógica militante onde tal grupo é conhecedor de uma série de conceitos

políticos, jurídicos ou acadêmicos que justificam suas condutas e pautas, e sim em noções de

certo e errado apreendidas pelas pessoas ao longo de suas vivências, usualmente nos âmbitos

familiares, religiosos e escolares. Neste sentido, vale citar que a lógica capitalista causadora

de grande parte das mazelas da população, raramente é exposta nos comentários, de certa

forma por mais que as reivindicações sejam “justas” ou as críticas aos representantes políticos

também  sejam  “justificáveis”,  os  emissores  dos  comentários, no  geral,  não  chegam  a

expressar o descontentamento com as raízes expostas pelo MPL. Pode-se tomar, entretanto,

outra perspectiva: a de que uma pessoa não precisa de um inventário de conceitos políticos,

jurídicos e acadêmicos para ter noção de suas mazelas e de como é explorada, por via de

diversas condutas. Existe uma infinidade de maneiras de expressar essa noção, por exemplo, o

próprio julgamento por via da moral dos representantes políticos e  daqueles que detêm o

poder, expressam uma forma de consciência da exploração. Este último tópico trabalharemos

mais a fundo no capítulo a seguir.

Quanto  ao  bloco  referente  a  mídia,  o  principal  assunto  é  a  afirmação  de  que  a  mídia

tradicional manipula os fatos noticiados para deslegitimar as manifestações,  assunto   muito

comum no início das manifestações, quando a mídia enfatizava a violência e o vandalismo em

oposição  à fata  de esclarecimento  sobre  o  MPL ou  sobre  suas  pautas.  Em um segundo

momento, vale destacar a mudança de posicionamento desta, devido à progressiva adesão da

população  às  manifestações  e  à  grande  repercussão  negativa  da  violência  policial  contra

manifestantes,  pessoas  presentes  –  como  os  repórteres.  Se  antes  os  manifestantes eram

colocados  como  vândalos,  num segundo  momento  a  perspectiva  muda.  Justamente  desta
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mudança de posicionamento da mídia tradicional como Jornal Nacional, Folha de São Paulo,

Revista  Veja,  O  Globo,  entre  outros  veículos,  surgiu  o  assunto  de  que  a  mídia  estava

manipulando os fatos, desta vez não para deslegitimar as manifestações, e sim para cooptá-las

chamando parcelas da população para ir às ruas e com isso minar o protagonismo do MPL das

manifestações.  Pode-se associar  este  movimento estratégico  a  uma manipulação midiática

para desgastar o Governo, uma vez que a mídia fomentou o julgamento moral da população

no âmbito politico.  Por  fim,  é  preciso ressaltar  que a  cobertura  midiática  durante  todo o

processo das manifestações foi importantíssima na formação de opinião pública, seja pelo fato

das pessoas alinharem seus discursos e argumentos com a mídia ou o oposto, no caso, as

pessoas sustentarem seus discursos e argumentos alternativos a narrativas midiáticas.

O bloco referente à violência gravita entre o vandalismo é a violência policial. Sendo assim os

comentários  dividem-se  em  justificativas  e  críticas  para  cada  um  das  modalidades  de

violência. De um lado, o vandalismo, concentrando críticas negativas que diziam respeito à

depredação de patrimônio público e privado, o argumento de que o vandalismo deslegitimaria

as manifestações, ou o de que o vandalismo justificaria a violência policial; de outro, a crítica

à desproporcionalidade da violência policial em reação aos atos de vandalismo. Destaca-se

que muitos desses atos de violência foram filmados e postados nas redes sociais, transmitidos

ao  vivo  pela  Mídia  Ninja  ou  pelos  próprios  manifestantes.  Essa  documentação  dos  atos

evidencia  que  muitos  dos  confrontos  eram  iniciados  pelos  policiais108 e  não  pelos

manifestantes  como alegava a PM. Também pode ser visto nesses relatos  a existência  de

policiais à paisana, infiltrados entre os manifestantes que supostamente estariam encarregados

de depredar patrimônios, provavelmente para justificar a truculência na contenção policial e

deslegitimar as manifestações. Vale destacar que muitos dos vídeos postados no YouTube

tiveram seus links compartilhados por via dos comentários na página do MPL, porém grande

maioria foi retirada do ar.

Em suma, o início das manifestações foi marcado por notícias do vandalismo praticado pelos

manifestantes e uma violenta  contenção policial,  mas tanto a mídia como uma parcela  de

pessoas  justificava  a  violência  mediante  o  combate  ao  vandalismo.  Porém,  com  a

continuidade das manifestações e aumento do apoio da população a violência policial passou

a ser criticada e taxada como injusta – o argumento era que as manifestações eram pacíficas e

que  uma  minoria  dos  manifestantes  cometia  vandalismo,  este  posicionamento  tornou-se

comum a partir da manifestação do dia 13/06, onde a PM foi extremamente violenta.

108 O argumento  mais  comum emitido  pela  PM para  justificar  o  início  da  contenção  da  manifestação  e  a
desobstrução de vias públicas, por exemplo, as avenidas com importância no fluxo de veículos na cidade.
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Quanto aos comentários negativos dirigidos ao MPL ou às manifestações, notamos que no

início giravam em torno de três principais argumentos. O primeiro, referente a depredação de

patrimônios públicos e privados, o segundo, relativo ao argumento de que as manifestações

afetam o direito de ir  e vir da população alheia à manifestação. Porém, com a adesão da

população  às  manifestações  as  críticas  passaram  a  gravitar  outros  argumentos,  o  mais

recorrente  era  de  que  o  MPL tinha  a  responsabilidade  de  agregar  diversas  outras  pautas

populares às manifestações, no sentido de posicionar-se como porta-voz da população –por

exemplo,  adicionar  a  pauta  de  combate  à  corrupção  ou  de  melhora  da  qualidade  da

infraestrutura  de  outros  serviços  públicos.  Outras  críticas  menores  referiam-se  à  suposta

cooptação do movimento por interesses políticos e partidários, estas se tornaram comuns após

o fim da convocação de manifestações pelo MPL, temos ainda criticas tocantes à falta de uma

liderança  do  movimento.  Estes  argumentos  demonstram  que  algumas  pessoas  não  se

preocuparam em pesquisar sobre os princípios e valores do MPL, pois assim teriam noção de

que o movimento possuía uma pauta única e nunca almejou lutar contra todas as mazelas que

afligem os brasileiros, quando muito, os princípios do MPL visam dar ferramentas críticas

para a população construir e lutar por seus direitos como cidadão.

Por fim, numa perspectiva geral, os comentários criam uma imagem deteriorada do âmbito

político, o que expressa uma crise da representatividade democrática no Brasil a ponto de

pessoas reivindicarem profundas reformas politicas.  Simultaneamente,  cria a impressão de

que  as  manifestações  são  a  expressão  do  descontentamento  e  das  reivindicações  dos

brasileiros que poderiam dar voz para aqueles que foram silenciados. Em suma, nota-se uma

dicotomia entre  a  população que representa-se através  das manifestações  e  aos  poderosos

representantes  políticos  como  causadores  ou  coniventes  com  as  mazelas  que  afetam  a

população, uma oposição entre justo e injusto, que parte do julgamento moral singular de cada

pessoa. Este tribunal moral existente em cada pessoa vislumbra, então, um caminho que parte

do descontentamento na experiência cotidiana até uma expectativa de um futuro melhor. Este

assunto  será  o  tema  do  próximo  capítulo  onde  serão  investigados  conceitos  que  podem

esclarecer sobre este julgamento moral.
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CAPÍTULO IV: Uma narrativa histórica sobre sistemas complexos

No capítulo anterior, apresentamos a aplicação do método da análise do discurso sobre os

comentários deixados na página no MPL-SP, como resultado foram formuladas as tabelas

organizadas de acordo com a paráfrase dos assuntos abordados nos comentários. Ainda no

capítulo anterior, foi iniciada a interpretação das tabelas, que evidenciou certos pontos sobre a

oscilação dos assuntos mais abordados ao longo das manifestações; para além, foi observado

que os comentários refletem uma dicotomia109: de um lado, a ideia de injustiça e a frustração

direcionadas  a  âmbito  da  politica,  devido  a  associação  da  corrupção  como causadora  de

inúmeras mazelas à população; de outro, a ideia de justiça e esperança associada à população

que ia às ruas manifestar para expressar suas reivindicações e pautas aos governantes. Essa

dicotomia desdobra-se em outro contraste,  entre uma experiência  de descontentamento no

tempo  passado  ou  presente  e,  em  oposição,  a  possibilidade  de  desencadear  mudanças

positivas num futuro próximo ou distante.

Nesse  sentido,  continuaremos  a  trabalhar  os  conceitos  apresentados  no  capítulo  anterior:

posição do sujeito e dialogismo, para aprofundar os pontos destacados acima. Em suma, esses

conceitos nos dizem que tudo que é emitido por um sujeito – dito, escrito– está entrelaçado a

uma historicidade, referente ao contexto da emissão, seja pelo fato de formular sentido para a

consciência por via da linguagem e essa formulação carregar a intencionalidade do sujeito, ou

pelo fato de todos os conceitos formulados pela linguagem existirem devido a um contexto

histórico, onde um sujeito por via do aprendizado recebe o resultado de múltiplas experiências

de vida condensadas em conceitos que são comuns para múltiplos sujeitos, assim criando uma

base comum para comunicação, inclusive entre diferentes gerações. Ou seja, tudo que é dito, é

dito por alguém e em algum lugar. (BENETTI, 2016; ORLANDI, 2001). Fica a pergunta: por

que  os  manifestantes  ou  os  brasileiros  que  experienciaram  as  manifestações  direta  ou

indiretamente  expressaram  especificamente  o  aquilo  que  foi  expresso?  Qual  a  suposta

intencionalidade por trás da expressão do descontentamento? Como isso etá  enraizado no

especifico do cotidiano brasileiro?

No que segue,  este  capítulo discutirá  mais  a  fundo estes  pontos,  através  da  interpretação

dessas  dicotomias  através  da  perspectiva  de  conceitos  diversos  que,  em  parte,  já  foram

apresentados pela metodologia referente à Análise do discurso (BENETTI, 2016; ORLANDI,

2001), porém carecem ser aprofundadas para que possamos prosseguir a investigação sobre as

manifestações de 2013. Será proposta a aproximação de conceitos advindos de outras áreas

109 O uso do termo dicotomia, neste texto, refere-se a uma oposição, um conflito e a uma divisão entre uma 
parte e outra.
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do conhecimento, em destaque a metodologia proposta por Maturana e Varela110 (1995) para

estudar  o  acoplamento  estrutural  dos  sistemas  autopoiéticos  em seu  meio.  O conceito  de

Autopoiese traz consigo a concepção de que o ser vivo está em constante manutenção de sua

existência e que essa manutenção é feita através de trocas de pertubações entre meio e ser

vivo, sendo assim, a cada ação, a cada instante, tanto o meio quanto ser vivo influenciam-se

mutuamente,  em  um  movimento  dinâmico  de  constante  transformação.  (MATURANA e

VARELA, 1995)

Esta pesquisa funda-se na hipótese de que as manifestações sociais que ocorreram em 2013

eram eventos  complexos,  multicausais  compostos  de  elementos  estruturais  diversos  e  um

reflexo  do  respectivo  cenário  brasileiro.  Para  pensar  esse  evento  que  está  enraizado  em

múltiplas  dimensões  (política,  econômica,  social,  urbana  e  subjetiva),  faz-se  necessário

construir  uma  narrativa  histórica  que  possa  definir  a  relação  do  homem  com  o  sistema

autopoiético. Será  aqui  proposta  uma  observação  que  foge  aos  métodos  comumente

empregados  pela  ciência  analítica  (no  caso  os  modelos:  cartesiano,  newtoniano  e

mecanicista); esse tipo de metodologia simplificadora é inadequada para interligar a teia de

relações complexas associadas ao evento.

Autopoiesis  é  o  conceito  que  unirá  e  aprofundará  todos  os  conceitos  anteriormente

apresentados  e  outros  que  ainda  aparecerão;  parte  do  pressuposto  que  meio  e  ser  vivo

influenciam-se mutuamente111 e essa coexistência é nomeada como acoplamento estrutural.

Em síntese, estes conceitos trabalham a ideia de que a existência tanto do meio quanto de

seres vivos está em constante construção e manutenção, uma vez que existe uma infinidade de

estruturas  vivas  e  não  vivas  influenciando-se  mutuamente  e  incessantemente  constituindo

assim o  processo  histórico,  onde  ambos  são  protagonistas.  Em essência,  a  etimologia  da

palavra autopoiesis significa gerar a si mesmo - o ser autopoiético é aquela que consegue em

seu meio gerar a manutenção das condições de sua própria existência, caso contrário, deixaria

de existir. (MATURANA e VARELA, 1995).

A hipótese neste  capítulo é a seguinte:  as pessoas,  cada uma sob seu critério e contexto,

vivenciaram as manifestações de 2013, que somente atingiram sua força e proporção devido a

um senso de justiça até certo ponto compartilhado. O julgamento emitido por este senso de

justiça recaiu sobre os mais diversos âmbitos,  como podemos ver nas tabelas do capítulo
110 Penso  que  está  aproximação  é  frutífera,  pois  os  conceitos  apresentados  por  Maturana  e  Varela  para

interpretar o processo do ser vivo conhecer a si mesmo e ao mundo circundante, ou seja, a constituição da
consciência faz várias referências a conceitos advindos da disciplina da linguagem e da linguística.

111 Portanto não distingue hierarquia entre esses âmbitos, no caso, meio e ser vivo determina um mais que o 
outro. Segundo, a perspectiva autopoiética ambos se influenciam mutuamente, de maneira, que um âmbito 
não seria o que é sem a existência do outro.
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anterior,  desdobrando-se  em uma série  de  reivindicações  referentes  à  estrutura  social  e  à

representação  politica;  esse  processo  crítico  expressou-se  nitidamente  nas  manifestações

acentuando  uma  crise  da  democrática  representativa  já  existente,  ligados  ao  acumulo  de

descontentamentos  referentes  a  esses  mesmos  âmbitos.  Diante  dessas  hipóteses  surge  o

questionamento: no que ou onde se baseava esse senso crítico de justiça desses brasileiros?

É possível que parte da resposta esteja na submissão dos pontos que foram evidenciados pelas

fontes em dois conceitos – o de experiência e o de expectativa, com intuito de aprofundar a

perspectiva  metodológica  apresentada  até  este  ponto,  conceitos  derivados  da  obra  de

Koselleck (1993). O autor os propõe para estudo e esclarecimento de um tempo histórico

específico; nesse sentido, todas as histórias foram construídas pelas experiências112 vividas

que  se  situam no campo do passado,  por  sua  vez,  o  tempo  histórico  é  simultaneamente

construído pelas expectativas113 que se tem sobre o futuro,  os sonhos, os desejos de cada

homem. Pensar como as experiências determinam as expectativas e da mesma maneira pensar

que as expectativas vêm a condicionar as experiências, uma vez que o homem deseja algo ele

condicionará as suas ações, se possível, a concretizá-lo no mundo. Porém, o mais interessante

é  que  essa  relação  nunca  é  recíproca  ou  mais  especificamente  balanceada,  confirmando

sempre uma relação desigual entre experiência (passado) e expectativa (futuro).

Dito  isto,  proponho  investigar  as  manifestações  de  2013  a  partir  de  uma  perspectiva

conceitual que una os conceitos abordados por Koselleck114 (1999) de uma crítica moral que

desemboca em uma crise no presente que, por sua vez, é aguçada pela expectativa de um

futuro  utópico  –  essa  discussão  proposta  por  Koselleck  será  apresentada  adiante  –  aos

conceitos  de  Maturana  e  Varela  (1995),  para  explicar  a  capacidade  autopoiética  humana

dentro  de  múltiplos  sistemas  de  acoplamento  estrutural  –  no  caso  o  paradigma  social

brasileiro.

4.1- Crítica moral e acoplamento social:
Primeiramente, expliquemos os conceitos advindos da colaboração entre Maturana e Varela. A

obra A Árvore do Conhecimento (1995) tem como objetivo questionar o papel do observador,

ou seja, aquele que conhece e o conhecimento que ele mesmo produz. A obra a seu modo traz

consigo uma reflexão sobre a atual crise mundial, pois questiona se as disciplinas científicas

112  Em geral, a experiência é a lembrança de algum acontecimento, experiência é um passado que se torna atual
uma vez que uma memória é revisitada no presente,  e  a cada vez que essa memória e revisitada ela é
transformada, nela se fundem tanto racional como inconsciente.

113  A expectativa também se realiza no presente como um futuro já antecipado uma previsão, voltado para o
não experimentado. A expectativa pode ser derivada das experiências, mas também pode ser uma ação ou
evento nunca experimentado.

114  KOSELLECK, Reinhart. Crítica e Crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burgues. Tradução: 
Luciana Villas Boas Castelo Branco. Rio de Janeiro: EDUERJ: Contraponto, 1999.
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(e demais formas de produção de conhecimento) estão devidamente fundadas numa adequada

compreensão — ética — sobre a natureza,  e de que maneira essa compreensão da natureza

afeta  — ou deveria afetar  —  a conduta humana e da sociedade. Os autores respondem tal

questionamento  debatendo  que  o  ponto  de  partida  dessa  crise  é  o  desconhecimento  e

ignorância (proposital) de uma  responsabilidade (ética) gerada pela seleção de tudo aquilo

que é dito ou não como conhecimento. O racíocinio da obra desemboca em uma crítica de

como o método de produção do conhecimento utiliza-se da objetividade não só como um

meio para reflexão, mas em muitas situações, um fim a ser atingido. O assustador então é a

facilidade  dos  homens  em  se  intitularem  portadores  da  verdade  intrínseca  universal,  de

maneira que a crítica cai sobre a possibilidade de conhecer objetivamente um fenômeno.

Infelizmente, tudo parece indicar que já entramos na etapa final desse caminho em
que a incompreesão dos seres humanos entre si ameaça com destruição sistemática
não só a vida humana no planeta, mas principalmente a vida interior, a confiança
básica recíproca, que é o suporte fundamental do viver social. Pouco a pouco, parece
que   estamos  nos  aproximando  do  momento  em  que  o  grande,  poderoso  e
aparentemente o idestrutível navio que é nossa moderna civilização colidirá contra a
grande massa submersa de nosso formídavel auto-engano, da estéril racionalidade
com  que  falseamos  nossa  natureza  (social)  e  que  nos  conduziu  a  essa  titânica
confrontação  de  forças  em que todo entendimento,  toda  reflexão  profunda,  toda
revisão  da  responsabilidade  pessoal  que  cabe  na  geração  desse  abismo parecem
sistematicamente abolidos, já que “a culpa de tudo é sempre de  outros”. Se,  por
assim  abandonar  o  timão  do  nosso  humano  poder  de  reflexão  que  permite  a
mudança de curso, sobrevier o momento do iminente naufrágio e do grito “salve-se
quem puder!”, pessoalmente espero não estar vivo para presenciar tal holocausto.
(Maturana e Varela, 1995,p.14).

Assim, o eixo central da obra está na compreensão sobre o processo de aprendizado do

homem,  em  outras  palavras,   trata-se  de  investigar  como  um  acoplamento  estrutural

permite o fenômeno da auto-consciência, ou seja, a capacidade de um organismo de se

diferenciar do meio e compreender-se como ser que experiencia uma dinâmica própria que

o distingue de seu meio115.  

O acoplamento estrutural é um conceito que se refere à congruência de relações dinâmicas

entre ser vivo e seu meio116,  no qual entende-se o ser vivo e o meio como sendo uma

unidade com dinâmicas próprias. Existindo uma compatibilidade entre meio e ser vivo,

ambos atuam como fontes mútuas de pertubações e tais pertubações causam mudanças

estruturais na unidade (seja o meio ou ser vivo), sendo assim meio e ser vivo estão em

constante processo de interação. É preciso ressaltar,  quanto à ideia de unidade de uma

estrutura, seja ela a do meio ou do ser vivo se dá pelo fato de que “uma pertubação do

115 Os autores buscam entender a organização sistêmica por trás do operar do aparelho fisiologico humano que 
permite aos seres vivos acoplar-se mutuamente com seu meio de maneira que permita o fenomeno do 
conhecer e subsequentemente o da consciência.

116  O meio se refere a todos outros seres vivos e não vivos e fenômenos da natureza.
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ambiente não determina o que acontecerá ao ser vivo, pois é a estrutura deste que define

que mudanças ocorrerão como resposta.”(Maturana e Varela, 1995, p.131)

Partindo dessa perspectiva, a organização estrutural fisiológica humana seleciona do meio

e de outros organismos as perturbações que podem ou não causar mudanças estruturais no

mesmo, ou seja, tal visão foge do determinismo do meio sobre o homem, deslocando esse

determinismo  para  a  estrutura  fisiológica  do  organismo;  trata-se  de  entender  como  a

filogenia117 do sujeito está enraizada na ontogenia118 de sua espécie. Os autores ressaltam

que mudanças estruturais em uma unidade são “determinadas pela estrutura do sistema

perturbado”(Maturana e Varela, 1995, p.131), seja essa unidade meio ou ser vivo. Dessa

forma,  da  mútua  adaptação  entre  ser  vivo  e  seu  meio  surge  a  conduta119,  em  outras

palavras,  a  ação.  A partir  dessa  perspectiva  estrutural,  é  possível  interpretar  todas  as

experiências do cotidiano como sendo fruto de um ou mais acoplamentos estruturais do ser

vivo com seu meio.120

Dito  isso,  a  obra  A Árvore  do   conhecimento   (1995) tem como  uma  de  suas  maiores

contribuições sustentar metodologicamente a tese de que “todo fazer é conhecer e todo

conhecer  é  fazer”  (MATURANA  e  VARELA,1995,  p.70).  Isso  é  importante,  pois

evidencia, como a experiência de vida (ou seja, a experiência de ser) do homem e demais

seres vivos é simultaneamente compatível com seu acoplamento estrutural e uma série de

escolhas  de  condutas  tomadas  pelo  indivíduo  ao  longo  de  sua  vida.  Dentro  dessa

perspectiva, todo existir é sempre singular, pois sempre se dará de diferentes formas de

diferentes acoplamentos entre meio e seres vivos, sendo assim, “toda reflexão produz um

mundo” (Maturana e Varela, 1995, p.69), tudo o que se pensa parte de alguém em algum

tempo e lugar, e justamente por isso, aos olhos do homem, existem tantas perspectivas

sobre o mesmo fenômeno que é a vida.

Consequentemente, buscamos transportar essa mesma perspectiva para a interpretação das

manifestações  de 2013,  mais  especificamente  para  a  interpretação da conduta  exercida

pelas  pessoas  que  relacionaram-se  às  manifestações.  Através  da  perspectiva  fornecida

pelos  estudos  de  Maturana  e  Varela  (1995)  a  conduta  –a  ação  –  dos  sujeitos  está

intimamente ligada à manutenção da existência, porém, em um contexto social – brasileiro

em 2013 –  a  manutenção da  existência  não está  ligada  somente  à  sobrevivência,  mas

117  História evolutiva de uma espécie ou qualquer outro grupo taxonômico. (Maturana e Varela, 1995)
118    Desenvolvimento de um indivíduo desde a concepção até a maturidade. (Maturana e Varela, 1995)
119 “Denominamos conduta as mudanças de postura ou posição de um ser vivo que um observador descreve 

como movimentos ou ações em relação a um determinado meio.” (Maturana e Varela, 1995, p.167)
120 Por exemplo, a instituição familiar, a linguagem, cosmologias etc.
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também a manutenção da qualidade de vida121 no cotidiano dos sujeitos. Podemos destacar

como  uma  das  contribuições  dessa  perspetiva  para  o  contexto  da  interpretação  das

manifestações a relação entre a sensação, a emoção, o sentimento, o desejo e satisfação

como motores da conduta humana.

Agora  expliquemos  a  contribuição  conceitual  de  Koselleck  para  o  presente  trabalho,

advinda do livro “Crítica e Crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burgues”

(1999)  onde  o  autor  descreve  um período  da  história   moderna.  Koselleck  inicia  seu

raciocínio dizendo que a atual crise mundial resulta da filosofia da história europeia, e esta

crise tem como motor uma perspectiva de futuro utópica. Para explicar as raízes dessa

crise,  o  autor  retrocede  ao  século  XVIII,  em  que  detalha  o  cenário  de  crítica  moral

exercida pelos súditos sobre seu soberano e a ordem estatal absolutista.122 Tal crítica era

gerada pois os súditos esperavam um espaço de ação correspondente a suas reivindicações,

isso gerava e agravava conflitos permanentes entre súditos, de um lado,  soberano e Estado

absolutista do outro. Assim, o Estado, para preservar sua soberania, teve que conviver com

um espaço de indiferença, para além da religião e da política  onde as pessoas podiam se

expressar sem poder influenciar e tomar decisões políticas diretamente - este seria o âmbito

da moral.

Os  cidadãos  entram  necessariamente  em  conflito  com  um  Estado  que,  pela
subordinação da moral à política, entende a esfera política de maneira formal e age
sem considerar  a vertente própria da emancipação.  O objetivo dos cidadãos será
aperfeiçoar-se moralmente até o ponto de saber efetivamente, e cada um por si, o
que é bom e o que é mau. Assim, cada um torna-se um juiz que, em virtude do
esclarecimento  alcançado,  considera-se  autorizado  a  processar  todas  as
determinações  heterônimas  que  contradizem  sua  autonomia  moral.  Assim,  a
separação, realizada pelo Estado, entre política e moral  volta-se contra o próprio
Estado, que é obrigado a aceitar o processo moral. (Koselleck, 1999, p.15 e 16)

Outro processo complementar e simultâneo descrito pelo autor é o surgimento da filosofia da

história  europeia,  segundo Koselleck,  a  filosofia  da história  europeia é  fruto do processo

crítico moral empregado pela classe burguesa, difundido também em outras classes sociais,

sobre a história. Sobre esse tema, recorreremos a obra Futuro Passado de Koselleck, que pode

revelar  sobre  esse  mesmo  cenário.  O  autor  argumenta  que  no  século  XVIII,  o  homem

moderno, no âmbito de suas ações para se orientar no presente, recorria cada vez menos a

suas experiências e cada vez mais a suas expectativas, pois, as experiências não tinham mais

capacidade de orientá-lo, no caso da história europeia a experiência acumulada durante três

séculos já não servia para orientar os homens do fim do século XVIII123. De maneira que no

121 Por qualidade de vida entendemos a manutenção da saúde física, social e emocional.
122 É preciso dizer, que uma das principais características do estado absolutista é a concentração de poder nas 

mãos do soberano por via do aparelho estatal.
123 Por exemplo, o europeu do século XVIII para se orientar em seu dia a dia recorria cada vez menos aos 

costumes e tradições, pois esses não tinham capacidade de orientá-lo em relação a acontecimentos como o 
descobrimento do novo mundo, a invenção de novas tecnologias ou a nova lógica econômica capitalista, 
nesse sentido, entre uma geração e outra existam profundas diferenças entre um paradigma social e outro.
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período de vida de um único homem esse poderia ter experienciado direta ou indiretamente: a

colonização do novo mundo, o uso compulsório da técnica, o surgimento de novos meios de

comunicação,  a  queda  de  monarquias,  a  constituição  de  estados  nacionais,  múltiplas

revoluções,  a  constituição e  avanços da ciência  etc.  A ideia  de acumulação dessas  novas

experiências é fundamental para a criação do conceito de progresso, que supõe que certas

mudanças estruturais são irreversíveis e se acumulam, de maneira a contribuir de maneira

positiva para o processo civilizatório da humanidade. Esse contraste entre passado (antes) e

futuro (depois) fez com que tais  homens se imaginassem a si mesmos como homens dos

novos tempos. Assim, gradualmente, a narrativa histórica existente é reinventada de maneira

que somente a modernidade conseguiu gerar um conceito de história que abarcava a história

singular (acontecimento) e as histórias (geral, toral, estrutural).

Esta nova filosofia da história enxerga a história humana como linear e teleológica, no sentido

de estabelecer  em sua narrativa que a história  da humanidade inicia-se em um estado de

natureza e que a civilização constitui-se da habilidade de um determinado povo de dominação

sobre a ela, de maneira que iniciado o processo civilizatório, a cada novo nível de domínio de

natureza acumulam-se descobertas que beneficiam a sociedade no geral, ou seja, acumula-se

progresso, enxergando no futuro a possibilidade de acumulo de mais e mais progresso.

Assim, “condenado a desempenhar um papel apolítico, o cidadão refugiou-se na utopia, que

lhe conferiu segurança e poder.”(KOSELLECK, 1999, p.160). A possibilidade prometida pela

utopia fez com que esses homens (os homens dos novos tempos), ao agirem no seu cotidiano,

se orientassem a partir da perspectiva moral - a partir dessa moralização o súdito sentia se na

autoridade de julgar os atos de seu soberano e do Estado, a fim de garantir o progresso, assim

diante  de  sua  própria  consciência  do  que  era  justo  ou  injusto,  pode  se  dizer  que  “a

legitimidade do rei não decorre mas de Deus nem está fundada no próprio rei: seu poder só

pode ser considerado legítimo se ele agir dentro dos limites que lhe impõe o direito baseado

na moral.”(KOSELLECK, 1999, p.127). Assim, o processo de julgamento moral de todos os

âmbitos da vida prática e o surgimento de uma filosofia da história era simplesmente uma

tomada de poder – dos burgueses e súditos – indireta dos súditos sobre seu soberano. O autor

argumenta que no processo da modernidade,  inicia-se o processo de julgamento moral da

sociedade sobre ela mesma, de maneira a gerar  uma crise  (questionamento,  reflexão)  dos

paradigmas sociais vigentes, o que gerou uma nova narrativa  histórica baseada na utópia. Em

outras palavras, a crise é gerada e determinada pela possibilidade (ideia de progresso) de uma

utópia onde haveria justiça para todos os homens.
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4.2- CRISE da representatividade democrática:
Agora voltemos  à  investigação aos  acontecimentos  de 2013.  A primeira  analogia  com os

conceitos apresentados anteriormente serão com os conceitos de Koselleck respectivamente

crítica e crise. O contexto de moralização de todos os âmbitos da vida, não foi um processo

que se encerrou124 na Europa do século XVIII,  devido aos processos de colonialidade do

poder,  a  cultura europeia permeou diversas outras,  dentre  esses países  colonizados está  o

Brasil. Logo a pergunta que levanta-se é a seguinte: se o processo de crítica – a conduta – de

todos os âmbitos da vida pela moral é uma forma eficiente de acoplamento estrutural, por

efetivar  uma  tomada  do  poder  indireta,  gerando  influências  na  causalidade  dos

acontecimentos e consequentemente perturbando as relações de poder estabelecidas; então os

brasileiros ao externalizarem seus múltiplos descontentamentos125 referentes às condutas de

seus representantes políticos e reivindicar melhores condições de vida estariam utilizando do

julgamento  moral  –senso  de   justiça–  para  justificar   suas  condutas  nas  manifestações  de

2013? Se sim, de maneira que essa crítica gera uma crise, e que crise seria está?

Nas  palavras  de  Marlón  reis  (2013),  a  “crítica  agora  se  dirige  à  quase  totalidade  das

instituições. Estamos todos insatisfeitos não apenas com o Estado e suas opções, mas como o

‘sistema’ que concentra poderes, distribuindo privilégios para uns poucos e responsabilidades

para todos os demais”. (REIS, 2013, p.24 e 25). Então, como pode ser notado pelo material do

capítulo anterior, referente aos comentários deixados na página do MPL-SP, podemos levar

em consideração a hipótese levantada no artigo Vem prá rua: os protestos de junho126, que

diz que “a democracia representativa está em crise” (p.18). A partir dos  pressupostos teóricos

apresentados  na  obra  Crítica  e  Crise  seria  adequado  supor  que  esta  crise  da  democracia

representativa é gerada pela possibilidade de um futuro (utópico?) onde os direitos e deveres

dos  membros  dentro  da  sociedade  sejam  cumpridos.  Aqui  devemos  destacar,  que  esta

expectativa de um futuro melhor permeará os assuntos referentes a todas as manifestações,

novamente  podemos  notar  que  este  ponto  está  também refletido  no  material  do  capítulo

anterior,  uma  vez  que  por  mais  que  respondam  a  expectativas  diferentes  advindas  de

diferentes sujeitos, notamos que o sujeito escolhe reivindicar determinada pauta visando uma

expectativa de melhora futura, seja o combate a corrupção, a redução da tarifa do transporte

coletivo, a melhora da infraestrutura pública, ou a denúncia da violência gerada por policiais

ou de manifestantes estão refletindo uma expectativa de mudança “positiva” para um futuro

124  É possível invocar uma gama de autores para se discutir esse assunto, a filosofia da história gerada na
modernidade é responsável por uma grande parcela de culpa pelas atrocidades cometidas nos processos
colonizadores e também pelas atrocidades no tempo presente.

125 A precariedade da saúde, da educação pública, a corrupção permeada em todos os tipos de trâmites políticos,
a violência que se multiplica por todos os lados, altos e executivos impostos, a desumanidade nas relações de
trabalho regidas pelo capitalismo, etc.

126  ORLANDIL DE LIMA MOREIRA e IDALINA MARIA FREITAS LIMA SANTIAGO, 2013.
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próximo  ou  mesmo  distante.  Como  já  foi  destacado,  refletem  ainda  a  presença  de  um

julgamento moral que permeá a vivência de cada sujeito. “Quando falamos em despertar para

a  conquista  plena  dos  direitos,  cobramos  na  verdade,  a  construção  de  uma  nova

democracia.”(REIS, 2013, p.30)

Marlon  Reis  foi  um dos  autores  que  refletiu  sobre  as  manifestações  ocorridas  em 2013,

consequentemente  escreveu  sobre  a  referida  crise  da  representatividade  democrática  dos

governantes  brasileiros,  em sua obra  “O gigante  Acordado:  manifestações,   ficha   limpa e

política” (2013). O juiz Maranhense foi um dos articuladores da coleta de assinaturas para

projeto popular da Lei ficha limpa, que em 2010 foi aprovado pela Câmara dos Deputados,

pelo Senado Federal e sancionada como lei complementar nº 135 pelo presidente Luíz Inacio

da Silva, que determina condições de inelegibilidade de candidatos impedindo a eleição de

indivíduos condenados em decisões colegiadas, mesmo havendo possibilidade de recursos a

se candidatar a trabalhos em órgãos públicos. Devido a repercussão entorno da aprovação da

lei  a ministra  do  Supremo  Tribunal  Federal  Rosa  Weber,  referindo-se  a  votação  da

constitucionalidade da Lei Ficha Limpa (LC 135/10) – de iniciativa popular– disse: “no trato

da  coisa  pública,  o  representante  do  povo,  detentor  de  mandato  eletivo,  subordina-se  à

moralidade,  probidade,  honestidade  e  boa-fé,  exigências  do  ordenamento  jurídico  que

compõem um  mínimo  ético,  condensado  pela  Lei  da  Ficha  Limpa,  através  de  hipóteses

concretas e objetivas de inelegibilidade”.127

O título do livro de Reis faz alusão a uma das principais metáforas usadas pelos manifestantes

e espectadores para descrever as manifestações: “O Gigante Acordou”128; o gigante seria a

sociedade brasileira e a ação de acordar se refere a conduta dessa mesma sociedade de criticar

e  tomar  a  iniciativa  de  julgar  e  fiscalizar  seus  governantes.  Então,  para  Márlon  Reis  as

manifestações sociais evidenciam uma nova forma de democracia representativa, ao mesmo

tempo, um traço de “uma nova democracia, verdadeiramente includente” (REIS, 2013, p.31).

Imbuído dessa crença que uma “nova democracia” que vem sendo reinventada Reis volta sua

crítica  ao  atual  sistema  eleitoral  brasileiro  e  expõe  sua  fragilidade  como  um  sistema

representativo que privilegia uma parcela  restrita da população – as elites,  pois no Brasil

“praticamente ninguém vence o pleito eleitoral sem muitos milhões a acalentar a ganância dos

127  Ministra Rosa Weber vota pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, 2012. Supremo Tribunal 
Federal. Disponível em:http://m.stf.gov.br/portal/noticia/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=200330

128 Porém ainda é preciso dizer, que para Reis “o gigante” não acordou em 2013, repentinamente pelo acumulo
de insatisfações,  mas a décadas vem acordando de sua omissão,  de maneira que noutros momentos da
história presente a sociedade brasileira mostrou-se presente em pautas importantes como nas Diretas já e o
Inpeachment  do  ex-presidente  Fernado  Collor  de  Melo,  simultaneamente,  o  autor  destaca  que  as
manifestações  de  2013 também dialogam com movimentos  sócias  semelhantes  no  âmbito  internacional
como a Primavera Árabe, as manifestações dos Indignados na Espanha e o Occupy Wall Street nos Estados
Unidos.
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apoiadores mercenários.” (Reis, 2013, p.30). Devido a esse sistema eleitoral viciado, pessoas

influentes estão sempre interessadas nos mandatos, nos cargos políticos, e naqueles que já

possuem cargos para assim fortalecer seus próprios interesses. Nesse sentido,  a população

ciente da corrupção impregnada nos trâmites políticos, deve direcionar a luta democrática a

uma luta  por  transparência,  por  isso as  manifestações  de 2013 são expressão dessa  nova

democracia129 que se reinventa silenciosamente.

Para mobilizar milhares  de brasileiros  das mais diferentes classes sociais  em uma mesma

causa – conduta – social,  é preciso que exista algum tipo de vínculo entre essas mesmas

pessoas. Este vínculo seria uma crítica (moral) dirigida à aqueles eleitos como representantes

da sociedade civil,  esses, mesmo eleitos de forma democrática, não exercem suas funções

dentro da concepção comum do que seriam seus cargos. Então, a “consciência social crítica

que motivou milhões a irem às ruas em grandes protestos em 2013 não parte do nada, mas

corresponde ao aumento do nível de indignação que provém da descoberta da injustiça e da

crença de que as coisas podem e precisam mudar.(REIS, 2013, p.30)

Então  pressupõe-se  que  essa  crítica  exercida  pelos  brasileiros  sobre  seus  representantes

possibilita  detectar  em quase toda  manifestação popular  ocorrida em julho  de 2013,  uma

noção legitimadora, uma noção baseada no que é moralmente justo ou injusto, sendo assim as

manifestações seriam uma expressão dessa noção de justiça própria dos manifestantes – do

povo brasileiro.

4.3- Crítica:
Tendo sido explicado como uma consciência social crítica (moralizada) gera uma crise no

paradigma social brasileiro, baseada em uma expectativa de futuro e, consequentemente no

sistema representativo  democrático,  prosseguiremos  o  raciocínio  dizendo  que  toda  crítica

moral é derivada do acoplamento estrutural próprio de cada indivíduo, pois, “toda vez que há

um fenômeno social,  há um acoplamento estrutural entre indivíduos.” (Maturana e Varela,

1995, p. 216). Dizendo isso, tem-se como objetivo evidenciar a conduta do cidadão comum

como agente  gerador  de  mudanças  estruturais  no  paradigma social  brasileiro,  pois,  como

mencionado  anteriormente,  a  sociedade  brasileira  tem  como  complexo  autodenominar-se

como omissa e apolítica quando se trata de reivindicar seus direitos, mesmo tratando-se da

129 A perspectiva fornecida por este capítulo opõem-se a fornecida por Reis, no aspecto, de não existir uma nova
democracia  e  sim uma reconstrução  constante do conceito de  democracia inerente  a  cada indivíduo da
população, cada um entende a democracia a partir de sua vivência, de seu acoplamento estrutural, sendo
assim, a democracia é singular pois depende do entendimento individual, porém simultaneamente é uma
construção coletiva compartilhada, daí surge o movimento de uma constante reconstrução do conceito.
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retirada ou retração de direitos humanos básicos como educação, saúde, segurança, moradia

etc.

Dessa maneira, as manifestações de 2013 aparecem como um momento limite onde milhares

de  pessoas  direcionam  suas  condutas  a  um  ponto  semelhante  com  objetivo  de  efetivar

mudanças positivas em seus meios. É preciso dizer que essas mudanças positivas em seus

meios são algo relativo, pois cada pessoa tem uma concepção do que seria uma mudança que

a beneficiaria –não necessariamente o que a beneficiaria, poderia beneficiar outras pessoas.

Podemos notar isso nos comentários deixados na página do MPL, pois inúmeras sugestões de

pautas ou críticas ao MPL, muitas vezes expressam o desconhecimento da pauta única dos

atos convocadas pelo MPL de seus valores e princípios; isso revela que o indivíduo que emite

este tipo de comentário não se dispôs a informar-se sobre o movimento, dessa maneira, os

comentários  deste  tipo  mostram  uma  intencionalidade  de  influenciar  na  condução  das

manifestações, no sentido, de uma tentativa de cooptação da força das manifestações para

uma reivindicação própria do emissor –daquele que comentou.

Primeiramente  para  nos  aprofundar  no  assunto,  podemos  recorrer  à  obra  Costumes   em

Comum, onde H. P. Thompson define o conceito de economia moral. O autor, descreve um

cenário semelhante ao descrito por Koselleck, também se referindo à Europa do século XVIII,

onde a  população – geralmente  pobres  – de  acordo com seus  costumes,  reivindicavam a

execução de seus direitos legítimos ao soberano, por exemplo, o direito à respinga após a

colheita dos grãos, de coleta de galhos no inverno, reivindicações do direito de uso de uma

propriedade, e até mesmo o direito de se rebelar diante de uma situação dita imoral, entre

outras situações.

Para Thompson, a crítica moralizada dos súditos está enraizada no costume (na conduta), ou

seja, no cotidiano do paradigma social europeu. Para compreendermos tal afirmação faz-se

necessário explicar que quando uma conduta – dentro acoplamento estrutural específico– é

considerada benéfica para seu executor ou por outros, ela pode ser praticada novamente com

objetivo de alcançar os mesmos resultados, pela repetição dessa conduta inúmeras vezes ela

torna-se um costume. Assim, a cada geração pelo processo de aprendizagem é passado adiante

para o individuo uma série de –condutas– costumes consoantes a manutenção da estrutura

social em que ele nasceu. Para explicar esse fenômeno, é preciso entender que o individuo ao

nascer  em  determinado  lugar,  já  nasce  imerso  em  uma  tradição  –acoplamento

estrutural/cultural– e ao longo dos anos, passa por um processo de aprendizado130, onde são

130 Lembremos da perspectiva do conhecer proposta por Maturana e Varela de que todo o conhecimento é
experienciado na execução de determinada conduta,  ou seja,  “todo fazer  é  conhecer e  todo conhecer é
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ensinadas representações de situações específicas e para cada uma dessas situações existe

como resposta  uma conduta  correspondente,  considerada  adequada  ou  inadequada  para  a

situação. Dessa perspectiva, o processo de aprendizado pode ser visto como um processo de

acoplamento  estrutural,  pois  internaliza,  no  sujeito  uma  série  de  costumes  –  condutas  -

advinda de sua tradição e que ainda podem ou não estar adequadas a seu meio. (MATURANA

e VARELA, 1995; GOFFMAN, 2014; THOMPSON, 1998)

Dito isso, o individuo em seu cotidiano, diante de certa situação primeiramente a interpreta de

acordo com seu juízo e escolhe qual conduta é adequada ou não para cada situação, nesse

sentido,  todos –até  onde sua consciência  permitir– são administradores  de  suas  condutas.

Dessa maneira, o autor define o conceito de economia moral como sendo fruto do processo de

aprendizagem e da internalização de costumes ancestrais, assim o indivíduo em seu cotidiano

tem que fazer um processo de ajuizar valores morais antes de executar suas condutas – sejam

elas  aprendidas  ou  inatas131,  e  devido a  esse  juízo  de  valores  que  o  autor  usa  a  palavra

economia para trazer um sentido de administração das condutas pela moral132. (MATURANA

e VARELA, 1995; GOFFMAN, 2014; THOMPSON, 1998)

A sociedade brasileira, está organizada tendo por base o princípio de que qualquer indivíduo

que  possua  certas  características  sociais  tem  o  direito  moral  de  esperar  que  os  outros

indivíduos o valorizem e o tratem de maneira adequada. Ou seja, cada indivíduo possui certas

características sociais e tem uma noção de ele possui um direito moral referente a seu papel

social,  porém essa referência é dada também pelo entendimento do papel social de outros

indivíduos. (GOFFMAN, 2014).

Dito isso retornemos aos acontecimentos de 2013, com o seguinte questionamento: se a crise

da democracia  é  derivada da crítica moralizada da população,  onde no paradigma social

brasileiro   encontram-se   costumes   que   permitam   essa   crítica?  A resposta  pode  estar  no

processo histórico da modernidade, que já foi em parte descrito desse artigo - daqui em diante

trataremos esse mesmo processo histórico  a  partir  da perspectiva  do grupo de estudiosos

denominado modernidade/ colonialidade.

fazer”(MATURANA E VARELA, 1995, p.70).
131 Segundo  os  autores  MATURANA  E  VARELA  e  possível  distinguir  entre  dois  tipos  de  condutas:

primeiramente,  a  inata,  cuja  as  quais  o  individuo já  nasce  programado a  executar  instintivamente,  por
exemplo, a necessariedade de comer, de respirar, de dormir, por fim, as condutas que são aprendidas ao
longo da vida do sujeito, por exemplo, as condutas que são passadas no âmbito das instituições familiar,
educacional, religiosa, ou no trabalho etc.

132 É preciso ainda dizer que dentro da economia moral nem sempre o individuo escolhera executar a conduta
moralmente adequada.
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Segundo, Quijano (2005) em seu artigo  Colonialidade do poder, eurocentrismo e América

Latina,  ao  iniciar  o  processo  da  modernidade  inicia-se  simultaneamente  e  de  maneira

complementar o processo de colonialidade do poder.

Com  o  surgimento  da  já  mencionada  nova  filosofia  da  história  os  europeus  através  da

colonização de diversos territórios ao redor do mundo inauguram um novo padrão mundial de

poder. Esse padrão pode ser denominado como eurocentrismo, é o resultado da hierarquização

de identidades imaginadas surgidas no próprio processo de colonização, essa hierarquização

tinha  como  fundamento  uma  perspectiva  que  separava  dois  extremos:  natureza  e

civilização133.  A nova  filosofia  da  história  imaginava  o  processo  histórico  humano  como

sendo teleológico, linear e restrito a sempre a mesmas etapas de civilização para todos os

povos, assim a história humana – como uma história única– iniciava-se com a espécie humana

em seu estado de natureza, sendo assim, uma nova etapa civilizatória era alcançada cada vez

que o domínio do humano sobre a natureza aumentava. Dessa maneira, determinados povos

de determinados territórios colonizados da perspectiva europeia pelo seu maior contato com a

natureza, eram categorizados como selvagens, não civilizados, sendo assim, o europeu sentia-

se com o dever de dominar e supostamente civilizar esses povos. A partir dessa perspectiva,

uma infinidade de povos derivados das Américas, da África, da Ásia e da Oceania, tiveram

suas  identidades  reduzidas  a  esteriótipos  ligados  a  fenótipos.  Assim,  foram  constituídas

relações de dominação nos países colonizados que associavam essas novas raças a posições

sociais, e de trabalho correspondentes a suas identidades estigmatizadas. É preciso dizer, os

padrões de poder coloniais se davam também no âmbito da subjetividade e intersubjetividade,

uma vez, que as cosmologias, epistemologias, linguagens, medicina, arte, técnicas e outros

conhecimentos desses povos colonizados eram reduzidos a uma produção de conhecimento de

nível inferior em relação ao conhecimento europeu. (QUIJANO,2005).

Imediatamente,  iniciado  esse  novo  padrão  de  dominação,  inicia-se  simultaneamente  o

descontentamento (por parte dos colonizados) gerado devido a tamanha desumanização. Para

o autor Mignolo a colonialidade do poder é sentida, vivida e cognoscível de forma muito

desagradável  pela  maioria  das  pessoas,  seja  nos  processos  da  colonização  ou

contemporaneamente, dessa forma a dominação se dá nos âmbitos do ser, do saber e do viver.

Dito  isso,  o  autor  propõe  o  conceito  decocolonialidade,  para  evidenciar  o  pensamento  e

condutas críticas diante tal padrão de poder, dessa forma a decolonialidade se desdobra nos

133 Segundo as ideias de Descartes que é tido como primeiro filósofo da modernidade a dualidade natureza e
civilização expressam-se diretamente no prócio homem com a dualidade corpo e mente, o corpo seria um
âmbito de influência da natureza pois nele residem os desejos e os instintos, enquanto, a mente a razão são
fruto de um âmbito civilizado, nesse sentido a razão controla todas essas pulsões advindas da natureza para
supostamente assim ter uma perspectiva objetiva do mundo.
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mesmos âmbitos que a  colonialidade, ou seja, no ser, no saber e no viver. Ainda mais que

isso, a decolonialidade seria uma ferramenta para o questionamento crítico dos atuais padrões

de poder, esses são herdeiros do padrão de poder colonial, o conceito traz como proposta a

possibilidade  de  descolonizar  as  relações  sociais,  políticas,  cosmológicas,  econômicas  e

epistemológicas. (MIGNOLO, 2008).

Em relação a 2013, podemos dizer que a dupla modernidade-colonialidade historicamente

funcionou a  partir  de  padrões  de  poder  fundados na  exclusão,  negação e  subordinação e

controle dentro do sistema/ mundo capitalista, hoje o sistema econômico e de concentração se

desdobra  de  forma  semelhante  e  se  esconde  por  trás  de  um  discurso  (neo)liberal

multiculturalista.  Desse  modo,  faz  pensar  que  com o reconhecimento  da  diversidade  e  a

promoção de sua inclusão, o projeto hegemônico de antes está dissolvido. Nesse sentido, a

colonialidade do poder nos últimos anos esteve em pleno processo de reacomodação dentro

dos desígnios globais ligados a projetos de neoliberalização e das necessidades do mercado:

eis aí a “recolonialidade”. (WALSH, 2009, p.16).

Retornando ao Brasil, é preciso dizer que o país, desde a colonização, encontra-se subjulgado

pelos desenhos globais da colonialidade do poder, sendo assim os cidadãos brasileiros – ao

longo de suas  vidas  e  processos  de  aprendizagem– estão  atravessados  por  fronteiras,  por

costumes advindos de relações sociais que reforçam tanto a colonialidade do poder quanto

pela decolonialidade. Ou seja, as relações de poder na época de 2013 são herdeiras direta ou

indiretamente das relações de poder que remontam ao modelo da colonialidade do poder,

porém é preciso destacar que essas relações de poder não são estruturas estáticas – é preciso

que a cada geração haja manutenções e que seja internalizada pelas pessoas. Nesse sentido

existe ao longo do tempo momentos de tensão onde as relações de poder podem ser abaladas,

por exemplo, no Brasil podemos citar as manifestações pelas Diretas já, na década de 80 ou as

manifestações dos caras pintadas, na década de 90 e recentemente as manifestações de junho

de 2013. Porém não podemos romantizar as dinâmicas que confrontam as atuais relações de

poder, pois elas podem vir de interesses de outros grupos que concentram poder semelhantes à

aqueles que combatem.

Assim o sujeito na fronteira – cidadão brasileiro– através de suas condutas, pode tanto se

beneficiar das relações sociais que fazem a manutenção da colonialidade do poder, quanto

sofrer devido a elas, e assim gerar condutas decoloniais – ou anti-sistêmicas; o sujeito vive e

experiência  em  seu  cotiano  situações  humilhantes,  cansaço,  tristeza,  assim  deseja  a

possibilidade de se libertar dessas relações abusivas, mas ao ajuizar suas condutas ele se vê
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diante  de  relações  de  poder  que  não  permitem  a  expressão  desse  descontentamento  e

subsequentemente  a  satisfação de  seus  desejos134.  Dessa  perspectiva,  as  manifestações  de

2013 são momentos limites onde múltiplos sujeitos enxergam a possibilidade de expressão de

suas  reivindicações  e  de  construir  a  oportunidade  de  efetivar  mudanças  positivas  para  o

futuro,  porém vale ressaltar:  a reivindicação de um grupo ou pessoa não necessariamente

almeja beneficiar a todos, pode estar atrelada a interesses pessoais.

Sendo  assim,  podemos  dizer  que  as  manifestações  de  2013  evidenciam  uma  crise  da

representatividade democrática, dirigida aos representantes políticos brasileiros, por sua vez,

como  apresentamos  a  crise  remete  sua  origem a  dois  pontos,  o  primeiro,  seria  a  crítica

moralizada do brasileiro sobre seus governantes, a segunda, seria a expectativa de um futuro

“melhor”,  por  exemplo,  a  expectativa do fim da corrupção que por  sua vez possibilitaria

maiores investimentos na qualidade dos serviços públicos essenciais, o que efetivaria uma

melhor qualidade de vida no cotidiano dos brasileiros. Porém, por se tratar de evento que

envolveu milhares de pessoas, podemos destacar que a crítica moralizada traz similaridades e

singularidades entre um indivíduo e outro, pois está enraizada nos costumes, que por sua vez

são internalizados pelo sujeito ao longo de sua vida através de processos de aprendizagem, ou

seja,  traz  similaridades,  num  sentido,  os  indivíduos  internalizam os  costumes  através  de

instituições e situações comuns, noutro sentido, são singulares pois a maneira que o indivíduo

internaliza esses costumes em si é única, uma vez, que a todo momento os costumes estão

sendo mediados segundo as situações do cotidiano, ou seja, o que é justo para um, pode não

ser justo para o outro, ou o que é justo nessa situação pode não ser justo em outra.

Nesse sentido, a própria moral é relativa entre uma pessoa e outra e podemos dizer que a

moralidade é utilizada de várias formas, permitindo ao sujeito interferir no meio e na conduta

de outros sujeitos, ou seja, exerce uma função para além de orientar e mediar valores comuns

de quais seriam as condutas corretas e erradas em certas situações. Pois pode ser utilizada

como  uma ferramenta  para  influenciar  determinadas  condutas  em um determinado  meio.

Seguindo esses mesmos princípios, podemos dizer ainda que a expectativa do futuro de cada

indivíduo também traz similaridades e singularidades entre um indivíduo e outro –por um

aspecto  os  brasileiros  compartilham  experiências  comuns,  porém  a  maneira  que  essa

experiência é internalizada é única.

134 A expressão a crise da democracia representativa porém essa crise é somente um reflexo da crise que está
internalizada no sujeito, crise essa que é causada por costumes ambivalentes, derivados tanto do processo
histórico da colonialidade do poder quanto de seu reflexo a decolonialidade.
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Pode-se dizer que existem vários discursos, cada um exerce suas críticas e reivindicações,

cada um carrega a  possibilidade de realização de seus  objetivos.  Por exemplo,  quanto às

manifestações, a crítica exercida pela grande mídia e PM referem-se ao vandalismo exercido

nas manifestações, nesse sentido podemos notar que essa perspectiva sobre as manifestações

visa deslegitimá-las, com argumento de manutenção de uma ordem pacífica; a crítica exercida

pelo MPL diz respeito à mobilidade urbana, de como a capitalização do transporte coletivo é

uma escolha politica, que prejudica o acesso à cidade, por sua vez, a crítica exercida pelos

manifestantes é a mais diversa possível, pois envolveu milhares de pessoas, porém mesmo em

meio  essa  diversidade  existiram  na  processualidade  das  manifestações  tanto  opiniões  e

assuntos recorrentes, quanto outras opiniões e assuntos que foram silenciados, como visto no

capítulo anterior. Esses discursos e reivindicações entram em disputa entre si, nesse sentido,

nas relações de poder inerentes as estruturas sociais; simultaneamente existirá o agrupamento

quanto à oposição de interesses – vale destacar que essa disputa é desigual uma vez que certos

agrupamentos de interesses detenham mais poder e influência que outros. Vale citar  outro

exemplo dessa dinâmica, referente as interpretações de Singer (2015) e Boaventura (2013)135

sobre os acontecimentos das manifestações de 2013, para os autores, essas, ao longo de sua

processualidade,  foram cooptadas  por  interesses  das  classes  média  e  alta,  no  sentido  de

promover seus interesses contra o Governo, usando de sua influência, inclusive midiática,

para promover pautas críticas dirigidas ao Governo de Dilma, que como vimos na pesquisa de

Singer (2015), havia feito várias investidas contra interesses de grupos poderosos, ou seja,

esses grupos ao manifestarem-se, estavam simplesmente defendendo seus interesses e levando

suas pautas às manifestações.

Por fim, ao refletir sobre as manifestações de Junho de 2013 sob tal  perspectiva,  pode-se

supor que para um conjunto de indivíduos se manifestarem contra aumento da passagem, e

reivindicar  melhorias  por  parte  do  governo,  ou  mesmo,  criticarem  ou  elogiarem  os

acontecimentos das manifestações esta conduta lhes parecerá a escolha certa a se tomar no

conjunto  de  possibilidades  que  seu  ambiente  e  interesses  lhes  proporcionava.  Porém,  ao

mesmo tempo, para outra parte da população brasileira se manifestar não pareceu à conduta

correta.  Dessa maneira,  o que deu força as manifestações de 2013 foi a  possibilidade de

externalização dos desejos de diversas pessoas (sujeitos sociais), o que deu “unidade”136 à

massa;  essa  característica  permitiu  as  manifestações  de  junho  de  2013  terem um caráter

associativo entre diferentes camadas da sociedade brasileira, pois, soma e liga milhares de

brasileiros  de  diferentes  identidades  e  advindos  de  múltiplos  grupos  sociais  em  um

135 Referente ao artigo “O preço do Progresso”.
136  Como vimos não pode-se afirmar a existência de uma unidade nas manifestações pois diversos grupos de 

interesses participaram de seus acontecimentos.
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movimento comum. Penso ser necessário ressaltar, que isso confirma quão complexo eram as

massas  presentes  nas  diferentes  manifestações  pelo  país,  a  ponto  de  uma  quase

institucionalização do movimento no sentido  de  as  pessoas  desejarem a  continuidade  das

manifestações devido uma expectativa de um futuro idealizado.
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ANEXOS:

ANEXO I:

1º ATO: DIA 6 (1 comentário)- Repetições
Parabenização da manifestação 1
Reconhecimento preço abusivo da tarifa do transporte coletivo público 1

FONTE:
Ações pela cidade divulgam o grande ato do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em: 
06/06/2013.

ANEXO II:

DIA 07 2º ATO (15 comentários)- Repetições
Afetar o direito de ir e vir de pessoas alheias à manifestação 3
Crítica negativa ao vandalismo e a destruição de bens praticado pelos manifestantes 3

Parabenização pela manifestação 2

Reconhecimento das manifestações como maneira de exercer o direito à democracia 2

Reconhecimento da visibilidade atingida pelas manifestações convocadas pelo MPL 2

Pedido por maior divulgação dos atos 2
Reconhecimento da exploração do usuário do transporte publico pelas empresas de 
transporte coletivo através do auto custo da tarifa e baixa qualidade do transporte

2

Reconhecimento das manifestações como algo necessário para o beneficio coletivo 2

Manifestações devem ser pacificas 1
Crítica negativa a violência 1

Associação de estudantes ao vandalismo 1

Crítica negativa a pauta da Tarifa Zero estipulada pelo MPL 1
Crítica negativa ao ideal utópico da pauta do mpl 1

Crítica negativa da redução da passagem mediante a abates nos impostos das 
transportadoras

1

Crítica negativa ao descaso por parte do Governo com a infraestrutura do transporte 
publico coletivo para incentivar a compra de automóveis no setor privado

1

Reconhecimento da perspectiva fornecida pela mídia tradicional para enfraquecer a 
legitimidade do movimento

1

Depredações como aceitáveis para conseguir visibilidade 1

Denuncia a violência policial 1

Questiona sobre quais as pessoas a frente da liderança do MPL 1

SUGESTÃO: adicionar a pauta das manifestações o recolhimento de assinaturas por 
parte do MPL para fazer uma petição as esferas municipal e estadual

1

Maior conscientização ao votar nas eleições de governantes 1

FONTES:
Ações pela cidade divulgam o grande ato do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em: 
06/06/2013;
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Nota sobre a manifestação do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em: 07/06/2013;
Nota pública do Movimento Passe Livre sobre a luta contra o aumento. SÃO PAULO MPL, 
publicação em: 09/06/2013.

ANEXO III:

3º ATO: DIA 11  (16 comentários)- Repetições
Crítica negativa ao vandalismo e a destruição de bens praticado pelos 
manifestantes

3

Parabenização pela manifestação 2

Reconhecimento das manifestações como maneira de exercer o direito à 
democracia

2

Manifestações são justificadas pela alta de preços e má qualidade do transporte 
coletivo

2

Manifestações são pacificas e a violência é inciada apos intervenção policial 2

Depredações como justificável para conseguir visibilidade 2

Reconhecimento da perspectiva fornecida pela mídia tradicional para 
deslegitimar o movimento

2

Polícia Militar deve interferir de forma pacifica no acompanhamento das 
manifestações

2

Crítica negativa a pauta da redução da tarifa estipulada pelo MPL para serem 
reivindicadas nas manifestações

1

Manifestação deve ser pacifica 1

Reconhecimento de que o aumento na tarifa é excessivo 1

Falta de legitimidade das prisões efetuadas nas manifestações 1

Violência na contenção policial evocam ao período da Ditadura Militar 1

Aumento do preço da tarifa e justificável para manutenção da infraestrutura do  
serviço de transporte coletivo

1

Crítica negativa da redução da passagem mediante a abates nos impostos das 
transportadoras

1

Apoio 1

Vandalismo justifica o uso da força policial 1

Reconhecimento de que empresários, políticos e policias são externos aos 
debates do transporte publico uma vez que não se posicionam como usuários do 
transporte coletivo

1

Maioria dos manifestantes são pacíficos 1

SUGESTÃO: adicionar a pauta das manifestações a reivindicação de uma 
melhor política tarifária

1

SUGESTÃO: adicionar a pauta das manifestações a racionalização das linhas de
ônibus

1

SUGESTÃO: adicionar a pauta das manifestações a criação de novos corredores
de ônibus

1

SUGESTÃO: adicionar a pauta das manifestações a redução dos impostos 1

SUGESTÃO: adicionar a pauta das manifestações a luta pelo combate à 
anticorrupção

1

SUGESTÃO: manifestações devem ser realizadas no período da manha para 
maior adesão da população e visibilidade

1

MPL esta aliado a interesses partidários do PCO e PSTU 1
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Invoca a Meritocracia como meio de luta e conquista de melhores condições de 
vida

1

Pedido de transparência no balanço patrimonial empresas que prestam serviço 
publico

1

Lucros excessivos das transportadoras 1

Crítica ao PT 1

Politica associada a corrupção 1

Crítica negativa à cura gay 1

Reivindicação local: redução da tarifa de transporte coletivo intermunicipal 1

Deseja entrar em contato com MPL 1

Impunidade dos criminosos julgados por corrupção pelo Mensalão 1

Repudio a Renan Calheiros 1

Continuidade das manifestações para conquista das reivindicações 1

FONTES:
Ações pela cidade divulgam o grande ato do dia 6!. SÃO PAULO MPL, publicação em: 
06/06/2013;
Nota sobre a manifestação do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em: 07/06/2013;
Nota sobre os presos no ato do dia 0606. SÃO PAULO MPL, publicação em: 09/06/2013;
Nota pública do Movimento Passe Livre sobre a luta contra o aumento. SÃO PAULO MPL, 
publicação em: 09/06/2013;
3º Grande Ato Contra o Aumento. SÃO PAULO MPL, publicação em: 11/06/2013.

ANEXO IV:

4º ATO: DIA 13 (86 comentários)- Repetições
Declaração de apoio ao MPL 29
Parabenização da manifestação 9
Crítica negativa ao vandalismo e a destruição de bens praticado pelos manifestantes 8
Reconhecimento das manifestações como algo necessário para o beneficio coletivo 8
Crítica negativa a violência policial 7
Reconhecimento das manifestações como maneira de exercer o direito à democracia 6
As manifestações afetam o direito de ir e vir de pessoas alheias à manifestação 6
Maior investimento na qualidade da infraestrutura do serviço do transporte coletivo 5
Alto valor da tarifa visto como injusto 5
Reconhecimento do aumento da tarifa como abusivo 5
Politica associada a corrupção 5
Manifestação associada ao despertar do brasileiro pela luta de seus direitos 4
Reconhecimento da perspectiva fornecida pela mídia tradicional manipula os fatos para
deslegitimar o movimento

4

Manifestações devem ser pacifica 3
SUGESTÃO: manifestações em frente a sedes administrativas do governo 3
Apoio a pauta da Tarifa Zero 3
Reconhecimento de que as manifestações têm como consequência a visibilidade da 
mídia tradicional

3

Confronto iniciado apos atitudes da polícia 3
Afirmação de que as pautas do MPL devem ir além da demanda da redução da tarifa as 
manifestações devem reivindicar pautas que dizem respeito a  melhora da qualidade de 
serviços públicos

2

Crítica negativa ao PT 2
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Governo associado a corrupção 2
Pauta da redução da tarifa  proposta pelo MPL é justa porém não tem efeito pratico 2
Crítica negativa aos altos impostos no Brasil 2
Descaso e sucateamento dos serviços e infraestrutura pública para fomentar consumo 
de serviços no setor privado

2

Crítica negativa aos mega eventos referentes a Copa do Mundo 2
Repudio aos investimentos nos mega eventos como a Copa do Mundo em oposição aos
baixos investimentos na infraestrutura de serviços públicos

2

Sugere adicionar a pauta das manifestações um reajuste salarial justo 2
As pessoas não estão nas ruas somente pela redução de 20 centavos na tarifa do 
transporte coletivo

2

Manifestações tem como objetivo reivindicar direitos da população 2
Expectativa de que o movimento não pare de ir as ruas com a revogação temporária do 
aumento da tarifa por 45 dias em SP

2

Vândalos infiltrados nas manifestações 2
Violência na contenção policial evocam ao período da Ditadura Militar 2
Baixa qualidade na infraestruturada serviço do transporte publico coletivo 2
a cada manifestação aumenta a adesão da população à mesma 2
Políticos como alheios a discussão sobre aumento da tarifa pois eles não são usuários 2
Repudio a depredação de patrimônio privado e publico 1
Continuidade das manifestações 1
Continuidade das manifestações até a reinvocação da redução da tarifa ser atendida 1
Continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas 1
Continuidade das manifestações com a pauta da redução da tarifa do transporte publico 1
Continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas associadas melhora da 
qualidade da infraestrutura de serviços públicos como: educação, saúde e segurança

1

Valor do reajuste da tarifa do transporte coletivo em 0,20 centavos como justo 1
a redução do valor da passagem não trará melhorias ao transporte coletivo 1
Pauta do MPL como justa 1
Manifestação como justa 1
Descaso e sucateamento da educação brasileira  por parte do Governo 1
Sistema como um todo corrupto 1
Manifestações devem direcionar suas reivindicações a esfera municipal 1
Mesmo com a redução da tarifa as empresas prestadoras do serviço de transporte 
publico coletivo não diminuirão sua taxa de lucro

1

Continuidade das manifestações para conquista da redução da tarifa 1
o aumento da tarifa não corresponde a melhora de qualidade na infraestrutura do 
transporte coletivo

1

Denunciar e isolar vândalos presentes nas manifestações 1
SUGESTÃO: manifestações simultâneas em lugares estratégicos da cidade 1
SUGESTÃO: manifestações em estádios 1
SUGESTÃO: manifestação na abertura da COPA das confederações 1
SUGESTÃO: uso obrigatório do transporte publico coletivo por políticos 1
SUGESTÃO: manifestar-se em frente da casa do prefeito e da casa do Governador 1
SUGESTÃO: manifestar-se em frente da casa de governantes 1
SUGESTÃO: adicionar a pauta de aumentar os corredores de ônibus 1

SUGESTÃO: aumento do salário dos motoristas 1
SUGESTÃO: transformar cobradores em agentes de facilitação] 1
SUGESTÃO: filmar atos de violência e anotar o nome dos policias que praticarem atos
de violência para que esses sofram a medidas administrativas adequadas

1

Não somente aumentar a quantidade de ônibus circulantes como a qualidade dos 
veículos

1
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Expectativa de que as manifestações não parem devido a acordos 1
Transporte publico deve ser ecologicamente correto 1
Governo deve incentivar a maior adesão do transporte publico para diminuir o nivel de 
CO2 emitido, ou seja, a pauta do transporte coletivo de qualidade está associada a 
pautas de preservação do meio ambiente e saúde pública

1

Afirmação de existem policiais infiltrados nas manifestações para deslegitimar o 
movimento

1

Os atos de violência e vandalismo deslegitimam a manifestação 1
Clima de insegurança associado ao cotidiano brasileiro 1
Governo usa da violência para deslegitimar as manifestações 1
Baixo investimento do Governo na infraestrutura de serviços públicos 1
Representantes políticos associados a incompetentes 1
Reivindica transparência nas planilhas de custo das transportadoras que prestam 
serviço de transporte coletivo

1

Visão de que prisões feitas pela polícia em meio as manifestações são justificáveis 1
Prefeito e governador deveriam abrir espaços onde pautas como a do trasporte 
pudessem ser discutidas abertamente

1

Movimento passe livre deveria se encontrar diretamente com prefeito e governador 1
Pauta local: redução da Tarifa de ônibus de Baruerí e Jandira 1
Violência simbólica praticada pelo estado pois tenta silenciar as reivindicações de seus 
cidadães

1

Violência nas manifestações e exaltada pela mídia enquanto a violência simbólica em
decorrência  a  baixa  qualidade  do  transporte  coletivo  sofrida  pelos  usuários  do
transporte coletivo no cotidiano é velada

1

SUGESTÃO: uso de vestes com a bandeira do Brasil e uso de bandeiras ao comparecer
nas manifestações

1

SUGESTÃO: usar da visibilidade das manifestações para chamar atenção da mídia 
internacional

1

SUGESTÃO: propõe utilizar todo o contingente policial utilizado para conter as 
manifestações em outros setores da segurança publica como combate a furtos e as 
drogas

1

SUGESTÃO: reivindicar a taxação das grandes fortunas 1
SUGESTÃO: extinção da Polícia Militar 1
Leis são utilizadas de maneira indevida para corroborar com a corrupção politica 1
as manifestações são uma demonstração do poder do povo 1
Crítica a grande desigualdade social no Brasil 1
As manifestações e o MPL fornecem uma perspectiva crítica sobre o sistema 
econômico e politico e a violência impregnada nesses âmbitos

1

O MPL fornece uma perceptiva crítica de como as pessoas devem se posicionar como 
cidadãos e exercer sua cidadania em um sentido mais amplo

1

Afirma que os interesses do governo PT estão em consonância com objetivos dos 
partidos de direita

1

O Estado está promovendo, trabalhando por interesses alheios a sociedade 1
As manifestações servem de recado aos poderosos pois assim saberão que a população 
está vigilante em relação a suas ações

1

Manifestações são expressão das insatisfações dos brasileiros em diferentes âmbitos 1

FONTES:
Nota sobre a manifestação do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em:07/06/2013;
Nota pública do Movimento Passe Livre sobre a luta contra o aumento. SÃO PAULO MPL, 
publicação em:09/06/2013;
Nota sobre os presos no ato do dia 0606. SÃO PAULO MPL, publicação em:09/06/2013;
4º Grande Ato Contra o Aumento. SÃO PAULO MPL, publicação em: 13/06/2013.
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ANEXO V:

5º ATO: DIA 17 ( 6 comentários)- Repetições
Apoio 3
SUGESTÃO: adicionar a pauta reforma politica 1
SUGESTÃO: adicionar a pauta reforma tributaria 1
SUGESTÃO: reivindicar a autonomia dos poderes executivo, legislativo e judiciário 1
Associação do governo Brasileiro ao fascismo 1
Valor da tarifa necessária para cobrir os custos de infraestrutura do transporte coletivo 1
Pauta defendida pelo MPL da tarifa zero como utópica 1
SUGESTÃO:  dividir  a  manifestação  em  pequenas  concentrações  em  pontos
estratégicos da cidade para evitar a violência policial

1

Custo da tarifa injusto em relação a qualidade do transporte 1

FONTES:
Nota sobre a manifestação do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em: 07/06/2013;
Agora a periferia de São Paulo também vai parar!.SÃO PAULO MPL, publicação em: 
17/06/2013.

ANEXO VI:

6 º ATO: DIA 18 (14 comentários)- Repetições
Apoio 4
Corrupção associada ao Governo 3
Baixa qualidade da infraestrutura de serviços públicos brasileiros como: saúde, 
educação e segurança

2

Parabenização 2
Força advém da população 2
Reconhecimento das manifestações como maneira de exercer o direito à democracia 2
Manifestações devem ser pacificas 2
Vandalismo deslegitima as manifestações 1
Vândalos infiltrados 1
Valor do aumento da tarifa como injusto 1
Manifestações são reivindicar direitos 1
Manifestações devido insatisfação da população 1
pais em crise devido ao governo 1
Leis beneficiam os políticos 1
MPL e  manifestações são legitimas 1
Crítica negativa a investimentos em grandes eventos pelo Governo como a Copa do 
Mundo em oposição ao descaso com serviços públicos

1

Reivindica maiores investimentos na infraestrutura dos serviços públicos 1
Baixa qualidade na infraestrutura de serviços públicos 1
Governo e suas politicas públicas beneficiam empresas privadas 1
Crítica negativa a PEC-37 1
Movimento não deve formar alianças com políticos e partidos 1
Crítica negativa a violência policial 1
Expectativa de que as manifestações possam mudar o país positivamente 1
Questiona sobre a liderança do movimento 1
Afirmação de que as pautas do MPL devem ir além da demanda da redução da tarifa as 
manifestações devem reivindicar outras pautas como a melhora da infraestrutura de 

1
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serviços públicos
Afirmação de que as pautas do MPL devem ir além da demanda da redução da tarifa as 
manifestações devem reivindicar outras pautas populares

1

Denuncia cartel de transportadoras que prestam serviços para transporte coletivo 
publico

1

Expectativa de continuidade das manifestações 1
Questionamento e crítica sobre a prefeitura de SP 1
Reivindicação local: melhora da infraestrutura do transporte para atender a zona oeste 1
Reivindicação local: manifestação no Terminal Capelinha 1
Reivindicação local: melhora da infraestrutura do transporte para atender a zona norte 
de SP

1

Comentário sobre a mudança de posição das autoridades que antes críticavam as 
manifestações e em um segundo momento passam a apoiar as manifestações

1

Altos impostos como injustos 1
Reajuste salarial 1

FONTES:
Nota sobre a manifestação do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em: 07/06/2013;
Nota pública do Movimento Passe Livre sobre a luta contra o aumento. SÃO PAULO MPL, 
publicação em: 09/06/2013;
4º Grande Ato Contra o Aumento. SÃO PAULO MPL, publicação em: 13/06/2013;
Agora a periferia de São Paulo também vai parar!. SÃO PAULO MPL, publicação em: 
17/06/2013.

ANEXO VII:

DIA 19 (34 comentários)- Repetições
Corrupção associada a politica 6
Parabenização 5
Força advém da população 4
Crítica negativa a investimentos em grandes eventos pelo Governo como a Copa do 
Mundo em oposição ao descaso com serviços públicos

3

SUGESTÃO: denuncia e isolamento dos vândalos nas manifestações 3
Continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas populares 3
Apoio 2
Crítica negativa ao vandalismo 2
Crítica negativa a depredação do patrimônio publico e privado 2
Manifestações devem ser pacificas 2
Manifestações associadas ao despertar da população para lutar por seus direitos 2
Manifestações associadas a luta por direitos 2
Governo como ineficiente 2
Maiores investimentos na infraestrutura de serviços públicos 2
Maiores investimentos na infraestrutura do transporte coletivo 2
Fim de privilégios e benefícios de políticos 2
Chamado para a luta 2
Manifestações expressam mais do que a reivindicação da redução da tarifa 2
Vândalos infiltrados para deslegitimar o movimento 2
Crítica negativa aos altos impostos 2
Corrupção associada ao sistema 1
Descaso do governo com a população 1
SUGESTÃO: diminuição das aposentadorias dos políticos 1
Exploração da sociedade pelos políticos 1
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Baixa qualidade na infraestrutura de serviços públicos 1
Baixa qualidade da infraestrutura da saúde 1
Maior investimentos na infraestrutura do transporte coletivo para atender regiões 
isoladas do Brasil

1

Apoio a pauta da redução da tarifa 1
Valor das tarifas do transporte publico injustos 1
Continuidade das manifestações para reivindicar outras melhorias na infraestrutura dos 
serviços públicos

1

Expectativa de continuidade das manifestações apos a redução da tarifa 1
Afirmação de que as pautas das manifestações devem ir além da demanda da redução 
da tarifa, as manifestações devem reivindicar outras pautas populares

1

Agradecimento às manifestações 1
Orgulho da manifestação 1
Manifestação reivindica transparência politica 1
Reconhecimento de que as manifestações atingiram uma grande visibilidade 1
Condenação aos investigados do mensalão 1
Policiais e vândalos infiltrados nas manifestações para deslegitimar o movimento 1
Expectativa de que as manifestações gerem a  possibilidade de mudanças positivas para
o país

1

Comenta que o movimento está mobilizando forças antidemocráticas 1
Comentário sobre a mudança de opinião de Arnaldo Jabor 1
SUGESTÃO: liberação de propaganda na estrutura do transporte coletivo para 
subsidiar a redução da passagem

1

SUGESTÃO: MPL poderia se tornar um fórum nacional popular, para fazer 
reivindicações ao governo e combater a corrupção

1

Vê nas manifestações uma possibilidade de REVOLUÇÃO 1
Manifestação associada a luta contra corrupção 1
Crítica negativa a PEC-37 1
Crítica negativa a PEC-01/2013, “PEC Estadual da Impunidade” 1
Descaso do governo com a violência e falta de segurança acometida à população 1
Crítica negativa a importação de médicos cubanos pelo programa mais médicos 1
Políticos não governam para beneficiar a população 1
Clima de insegurança no cotidiano 1
Maiores investimentos na mineração de nióbio 1
Má administração da Petrobras 1
Associa as manifestações a expectativa de uma Revolução 1
Contra a prova da OAB 1
Comentário sobre a mudança de posicionamento da presidenta Dilma sobre as 
manifestações que no início era contra e em um segundo momento se tornou a favor

1

SUGESTÃO: MPL deveria acrescentar a pauta de combate a corrupção 1
Violência policial no acompanhamento e contenção das manifestações remete ao 
período da Ditadura Militar

1

Manifestações ao agregar diferentes pautas ganhou caráter difuso 1
Crítica negativa ao projeto da cura gay proposta pelo pastor Marcos Feliciano 1
o movimento está sendo cooptado pela classe media conservadora 1
Reconhece o risco da mídia distorcer os fatos para cooptar as pautas da manifestação 1
SUGESTÃO: manifestações em grandes rodovias 1

FONTES:
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Agora a periferia de São Paulo também vai parar!. SÃO PAULO MPL, publicação em: 
17/06/2013.

ANEXO VIII:

Dia 20 (25 comentários)- Repetições
Politica associada a corrupção 4
Parabenização 3
Manifestações afetam o direito de ir e vir das pessoas alheias à manifestação 3
Maiores investimento na infraestrutura de serviços públicos 3
Reivindicação de prisão dos julgados pelo Mensalão 3
Apoio 2
Crítica negativa ao vandalismo 2
Baixo investimentos na infraestrutura pelo Governo em serviços públicos 2
SUGESTÃO: adicionar a pauta das manifestações a redução da maior idade penal 2
Altos impostos injustos 2
Manifestações  associadas  ao  despertar  da  população  brasileira  para  lutar  por  seus
direitos

2

Crítica negativa à PEC-37 2
Pede a renúncia RENAN C 2
Partidos podem se aproveitar das mobilizações sociais para cooptar suas pautas para
promoverem seus próprios interesses

2

SUGESTÃO: denuncia e isolamento dos vândalos das manifestações 1
Lula associado ao crime de corrupção 1
Manifestações expressam a força do povo 1
Manifestações como expressão democrática 1
Manifestações associadas a justiça 1
Corrupção como impregnada no sistema 1
Corrupção associada ao governo 1
Violência deslegitima a manifestação 1
As manifestações devem reivindicar o combate ao crime de corrupção 1
Afirmação de que as manifestações devem acrescentar outras pautas populares 1
Afirmação de que o MPL ficou desorientado apos a redução da tarifa 1
SUGESTÃO: combate a corrupção para converter o dinheiro em maiores investimentos
em infraestrutura dos serviços públicos

1

Expectativa de continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas populares 1
Descaso com transporte coletivo beneficia o consumo de transporte privado 1
Reivindica maiores investimento na infraestrutura do transporte coletivo 1
Reivindica maiores investimentos na infraestrutura da área da saúde 1
SUGESTÃO: o MPL deve se unir com outros movimentos sociais para ter maior poder
de reivindicação

1

Crítica negativa a depredação do patrimônio publico 1
A população tem que mostrar-se pro ativa para reivindicar melhoras para a população 1
O custo do passe livre ira recair sobre os próprios usuários e demais trabalhadores 1
Repúdio aos estudantes universitários 1
crítica negativa aos super investimentos nas estruturas para os super eventos referente a
Copa do Mundo em contraposição aos baixos investimento e descaso na infraestrutura
publica que atenda a população

1

Manifestações  poder  causar  uma visibilidade  negativa  em relação  a  realização  dos
grandes eventos referentes a Copa do Mundo

1

Cooptação das pautas à frente da manifestação por pautas burguesia conservadora 1
Mídia tradicional enfatiza o vandalismo para deslegitimar o movimento 1
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Mídia destorce os fatos para cooptar as pautas a frente das manifestações 1
Vândalos infiltrados nas manifestações para deslegitimar o movimento 1
Questiona sobre o documento redigido pelo MPL que será entregue à presidenta Dilma 1
SUGESTÃO: usar  visibilidade  do MPL para  agregar  pautas  de outros  movimentos
sociais a pauta das manifestações

1

SUGESTÃO: os cargos públicos devem ser ocupados por pessoas que tenham uma
carreira idônea

1

SUGESTÃO ao MPL: organizar audiências públicas para mobilizar a população 1
SUGESTÃO: Revisão  das  licitações  públicas  vigentes  em relação as  empresas  que
prestam o serviço do transporte coletivo

1

SUGESTÃO: incluir na pauta repudio ao aumento da tarifa nos pedágios em rodovias 1
SUGESTÃO: redução dos salários e benéficos de deputados, senadores e assessores 1
SUGESTÃO: adicionar a pauta a revisão do fator previdenciário 1
SUGESTÃO:  usar  visibilidade  das  manifestações  no  Brasil  para  influenciar
manifestações em outros países

1

Pedido de orientação ao MPL sobre a continuidade das manifestações 1
O movimento deve apresentar reivindicações claras 1
Expectativa pela continuidade das manifestações 1
Orgulho das manifestações 1
Manifestações associadas as manifestações das Diretas já 1
Crítica  negativa  ao  MPL pelo  fim  da  convocação  de  novas  manifestações  apos  a
redução da tarifa

1

Melhores moradias 1
Reivindicação de reforma tributaria 1
Afirma que políticos usam da influência para beneficio próprio e não coletivo 1
Afirma existir o surgimento de pautas fascistas nas manifestações 1
Crítica negativa a emissora Globo 1
Crítica a outro comentário que defende pautas conservadoras 1

FONTES:
Nota sobre a manifestação do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em: 07/06/2013;
Nota pública do Movimento Passe Livre sobre a luta contra o aumento. SÃO PAULO MPL, 
publicação em: 09/06/2013;
4º Grande Ato Contra o Aumento. SÃO PAULO MPL, publicação em: 13/06/2013;
Agora a periferia de São Paulo também vai parar!. SÃO PAULO MPL, publicação em: 
17/06/2013.

ANEXO IX:

DIA 21 (19 comentários)- Repetições
Crítica negativa ao vandalismo 4
Continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas que dizem respeito a 
melhora de qualidade de serviços públicos

3

Parabenização 2
Corrupção associada a politica 2
Vândalos como infiltrados 2
Manifestações como justificáveis 2
Manifestações devem continuar para reivindicar outras pautas 2
Crítica negativa a PEC-37 2
Crítica negativa aos mega eventos referentes a Copa do Mundo 2
Apoio 1
Crítica negativa a depredação do patrimônio publico e privado 1
Crítica negativa a violência policial 1
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Denunciar e isolar vândalos das manifestações 1
Vandalismo deslegitima o movimento 1
Vandalismo como justificativa para violência policial 1
Associação da violência com as manifestações 1
Crítica negativa sobre o MPL deixar de convocar manifestações após a revogação do 
aumento da tarifa do transporte

1

Direitos constitucionais estão sendo deturpados 1
Afirmação de que o governo usa da violência para silenciar as manifestações populares 1
Afirmação de que o governo usa da violência para reprimir as manifestações e cidadãos
presentes a justificada devido ao vandalismo

1

Baixa qualidade na infraestrutura da educação pública 1
Expectativa de um futuro com um Brasil justo e solidário 1
Direito de manifestar-se como expressão democrática 1
Corrupção dever ser julgada como crime hediondo 1
Colocar na pauta das manifestações combate da corrupção 1
Crítica negativa a violência nas manifestações 1
Manifestações devem ser pacificas 1
Crítica negativa a pauta da redução da tarifa não justifica o ao prejuízo causando pela 
manifestação

1

Afirmação de que as manifestações devem ser apartidárias 1
Manifestações associadas ao despertar da população brasileira para lutar por seus 
direitos

1

Juventude está a frente das reivindicações ao Governo e na construção de um futuro 1
Manifestações tem como motor a expressão do descontentamento da população com a 
esfera politica

1

Políticos se aproveitam de sua influência para enriquecer 1
Envergonhado pelo movimento 1
Leis beneficiam empresários e políticos de acordo com seus próprios interesses 1
Empresários bancam os políticos 1
Políticos não podem opinar sobre a qualidade dos serviços públicos pois são alheios a 
essas discussões, pois não são usuários dos serviços públicos

1

Representantes do MPL tem que se atentar a partidos oportunistas que podem tentar se 
aproveitar dos movimentos sociais para promover suas próprias pautas

1

Associação das manifestações com comunismo 1
Vândalos estão se aproveitando do movimento 1
Alega a existência de uma nova escravidão 1
SUGESTÃO: manifestações em frente a residências de representantes políticos 1
SUGESTÃO: manifestações em pontos estratégicos 1
Expressão de patriotismo 1
Afirma que Brasil esta diante de uma Guerra Civil 1
Afirmação de que os políticos criam divisões entre a população para manipular o 
Governo de acordo com seus interesses

1

monopólio do sistema politico por políticos para eternizar-se do poder (falsa 
democracia)

1

Crítica negativa a PEC-33 1
Governos usa da violência para oprimir e controlar a população 1
Expectativa de que a presidenta Dilma atenda as reivindicações da população 1
Afirmação de que a pluralidade de pautas enfraquece a manifestação 1
Reivindica a renúncia de Renan Calheiros 1
Reivindica a renúncia dos julgados pelo Mensalão 1
Auditoria nos contratos referentes a Copa do Mundo 1
Afirmação de que as manifestações não mostraram resultados práticos 1
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Afirmação de que as manifestações reivindicam mais que a pauta da redução da tarifa 
em 20 centavos

1

Anti-petismo 1
Dependência do PT ao ex-presidente Lula 1
Ineficiência do governo atual 1
Altos impostos injustos 1

FONTES:
Nota sobre a manifestação do dia 6. SÃO PAULO MPL, publicação em: 07/06/2013;
Nota sobre os presos no ato do dia 0606. SÃO PAULO MPL, publicação em: 09/06/2013;
Agora a periferia de São Paulo também vai parar!. SÃO PAULO MPL, publicação em: 
17/06/2013.

ANEXO X:

Dia 22 (13 comentários)- Repetições
Parabenização 2
MPL foi cooptado por interesses partidários e políticos por isso não tem legitimidade 
para conduzir o movimento

2

Pedido ao MPL adicionar a pauta intervir na Venezuela combatendo o comunismo 2
Apoio 1
Manifestações devem ser pacificas 1
Associação das manifestações ao despertar da população brasileira a lutar pelos seus 
direitos

1

Crítica negativa ao vandalismo 1
Repudio ao sistema politico 1
Manifestações expressam a força do povo 1
Manifestações reivindicam maiores investimentos na melhora da qualidade dos 
serviços públicos

1

Manifestações são expressão dos anseios populares 1
Manifestações como expressão democrática 1
Associação do MPL ao comunismo 1
SUGESTÃO: adicionar a pauta das manifestações a reforma Politica 1
Manifestações devem ser apartidárias 1
Crítica negativa sobre a retirada do MPL da liderança das manifestações 1
Crítica negativa a ausência de liderança do movimento o enfraquece 1
Afirmação de distorção dos fatos pela mídia para cooptar as pautas das manifestações 1
MPL foi cooptado por interesses partidários e políticos 1
Reivindica continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas 1
Afirma que a pauta da tarifa zero proposta pelo MPL como utópica 1
Posiciona-se contra a pauda da tarifa zero 1
Crítica negativa a pauta da tarifa zero pois o custeio ira recair sobre a população 1
a favor de um valor justo para a tarifa do transporte coletivo 1
Salários e benefícios políticos como injustos 1
Vândalos como infiltrados 1
Políticos deveriam ser mais qualificados para exercer seus cargos 1
Sugere diminuição dos mandatos parlamentares 1
SUGESTÃO de pauta para as manifestações: reforma da previdência 1
Movimento ganhou força e visibilidade apos repressão violenta do estado 1
Apoio a redução da maior idade penal 1
Expectativa continuidade das manifestações mesmo sem convocação do MPL 1
Defesa ao Ministério Publico 1
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Defesa aos direitos democráticos 1
SUGESTÃO: convocar uma grande manifestação em Brasília 1
SUGESTÃO: adicionar a pauta a mudança no código penal para punir de maneira mais
severas crimes hediondos como: assassinatos, estupros, tráfico de drogas, assaltos, 
violência contra a mulher

1
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ANEXO XI:

Dia 23 (39 comentários)- Repetições
Continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas 9
Apoio 6
Corrupção associada a politica 5
Manifestações estão sendo cooptadas interesses políticos partidários 5
Multiplicidade de pautas enfraquece as manifestações 4
Parabenização 3
Transparência orçamentaria por parte do Governo 3
Continuidade das manifestações para reivindicações de melhorias na qualidade dos 
serviços públicos

3

Reivindica maiores investimentos na qualidade dos serviços públicos 3
Manifestações associadas ao despertar da população brasileira para a luta por seus 
direitos

2

Diminuição dos salários e benefícios de políticos 2
Altos impostos como injustos 2
A retirada do MPL das manifestações enfraqueceu a luta 2
A pauta da redução da passagem e ineficiente diante da força das manifestações que 
podem reivindicar pautas populares mais importantes

2

Anti-petismo 2
Manifestações estão sendo cooptadas por pautas conservadoras 2
Tornar corrupção crime hediondo, com punição de prisão perpétua 2
Condenação a prisão dos julgados pelo Mensalão 2
Pauta da Tarifa Zero como utópica 2
Redução da maior idade penal 2
SUGESTÃO: corte das despesas com propaganda por parte do Governo 2
MPL deve esclarecer suas pautas e reivindicações presentes nas manifestações 2
Apoio a pauta da Tarifa Zero 1
Repudio a corrupção 1
Crítica negativa ao MPL por abandonar a convocação de novas manifestações 1
Redução do salário dos parlamentaristas 1
Combate ao crime de corrupção 1
Combate a impunidade de julgados por crime de corrupção 1
Fim da imunidade parlamentar 1
Reivindicação da melhora da qualidade da infraestrutura do transporte coletivo 1
Baixa qualidade da infraestrutura de serviços públicos prestados pelo Governo 1
Baixa qualidade da infraestrutura da saúde pública 1
Reivindica melhores condições de moradia para pessoas de baixa renda 1
Manifestações devem reivindicar melhora da qualidade na infraestrutura da educação 1
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Exigir qualificações técnicas para trabalhar em cargos políticos 1
SUGESTÃO: propor leis feitas a partir da consulta popular e colher assinaturas nas 
manifestações

1

Crítica negativa a PEC-37 1
Afirma acontecer uma Revolução Moral 1
Maior participação popular nos processos de alocação do orçamento publico 1
Maior participação da população nas decisões politicas 1
Anti politica 1
Afirma existir uma dependência do Governo petista a liderança de LULA para tomada 
de decisões

1

Manifestações devem ser apartidárias 1
MPL abandonou as manifestações pois suas pautas foram cooptadas 1
Reajustes na previdência 1
Redução da idade de aposentadoria masculina 1
Aumentar o salário dos professores 1
Expectativa de um futuro melhor 1
Implantar um sistema governista participativo 1
Fim do voto secreto nas câmaras municipais e no congresso 1
Voto facultativo 1
Sistema politico deve ser composto por pessoas de caráter idôneo 1
Criar um sistema de avaliação de políticos e funcionários públicos como punição por 
baixo desempenho, no caso a desoneração do cargo

1

Crítica o posicionamento de um representante do MPL que expressou que as 
manifestações convocadas pelo MPL tiveram suas pautas cooptadas por outras pautas 
que fogem aos objetivos do movimento

1

Governo tem dever de custear a redução do valor da tarifa 1
Repudio a globo 1
Manifestações como justas 1
Afirma manifestações são apoiadas pela maioria da população 1
Pedido ao MPL não abandonar as manifestações 1
Propõe IMPEACHMENT da presidenta Dilma 1
Dilma associada ao Mensalão 1
Manifestações devem lutar pelos direitos democráticos 1
Leis devem beneficiar a população geral 1
Limpeza do Congresso, senado e câmaras dos deputados e vereadores 1
Comentário positivo ao MPL por conseguir abrir negociações com a presidenta 1
Adicionar a pauta das manifestações o debate sobre os gatos com a dívida pública 1
Reivindica a desmilitarização da polícia 1
Apesar da violência policial a instituição é necessária 1
Tarifa de transporte deve ter um valor justo 1
Manifestações só podem voltar se houver apoio popular 1
Esclarecer sobre a pauta referida na carta direcionada a presidenta: “Controle sobre o 
valor dos aluguéis. Contra as remoções!”

1

Repudio ao MPL 1
Comentário positivo sobre conquista da redução da tarifa 1
Copa do Mundo copa em oposição a negligência com serviços públicos 1
MPL deve esclarecer suas propostas para implementação da Tarifa Zero, mostrando 
projetos detalhados e como seria custeada

1

Crítica negativa ao baixo salário-mínimo nacional; 1
Alto custo do valor mensal da tarifa do transporte coletivo 1
Denuncia de que as metroviárias aumentarão o IPTU 1
Crítica negativa a criação de novos impostos para subsidiar a redução da tarifa 1
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Diminuir o número de cargos por gabinetes 1
Pede lucidez no planejamento dos próximos passos do MPL 1
Despreparo por parte dos policias para atender a população 1
Punições mais severas para policiais que cometerem crimes 1
Excessiva violência policial 1
Péssima qualidade das estradas 1
Privilegio de multinacionais em relação a empresas nacionais 1
Manifestações devem reivindicar não são somente a redução da tarifa em 20 centavos 1
Denuncia que seu comentário foi omitido pelos organizadores da página do MPL 1
SUGESTÃO AO MPL: propor leis feitas a partir de consulta popular e colher 
assinaturas nas manifestações

1

MPL deveria buscar um maior diálogo com autoridades 1
Modernizar a infraestrutura pública 1
Propor leis que não permitam a impunidade para criminosos 1

 
FONTES:
Nota sobre os presos no ato do dia 0606. SÃO PAULO MPL, publicação em: 09/06/2013;
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ANEXO XII:

Dia 24- 100 comentários)- Repetições
Parabenização 21
Noção de que o MPL luta por uma causa específica 19
Apoio 13
Crítica negativa a outro comentário que apoia pautas conservadoras 11
Continuidade das manifestações para reivindicar outras pautas 9
Maiores investimento nas infraestruturas dos serviços públicos essenciais 9
Afirmação de que as manifestações expressam mais do que a pauta da redução da tarifa
em 20 centavos

7

Associa as manifestações ao despertar da população brasileira para lutar por seus 
direitos

6

Corrupção associada a politica 6
Crítica negativa a PEC-37 5
Expectativa de um futuro melhor decorrente das manifestações 5
Sugere reforma politica 4
Noção de que o MPL e um mediador do povo para com o Governo 4
Crítica negativa a posição do MPL de não aderir as reivindicações diversas que 
surgiram nas manifestações

4

Associa manifestações a uma mudança 4
Afirmação de que o MPL alcançou seu objetivo 3
Anti-petismo 3
Apoio a pauta da tarifa zero 3
Maior transparência orçamentaria por parte do Governo 3
Comentário positivo sobre a conquista da redução da tarifa 3
Pauta da tarifa zero como pauta utópica 3
Manifestações foram cooptadas por interesses e pautas conservadoras 3
MPL deve acrescentar outras pautas que dizem respeito a reivindicações da população 3
MPL deve prestar esclarecimento à população sobre os assuntos tratados na reunião 
com a presidenta Dilma

3
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Corrupção como impregnada no sistema 2
Repudio a corrupção 2
Crítica negativa ao vandalismo 2
Crítica negativa a violência nas manifestações 2
Maiores investimentos na infraestrutura do transporte coletivo 2
Governo deve disponibilizar acesso a educação de qualidade à população 2
Utilizar do plebiscito para aprovação e criação de leis 2
Crítica negativa aos mega eventos relacionados a Copa do Mundo 2
Múltiplas pautas enfraquecem o movimento 2
Leis são utilizadas para beneficiar os interesses de políticos e não a população 2
Descaso da classe politica em relação a população 2
Redução dos salários e benefícios de políticos 2
Denuncia a violência por parte de grupos de manifestantes conservadores 2
Crítica negativa a pautas conservadoras 2
Corte de gastos com propaganda politica 2
Maior transparência orçamentaria no que diz respeito a infraestrutura do transporte 
coletivo

2

Prisão aos julgados pelo Mensalão 2
Apoio ao MPL no que diz respeito a adicionar pautas de outros movimentos sociais 2
Pede a presidenta que tome decisões que beneficiem a população 2
Fim da impunidade de criminosos 2
Tornar corrupção crime hediondo 2
Apoio a pauta proposta pela presidenta Dilma que 100% dos royalties do pré-sal 
deveriam ser destinados para a educação

2

Crítica negativa a violência policial 1
Violência deslegitima a manifestação 1
Crítica negativa a depredação do patrimônio publico e privado 1
Manifestações devem ser pacificas 1
Necessidade de combate a corrupção 1
Crise da representatividade democrática 1
MPL precisa esclarecer detalhes sobre como seria financiada a Tarifa Zero 1
Orgulho das manifestações 1
Associa a internet como nova ferramenta de luta social 1
Vandalismo deslegitima o movimento 1
Fim dos privilégios políticos 1
Aumento de salários e concessão de benefícios para políticos e funcionários públicos 
deveria passar por plebiscito popular

1

Redução o número de funcionários em gabinetes 1
Despreparo dos governantes para seus trabalhos 1
Devem assumir cargos políticos apenas pessoas devidamente qualificadas 1
Redução dos salários de funcionários públicos do executivo e legislativo 1
Redução dos salários de parlamentares 1
Altos impostos injustos 1
Excesso de impostos 1
Baixar impostos excessivos 1
Apoio a pauta da redução da tarifa 1
Manifestações por redução da tarifa como justas 1
Associa violência policial ao Fascismo 1
Associa Governo brasileiro ao Fascismo 1
Associa violência de grupos conservadores nas manifestações ao fascismo 1
A verba tarifa zero saíra do bolso da população {trabalhadores} 1
Crítica negativa a criação de novos impostos para subsidiar a tarifa zero 1
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Crítica negativa a realocação de verbas de outras áreas como saúde e educação para 
subsidiar a tarifa zero

1

Tarifa zero não e possível pois empresas têm que custear funcionários e estrutura 1
Manifestações deveriam ter como pauta a revolta do proletário contra seus patroes 1
Percebe que não existe uma unidade nas manifestações e sim vários grupos 1
Crítica negativa a outros comentários que apontam que o MPL tinha a responsabilidade
de continuar as manifestações com objetivo de mudar o Brasil

1

Crítica negativa a comentário que expressa posicionamento antipolítico 1
Associa grupos conservadores a classe media 1
Noção de que o movimento foi cooptado por pautas e interesses partidários políticos 1
Associa a pauta de grupos conservadores ao Período da Ditadura 1
Manifestações expressam a forca {poder} da população 1
Criar uma rede em todo o Brasil para organizar e delimitar as reivindicações a células 
de movimentos regionais

1

Maior participação popular nas decisões que dizem respeito a população 1
População tem de tomar medidas para reivindicar e garantir melhorias para o país 1
O MPL abriu caminho para crítica de outros âmbitos do cotidiano principalmente o que
tange a cidadão agir politicamente;

1

MPL deve manter o foco em suas pautas para não ter o movimento desmoralizado 1
MPL deve ser apartidário 1
Crítica negativa ao MPL pela tentativa de estabelecer e negociação com o Governo 1
Crítica negativa ao MPL por não expor em sua carta e nas manifestações o real motor 
do descontentamento e exploração da população brasileira que seria a lógica econômica
capitalista

1

MPL deve levar outras pautas além da redução da passagem para reunião com a 
presidenta

1

Noção de que a redução da tarifa e uma pauta menor em relação as diversas 
reivindicações que surgiram nas manifestações

1

Crítica negativa a carta direcionada a presidenta Dilma 1
MPL deve organizar suas pautas através de debates públicos 1
MPL não representam os anseios da população 1
a pauta principal das manifestações deve ser o combate a corrupção 1
Crítica negativa ao MPL por não aderir a pauta de combate a corrupção 1
MPL deve conquistar espaços em meio audiências públicas como câmaras dos 
vereadores, assembleias legislativas, congresso, e nas várias instâncias do Ministério 
Público

1

Comentário positivo ao trabalho de conscientização sobre cidadania feita pelo MPL ao 
longo dos anos

1

Manter constante divulgação dos resultados conquistados pelo movimento 1
a mídia tradicional ao tratar das manifestações não expõe as pautas e objetivos do MPL 1
Noção de que a mídia tradicional manipula os fatos para modelar as opiniões sobre as 
manifestações

1

Noção de que a mídia tradicional distorceu os fatos para cooptar as pautas das 
manifestações para pautas conservadoras

1

Crítica negativa ao excesso de gastos em obras que são superfaturadas 1
Mudanças das leis que regulam o financiamento de campanhas politicas 1
Transparência orçamentaria por parte do Governo referentes a gastos com propagandas 1
Boicote aos canais de comunicação das mídias tradicionais 1
Boicote a grandes marcas que anunciam seus produtos através dos canais de 
comunicação das grandes mídias tradicionais

1

Argumenta que as manifestações não despertaram o brasileiro para lutar por seus 
direitos e sim que já estavam acordados, porém isso era omitido pela mídia

1
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Crítica negativa excesso de sonegação fiscal por parte de empresários prejudica a 
economia

1

Lucros exorbitantes das empresas que prestam serviços de transporte coletivo 1
Crítica negativa ao excesso de concessões do Governo para beneficiar transportadoras 
que prestam serviços de transporte coletivo

1

Sugere a diminuição de gastos com legislativo 1
Maior transparência na concessão de licitações para empresas que prestam serviços de 
transporte coletivo

1

Descaso com a infraestrutura de serviços públicos estimula o consumo em empresas 
privadas

1

Baixa qualidade na infraestrutura dos serviços públicos 1
Baixos investimentos na qualidade das infraestruturas de serviços públicos 1
Supõe que mesmo se a tarifa zero fosse alcançada a qualidade do serviço do transporte 
publico ainda seria baixa devido ao descaso do Governo como em outros serviços

1

Sugere estatizar os serviços de transporte coletivo 1
Repudio a lógica econômica que favorece o sistema corrupto 1
Logica capitalista de mercado impossibilita a discussão sobre melhora de qualidade do 
transporte coletivo

1

Adicionar a pauta da acessibilidade de regiões rurais a regiões urbanas 1
Transporte publico como direito 1
Existem interesses externos as manifestações que querem deslegitimar o movimento 1
Crítica negativa a PEC-33 1
Utilizar da visibilidade das manifestações cobrar o cumprimento pleno dos direitos 
humanos

1

MPL necessita da força da população 1
Condenação e prisão de Renan Calheiros 1
Reivindica a renúncia de Renan Calheiros 1
Reivindica a renúncia de José Sarney 1
Contra redução da maior idade penal 1
Fim das reeleições em todas as esferas governamentais 1
Fim dos cargos vitalícios no STF 1
Revisão dos cargos do Congresso 1
Elogio ao MPL por apoiar outras pautas populares de outros movimentos sociais 1
Apoio a adição da pauta de apoio a povos indígenas referente a carta direcionada a 
presidenta

1

População deve apoiar a presidenta Dilma 1
Dilma deve iniciar reformas politicas com apoio da população 1
Ineficiência da presidenta 1
Fim do fotor privilegiado 1
Fim do voto secreto 1
Fim da obrigatoriedade do voto por parte da população 1
Crítica a vinda de médicos cubanos pelo programa mais médicos para o Brasil 1
Implementação de um Estado laico 1
Sugere que se deve reforçar o dialogo com representantes políticos e de instituições 
para alcançar a melhora da qualidade do transporte

1

Instituição UTRANSP se disponibiliza para o dialogo 1
Sugere manifestações em frente ao Congresso nacional 1
SUGESTÃO ao MPL ler a carta dirigida a presidenta DILMA para todos presentes na 
reunião

1

SUGESTÃO: governo deve incentivar a modalidade de trabalho home-office 1
SUGESTÃO: aumentar a velocidade de ônibus em suas rotas pode melhorar a 
qualidade do transporte coletivo

1
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SUGESTÃO: cobrança de pedágio de usuários de transporte privado para financiar o 
transporte publico coletivo

1

SUGESTÃO: impostos cobrados no setor de transporte privado deveriam financiar o 
transporte coletivo

1

FONTES:
Sobre a revogação do aumento. SÃO PAULO MPL, publicação: 21/06/2013.
Sobre a continuidade da luta. SÃO PAULO MPL, publicação: 22/06/2013.
Carta aberta do MPL-SP à presidenta. SÃO PAULO MPL, publicação: 24/06/2013.
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