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A afluência das massas às ruas das principais 
cidades do país surpreendeu pelo fato de es-
tas se imporem como força social diante do 

Estado, dos governos e da repressão policial. É bem 
provável que esse fenômeno constitua um marco 
na situação política. O que quer dizer que a crise 
econômica que continua em andamento não pode-
rá ser descarregada sobre os ombros dos explorados 
sem que não haja ampla resistência. A experiência 
de controle das ruas e de rompimento do temor 
perante a violência policial pelas massas tornou-se 
uma conquista que servirá aos próximos embates. 
Está aí por que é importante fazer um balanço dos 
acontecimentos de junho. 

As massas ganharam as ruas e se impuseram 
diante o Estado policial. Gigantescas passeatas e 
batalhas campais obrigaram os governos a recu-
arem no aumento das passagens. A juventude de 

Pontos de um balanço das mobilizações de junho 
O papel das forças políticas
Erson Martins dE olivEira

Manifestação em Porto Alegre. (Foto: Gilmar Luis/divulgação)

classe média e uma parcela de jovens dos bairros 
pobres emergiram como uma força social capaz de 
se impor nas ruas, de resistir à brutalidade policial 
e desconhecer a campanha reacionária da burgue-
sia contra o vandalismo. Expressaram, com seu 
espírito de luta, o profundo descontentamento 
que se vem desenvolvendo no seio dos explora-
dos. Mas também deixaram transparecer a impos-
sibilidade de, por si só, se apresentar perante a 
burguesia, seus governos e seu poderoso aparato 
publicitário como uma força com política própria 
− o que tornou o grandioso movimento permeável 
à política da burguesia. 

A profusão de queixas, de vagas reivindica-
ções e de bandeiras alheias à vida dos explorados e 
a ausência de uma centralização política do movi-
mento saltaram imediatamente como fraqueza do 
movimento. Nesse terreno, abriu-se caminho para 
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se plantar os embates do PSDB com o PT em torno 
das eleições de 2014. Germinaram entre as massas 
os conflitos interburgueses em torno das diretrizes 
de Estado para a crise, que ecoam no Congresso 
Nacional. 

A reivindicação popular de revogação dos au-
mentos foi superada com o recuo dos governantes 
dos mais diversos partidos. As massas nas ruas já não 
tinham nenhuma reivindicação concreta que con-
trapusesse suas necessidades à exploração capitalista. 
Passaram a se bater sem objetivo material e sem norte 
político. A ação radical de um destacamento da ju-
ventude passou − depois de acossar os governantes 
a atenderem a reivindicação da revogação − a não 
mais refletir nenhuma bandeira concreta dos oprimi-
dos. Organizações ligadas à política burguesa e que 
se valem das redes sociais para se apresentarem como 
apartidárias tiveram a oportunidade de imprimir suas 
“demandas”. A propaganda jornalística para que as 
manifestações fossem pacíficas ganhou corpo nas 
marchas. O mesmo se passou com a linha do apar-
tidarismo do MPL. O conteúdo político foi se mol-
dando na forma de um descontentamento da classe 
média com a corrupção e com a precariedade dos 
serviços públicos. A canalização do movimento para, 
genericamente, cobrar melhorias do governo Dilma 
e para, particularmente, pleitear a não aprovação da 
PEC 37, etc. decompôs de vez a luta inicial e a colo-
cou no terreno das disputas interburguesas. 

A classe operária permaneceu fisicamente à 
margem da movimentação. E no processo de desloca-
mento da pequena-burguesia para as ruas não estava 
presente a política do proletariado. Não houve, por-
tanto, como a juventude oprimida canalizar sua eclo-
são para reivindicações e para o programa estratégico 
da classe operária. O que expôs agudamente a crise de 
direção revolucionária – um fenômeno mundial. Esse 
é o problema fundamental e a essência do balanço 
dessa eclosão social que ainda não se encerrou. 

Sobre as reivindicações dos explorados

O MPL se fechou na reivindicação de revo-
gação do aumento das tarifas. Não colocou para o 

governo as bandeiras de passe livre para estudantes e 
desempregados. Assim, limitou ao máximo o objetivo 
da luta. 

Ninguém esperava que em resposta à repressão 
crescente dos governos – a começar pelos governos 
do PSDB em São Paulo e PMDB no Rio de Janei-
ro – impulsionasse tamanho movimento. A virada 
inesperada que transformou o pequeno contingente 
de manifestantes em extraordinárias manifestações 
de massa, espalhando-se em um crescente por todo 
o país, ultrapassou a pontual e limitada bandeira da 
revogação. O MPL assim foi superado como direção. 

A organização de ativistas das redes sociais ser-
viu de canal para a eclosão. Sem tomar as ruas com o 
programa de defesa da vida dos explorados, a juven-
tude da pequena-burguesia e de uma camada prole-
tária passou a atuar sem direção, sem organização e, 
consequentemente, sem centralização. Está aí por que 
surge entre as massas um mar de cartazes improvisa-
dos, com as mais diferentes reivindicações, protestos 
políticos e denúncias. Fenômeno que, em princípio, 
estampou a força criadora da luta coletiva. Mas, por 
outro lado, demonstrou o primado do espontaneísmo 
sobre a ação política organizada. 

As reivindicações gerais de mais saúde, mais 
educação e mais moradia são aspirações dos pobres e 
oprimidos. No entanto, compareceram com a forma 
como os partidos da burguesia as concebem eleito-
ralmente. Nas redes sociais, não faltam “instituições” 
para promover a ilusão de que o capitalismo é reno-
vável, basta que a população escolha bem seus ditos 
“representantes”. 

Ao não se ter reivindicações concretas e dire-
tas contrapostas à exploração capitalista, à divisão de 
classes e à política da burguesia, as reclamações não 
serviram à coesão da luta e ao combate ao uso opor-
tunista que os lacaios dos capitalistas fazem da saúde, 
educação, moradia, transporte, segurança, etc. 

Lembremos o quanto o PT e a burocracia sin-
dical-popular prometeram livrar os “excluídos” desses 
tormentos. 

Para se manter viva a chama das ilusões eleito-
rais e democráticas das massas que servem ao domí-
nio capitalista, os partidos da burguesia e seus agentes 
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precisam se valer de tudo que esmaga a família operá-
ria e de classe média pobre. Essas ilusões apareceram 
abundantemente nas marchas. 

Ao contrário, o programa da classe operária res-
ponde concretamente à saúde de classe, à educação de 
classe, ao transporte de classe e à segurança de classe, 
que correspondem à base econômica capitalista e à 
exploração do trabalho. Isso porque em sua base está 
a tarefa de expropriar a burguesia e transformar os 
meios de produção em propriedade social. Não have-
rá solução para saúde, educação, etc. no capitalismo. 
Por isso mesmo, as reivindicações devem ser concretas 
e diretas contra a burguesia e seus representantes. 

Educação? Sistema único, público, gratuito, 
vinculado à produção social − o que exige o fim do 
sistema privado da educação, por meio da expropria-
ção sem indenização. Saúde? Sistema único público e 
gratuito da saúde − o que exige a expropriação. Trans-
porte coletivo? Sistema único público, com passe livre 
para a juventude e desempregados. Segurança? Erra-
dicar a criminalidade, implantando a Escala Móvel de 
Emprego, assim todos terão trabalho. Salário mínimo 
vital, com escala móvel de reajuste, assim se erradi-
cará a miséria. Dissolução da Polícia Militar e todo 
aparato repressivo às massas, substituindo-os por uma 
milícia popular. 

CO, COM PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES E 
DESEMPREGADOS” expressou a luta por imprimir 
a política do proletariado no seio do movimento. 

Sobre as “demandas” da burguesia e de 
setores da pequena-burguesia reacionária

A intervenção política centralizada da burgue-
sia e de seu Estado se deu através dos meios de co-
municação. Atuou no sentido de conter as massas às 
passeatas passivas e justificou a violência policial para 
reprimir os tais dos “vândalos”. Com essa orientação 
repetida por todos e a todo momento, a imprensa 
preencheu de conteúdo burguês-eleitoral as bandeiras 
gerais de educação, saúde, moradia e transporte. 

Foi fácil se apropriar da aspiração popular, uma 
vez que as reivindicações eram genéricas e colocadas 
no terreno da solução governamental e parlamentar. 
O fundamental, porém, foi como se fez brotarem das 
manifestações “demandas” nascidas das disputas in-
terburguesas e das manobras dos partidos burgueses, 
que se enfrentam em torno do poder do Estado. 

A bandeira de rejeição à corrupção se con-
centrou na denúncia do mensalão. Essa é uma fértil 
seara para se semear a disputa eleitoral e arrastar 
as massas por trás dos partidos burgueses. Não há 
partido da ordem capitalista que não esteja rela-
cionado com o poder econômico e envolvido com 
as quadrilhas montadas no interior do gigantesco 
aparelho do Estado. Os politiqueiros da burguesia, 
no entanto, intoxicam as massas, principalmente 
a pequena-burguesia, com a farsa do bom uso dos 
recursos e dos bens públicos. 

Os conflitos em torno do mensalão – embate 
entre PT e PSDB – deram origem à PEC-37. Trata-se 
do embate em torno do controle e da independência 
dos aparatos do Estado entre as suas forças internas. 
A bandeira contra a votação da PEC-37 foi enfiada de 
fora para dentro do movimento. 

Armou-se a farsa de que o Ministério Público é 
independente e que dele depende a execração da cor-
rupção. A mentira é deslavada. Esse mesmo Ministé-
rio Público ocultou o mensalão do PSDB e protegeu 
a sua quadrilha. 

Não haverá solução para 
saúde, educação, etc. no 
capitalismo...

O Partido Operário Revolucionário (POR) lu-
tou por expressar o programa, a estratégia e a tática 
do proletariado no seio do movimento. Mas, por ser 
embrionário, não teve como ganhar influência e com-
bater a direção pequeno-burguesa e a infiltração da 
política burguesa. A defesa do POR para que o movi-
mento levantasse a bandeira de “SALÁRIO MÍNIMO 
VITAL, COM ESCALA MÓVEL DE REAJUSTE 
E DE ESTATIZAÇÃO SEM INDENIZAÇÃO DO 
SISTEMA PRIVADO DE TRANSPORTE PÚBLI-
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Como se vê, não se trata apenas de que no mo-
vimento brotaram bandeiras e denúncias dispersas, 
mas também, principalmente, de que se mesclaram 
as reivindicações dos explorados com as “demandas” 
burguesas. A corrupção é um sintoma da decompo-
sição da classe burguesa, em cuja base está o esgota-
mento histórico do capitalismo. 

O proletariado não luta contra a 
corrupção em si. Luta contra suas causas. O 
proletariado luta contra o capitalismo em 
decomposição com a estratégia da revolução 
socialista. Em resposta imediata, levanta a 
bandeira de constituição de um TRIBUNAL 
POPULAR PARA INVESTIGAR OS CRIMES 
DA BURGUESIA CONTRA A MAIORIA 
NACIONAL OPRIMIDA E CONTRA O 
PAÍS. Se essa bandeira tivesse sido empunhada 
pelas massas, seria um grande progresso na luta 
independente dos explorados.

Descaracterizar, para quebrar 
a soberania das massas

O que a burguesia e seus governos mais temem 
são as massas nas ruas com reivindicações próprias. 
No momento em que as ruas foram tomadas nas 
capitais, as massas ditaram as condições. Estavam 
fora do controle habitual dos aparatos da burguesia. 
Nenhum partido da ordem, nenhuma instituição da 
“democracia” (parlamento), nenhum parlamentar 
dito democrático-popular pode responder ao caudal 
popular ou “representá-lo”. 

A democracia deixou de funcionar. O Con-
gresso Nacional não teve o que dizer. Os governos 
foram encurralados. As massas emergiram como 
força soberana.

A burguesia atuou sobre o movimento com 
a Tropa de Choque e com a imprensa (Tropa de 
Choque ideológica). É por essa via que se atacou a 
soberania das massas. A Polícia Militar serviu para 
espalhar o terror e a imprensa para impor a polí-
tica dos partidos, dos governos, das instituições 
“democráticas”, que não podiam aparecer diante 
das massas. 

A estratégia do poder capitalista foi a de que-
brar o destacamento minoritário radical (vândalos) 
por meio da violência policial e de quebrar as mas-
sas por meio da política. Com a bandeira do direito 
à manifestação pacífica e de repressão controlada, a 
burguesia atacou a soberania das massas. Mas para 
se impor foi necessário que os governos dos prin-
cipais estados aceitassem a revogação do aumento 
das tarifas, admitindo a soberania do movimento. 
Simultaneamente, foi necessário descaracterizar a 
luta econômica, colocando-a no terreno da política 
burguesa. 

O controle da soberania das massas por meio da 
bandeira de “direito à manifestação pacífica” exigiu 
sua concretização desviando a luta econômica para as 
“demandas” burguesas. 

Os explorados nas ruas – a pequena-burguesia 
é parte da maioria explorada – não tiveram como re-
chaçar as investidas e manobras burguesas avançando 
com bandeiras próprias. Não puderam manter sua 



 PUCviva 42 - jal/dez de 2013   9

soberania e continuar avançando contra a burguesia 
porque não estavam sob uma direção revolucionária e 
sob um programa proletário.

Adaptação do MPL

Não se deve dar ao MPL uma dimensão que, 
de fato, ele não tem. Não foi a rede social manejada 
por essa organização que desencadeou as gigantescas 
manifestações. As mudanças nas condições econô-
micas e políticas, desta vez, empurraram as massas 
às ruas. 

Assinalemos, nesse mesmo sentido, que os 
partidos de esquerda sempre atuaram mobilizando a 
juventude em torno da questão dos transportes. Cer-
tamente, não têm penetração à altura de organizar 
um movimento massivo. O que não lhes tira o valor 
de sua atuação. Não há dúvida, porém, que pouco 
puderam influenciar com suas políticas. As massas se 
lançaram às passeatas impulsionadas por uma nova 
situação aberta pela crise mundial, que atinge agora 
mais duramente o Brasil. Assim, a responsabilidade 
de direção coube a uma organização artificial (MPL). 

A juventude se valeu desse instrumento, expres-
sando a crise de direção revolucionária. A burguesia 
e seus estrategistas – incluindo a polícia – viram que 
o MPL não tem consistência alguma. Sabiam onde 
estava o calcanhar de aquiles. Com a avaliação em 
mãos, pressionaram para que o movimento se cir-
cunscrevesse à bandeira de revogação. 

Anunciado o acordo de Alckmin e Haddad 
em aceitar essa exigência, esperava-se o fim do mo-

vimento. Não foi o que ocorreu: no dia seguinte, 
as manifestações continuaram; mas já deformadas 
pela política burguesa. O MPL decidiu sair de cam-
po, quando se travava de um conflito no seio do 
movimento de massa. A tarefa era de retomar as 
bandeiras não discutidas com o governo e reagir às 
pressões burguesas que manifestavam não somen-
te no exterior como no interior do movimento. O 
MPL temeu o desenvolvimento da crise política 
aberta pelas massas nas ruas. Usou a projeção al-
cançada para decretar o fim da luta em torno dos 
transportes.

As esquerdas

Os partidos de esquerda não foram capazes de 
constituir uma frente em defesa de reivindicações que 
definiam um caminho distinto ao apresentado pelo 
MPL e oposto à influência da política burguesa. Des-
conheceram a reivindicação do salário mínimo vital, 
com escala móvel de reajuste − bandeira essa que atin-
ge a exploração capitalista e a política econômica dos 
governos. Não foi possível sequer uma frente em de-
fesa do passe livre para estudantes e desempregados, 
posto de lado pelo MPL. 

Mesmo diante dos ataques aos partidos de 
esquerda, a frente somente se constituiu sob sérias 
ameaças físicas. A marcha unida das esquerdas 
na sétima manifestação, em São Paulo, mostrou 
que também devia ter marchado unida sob as 
reivindicações de defesa da vida das massas. A 
política centrista, no entanto, pôs o aparelhismo 

Protesto do dia 17 de junho na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. (Divulgação)
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e seus interesses corporativos acima das exigências 
colocadas pela luta. 

Não se trata de lançar a esmo bandeiras. Não se 
trata de apresentar uma lista desconexa de reivindica-
ções. Mas de concentrar o movimento das massas nas 
reivindicações que expressam a defesa dos explorados 
e que as colocam frente a frente com os governos. Esse 
foi o mérito da bandeira de revogação do aumento; 
mas que, ao ser isolada, limitou o potencial do movi-
mento de massas. 

Assim, as esquerdas não contribuíram no com-
bate à dispersão, à posição do MPL de estreitar a luta 
e a infiltração da direita. Não se mostraram à altura 
de se distinguirem das pressões pequeno-burguesas e 
burguesas de canalizar o movimento para o terreno da 
luta interburguesa. Bandeiras como “menos dinheiro 
pra Copa, mais dinheiro pra transporte, saúde e edu-
cação pública” sintetizam a mediocridade e a deso-
rientação da esquerda centrista. 

Não faltou a propaganda eleitoral oportunista de 
esquerda. Nem o desvairo de que o levante popular evo-
luía para um sentido revolucionário, prestes a derrubar 
governos. A bandeira de “renúncia” de Alckmin foi a 
resposta institucional do revolucionarismo subjetivo. 

Nota-se que as esquerdas foram tomadas de sur-
presa e não atuaram com as bandeiras de defesa da vida 
das massas, a partir das quais se avança na organização 
independente e no combate estratégico à burguesia. 

A disputa interburguesa

O movimento se destacou inicialmente em 
São Paulo e imediatamente no Rio de Janeiro. 
Armou-se, portanto, diante do PT (prefeito Ha-
ddad), PSDB (governador Alckmin) e PMDB (go-
vernador Sérgio Cabral e prefeito Eduardo Paes). 
Não estava, portanto, condicionado pelas disputas 
interburguesas. Tratava-se, apenas, de uma reivin-
dicação do interesse da juventude oprimida e da 
população pobre. 

A afluência de milhares e milhares depois da 
brutal repressão contra a marcha do dia 13 (quinta-
-feira) configurou-se como uma defesa das manifes-
tações. A massificação da luta e a radicalização de 

um destacamento da juventude fortaleceram a ban-
deira de revogação dos aumentos, o que impôs um 
recuo de Alckmin e Haddad, seguidos por outros 
governantes. 

Nesse ponto, o movimento original esgotou-
-se, uma vez que o MPL isolou a reivindicação e as 
esquerdas mostraram-se incapazes de defender as ban-
deiras econômicas dos explorados. Abriu-se caminho 
para a oposição burguesa, capitaneada pelo PSDB, e 
para organizações direitistas que também atuam nas 
redes sociais desviarem o curso dos acontecimentos. 

As manifestações foram direcionadas politica-
mente para a corrupção, ou seja, contra o governo 
de Dilma Rousseff e o PT. O PSDB e a cisão do go-
vernismo (PSB) tiveram a oportunidade de respon-
sabilizar o governo federal por tudo o que se passou. 
Dilma Rousseff e o PT ficaram acuados. A disputa 
eleitoral, daqui para frente, se desenvolverá sobre a 
base desses acontecimentos. 

Falência do reformismo 

As massas nas ruas expuseram o esgotamen-
to de sua política burguesa de “inclusão social” e 
superação da miséria. Isso se revela inicialmente 
diante da classe média. Enorme contingente dessa 
classe social é de jovens pobres. É sintomático que 
a maioria dos denominados “vândalos” são jovens 
extremamente pobres, que convivem diariamente 
com a violência policial. 

A ilusão petista de que no capitalismo em de-
composição há lugar para todos e de que o papel dos 
governantes é olhar primeiramente para os “excluídos” 
começou a ser desfeita assim que a crise mundial ar-
rastou a economia nacional. A megalomania de Lula 
com as Copas contou com o apoio de toda a burguesia, 
principalmente das empreiteiras. O consenso acabou. 

A evolução da crise recessiva e seus efeitos em 
toda a economia e sobre as massas não mais com-
portam o favorecimento de um setor capitalista em 
relação a outros, sem potencializar os atritos, e não 
favorecem a demagogia perante as massas. A bur-
guesia está diante de uma situação em que tem de 
mudar de governo. 
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O PT lhe prestou bons serviços com Lula. E 
pode continuar prestando, mas deve provar que é capaz 
de fazer uma virada em suas diretrizes, atendendo às 
pressões do capital financeiro e às novas exigências do 
imperialismo, e continuar sendo eficaz no controle da 
classe operária, por meio da burocracia sindical. Está 
aí por que setores da burguesia e de seus porta-vozes 
acabaram tomando as “vozes das ruas” como matéria-
prima para cercar Dilma e o PT. 

As greves nas obras do PAC mostraram o cami-
nho da resistência. Não serviram, desgraçadamente, para 
unir os assalariados por suas reivindicações. A burocracia 
sindical petista e forcista bloquearam sua projeção. 

Os salários e os empregos constituem dois 
pilares de sustentação do capitalismo. É a partir 
deles que se colocam as bandeiras de defesa da 
maioria oprimida. É pura demagogia a propa-
ganda de mais saúde, mais educação, etc. se não 
estiverem assentadas nas reivindicações de defesa 
dos empregos e salários. A luta pela revogação 
do aumento das tarifas mostrou claramente essa 
relação. 

As manifestações de rua são parte do método da 
ação direta do proletariado, que, como vimos, pode 
ser usado pela pequena-burguesia. Como extensão da 
greve, a luta das massas nas ruas ganha força e se cho-
ca com a política burguesa. A orientação é de organi-
zar o movimento grevista.

Tudo indica que a movimentação de junho 
constitui um marco para a luta de classes, depois 
das greves que se bateram contra o governo mili-
tar no começo dos anos 1980. Abriu-se um perío-
do favorável de propaganda e agitação das reivin-
dicações transitórias. O combate pela organização 
independente do proletariado passa pelo trabalho 
revolucionário da vanguarda em torno do progra-
ma que opõe os explorados aos exploradores e pela 
defesa do método grevista. 

A construção do partido operário revolucio-
nário se coloca como decisiva para se conquistar 
posições de independência diante da burguesia. 
Uma das conclusões mais importantes do choque 
das massas com os governos e seu aparato repressi-
vo é a da crise de direção. Sem o partido do prole-
tariado, as massas permanecem sujeitas à política 
burguesa, por mais furiosas e radicais que sejam 
suas manifestações. A juventude que se destacou 
na luta deve se colocar a tarefa de pôr em pé o 
partido da revolução e ditadura proletárias. Pv

As manifestações de rua 
são parte do método 
da ação direta do 
proletariado...

Os petistas devem, na situação de crise, ar-
car com toda a responsabilidade de dirigir o Es-
tado capitalista. As bandeiras de saúde, educação, 
moradia e transporte foram direcionadas para o 
governo federal, como se não fossem de respon-
sabilidade da burguesia. O PSDB e seus aliados, 
assim, tranquilamente vestem a roupa de quem 
nada tem que ver com a situação de desgraça su-
portada pela maioria oprimida. 

Os explorados, ao não se moverem sob a polí-
tica revolucionária do proletariado, permanecem sob 
a política dos exploradores. O trabalho dos partidos 
burgueses – incluindo o PT – é o de canalizar a gi-
gantesca energia das massas para as eleições de 2014. 
Caso prevaleça essa via, a oposição comparecerá for-
talecida.

A luta pela independência de classe

As organizações operárias – sindicatos e centrais 
– ficaram à margem do maremoto da juventude. No 
entanto, o proletariado está diante da virada econô-
mica que a burguesia já começou a descarregar em 
suas costas. 

Erson Martins de oliveira é  professor aposentado da 
PUC-sP.
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O movimento que explodiu nacionalmente 
em junho passado tinha tido um anúncio 
em abril, em Porto Alegre, quando milhares 

de estudantes tomaram as ruas, enfrentando a repres-
são policial, contra o aumento das passagens de ôni-
bus. O movimento da juventude alastrou-se, a partir 
do final de maio, para as ruas de diversas cidades e 
capitais brasileiras, que foram tomadas pelo protes-
to, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo, 
onde as mobilizações entraram em choque com a Po-
lícia Militar (PM) e transformaram o centro dessas 
cidades em uma verdadeira praça de guerra. A reivin-
dicação imediata do movimento foi a revogação do 
aumento das tarifas de ônibus em todas as cidades. 
O movimento se espalhou rapidamente pelo país. O 
principal organizador dos protestos foi o Movimen-
to Passe Livre (MPL), que luta pela adoção da tarifa 
zero (transporte público e gratuito para todos) como 

O Brasil foi para a rua: e agora?
osvaldo Coggiola

objetivo final. Já eram inúmeras as cidades com mo-
bilizações: Curitiba, Florianópolis, Campinas, Feira 
de Santana, Piracicaba, Goiânia, Natal, e outras. As 
cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro foram as 
que tiveram a maior quantidade de protestos, assim 
como as que tiveram mais intensidade e a combativi-
dade da juventude para enfrentar a polícia e a tropa de 
choque que reprimiu os manifestantes com cassetetes, 
bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e a 
detenção dos ativistas. O único efeito conseguido foi 
a radicalização e a intensificação dos protestos. 

O protesto em São Paulo começou no dia 6 de 
junho, com cerca de dois mil manifestantes contra o 
aumento das passagens de ônibus para R$ 3,20 (valor 
correspondente a US$ 1,60, ou seja, 50% mais caro 
do que nos Estados Unidos ou na Europa, sem falar 
na qualidade do serviço). Além da tarifa exorbitan-
te, as patronais do transporte recebem subsídios dos 

Manifestantes ocupam o Congresso Nacional, em Brasília. (Divulgação)
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governos estaduais e municipais. No confronto com 
a Polícia Militar na Avenida Paulista, além da repres-
são, houve a prisão de vários manifestantes, entre eles 
o presidente do Sindicato dos Metroviários (Conlu-
tas), Altino Prazeres. No dia 7 houve novas mobiliza-
ções e no dia 11 houve uma grande manifestação de 
15 mil pessoas que, debaixo de chuva, enfrentaram 
a dura repressão policial, que prendeu não só mani-
festantes, mas também jornalistas e transeuntes que 
estavam nas proximidades na hora do enfrentamento. 
Mais de vinte pessoas foram detidas e treze foram acu-
sadas de formação de quadrilha (sem direito a fiança), 
numa clara tentativa de calar e esmagar o movimento. 
No dia 13 houve novas mobilizações com confrontos 
e prisões, mas o MPL prometeu que só haveria o fim 
do movimento com a redução das tarifas. O MPL re-
úne estudantes e cada vez mais jovens trabalhadores 
ou desempregados das periferias das capitais brasilei-
ras, e algumas organizações de esquerda. Durante as 
primeiras manifestações, Dilma Rousseff ofereceu o 
apoio da “Força Nacional” (uma invenção repressiva 
“contrainsurgente” montada pelo governo do PT) a 
governadores e prefeitos “em apuros”. 

Roosevelt, a Tropa de Choque irrompeu pela parte 
da frente do ato e outra parte por trás, encurralando 
os manifestantes. A PM começou a reprimir de forma 
violenta e generalizada. A tropa de choque atirou con-
tra a multidão: novamente bala de borracha, gás de 
pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. A repressão 
generalizada durou cinco horas, aterrorizando tam-
bém os populares que passavam pela região. Nem os 
jornalistas identificados se salvaram: sete repórteres da 
Folha de S.Paulo ficaram feridos, incluindo uma jor-
nalista que feriu um olho com o tiro de uma bala de 
borracha. Os estudantes que saíam de uma faculdade 
eram revistados um a um. Alguns poucos tentaram 
improvisar, como defesa, barricadas de sacos de lixo, 
às quais se ateava fogo. A “violência” dos manifes-
tantes não passou disso. No mesmo dia 13, o Rio de 
Janeiro também parou e teve manifestações contra o 
aumento da tarifa carioca.

A PM “despreparada” (na verdade, preparada 
demais para sua função precípua) desceu o sarrafo até 
em um jornalista que carregava vinagre, declarado 
material para preparação de explosivos por um co-
mandante da corporação, numa linha de pensamento 
inaugurada há dez anos, quando comandantes mili-
tares do superpreparado exército dos EUA no Iraque 
exibiram tambores de inseticida como “armas de des-
truição em massa”, aderindo, talvez de modo invo-
luntário, à campanha ecológica mundial contra o uso 
de agrotóxicos. Ninguém foi poupado, em São Paulo. 
Pessoas desmaiando, gritaria, centenas de homens e 
mulheres presos e feridos gravemente, inclusive ido-
sos e crianças. “Segurança”. O governo justificava os 
gastos faraônicos nos megaeventos com o argumento 
de que o principal saldo da Copa das Confederações, 
da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016, além das 
vitórias brasileiras, claro, seria a institucionalização 
dos “novos esquemas de segurança”...

Depois da quarta jornada de protestos, em que 
uma manifestação de 20 mil pessoas em São Paulo foi 
atacada de modo selvagem pela PM (com um saldo de 
150 detidos e 55 feridos), fomos informados de que 
“o comando do PT está insatisfeito com a atuação do 
prefeito Fernando Haddad em relação aos protestos 
contra a tarifa. E, temendo a nacionalização do pro-

A PM “despreparada” (na 
verdade, preparada demais para 
sua função precípua) desceu o 
sarrafo...

No início da manifestação de quinta-feira 13 
de junho, em frente ao Teatro Municipal, tudo esta-
va pacífico, exceto pelas revistas feitas pelos policiais, 
que prendiam qualquer um que estivesse com algo 
que considerassem suspeito, inclusive vinagre. Mui-
tos manifestantes distribuíam flores entre as ativistas 
e a própria polícia. Mas havia muitos “P2”, policiais 
disfarçados, entre os manifestantes. A marcha seguiu 
organizada, sem qualquer violência. Quando os ma-
nifestantes já caminhavam havia cerca de 30 minutos, 
a palavra de ordem era: “sem violência”, ou seja, sem 
provocações. Quando a manifestação chegou à Praça 
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blema, decidiu intervir para evitar a contaminação da 
imagem do partido em todo o país”. Tarde demais. 
A presidente Dilma Rousseff foi vaiada (três vezes) 
na abertura da Copa das Confederações. A “contami-
nação” chegou a Brasília. Mais significativo, talvez, 
Joseph Blatter (presidente da FIFA e mafioso interna-
cional, segundo Diego Maradona, que alguma coisa 
aprendeu a esse respeito em Nápoles) pediu respeito e 
foi vaiado mais ainda. O problema já estava “naciona-
lizado” (Rio de Janeiro, Goiânia, Natal e Porto Alegre 
tiveram manifestações, além de São Paulo) e até “in-
ternacionalizado” (Blatter que o diga), com piquetes 
solidários com os manifestantes brasileiros em várias 
capitais do mundo, (em países como França, Alema-
nha, Portugal e Canadá. Os torcedores do Estádio 
Mané Garrincha foram só os (circunstancialmente) 
últimos da lista. Até a juventude do PT declarou seu 
apoio aos protestos. E a viúva do Mané (Elza Soares) 
cantou um novo samba: “R$0,20 eu não pago, não”. 
O Brasil se pôs em pé de luta; os jornais do mundo 
inteiro se fizeram eco.

nacional, da mobilização. Para o editorial da Folha 
de S.Paulo (18/6): “Parecia tudo tão maravilhoso no 
oásis Brasil e, de repente, estamos revivendo as mani-
festações da Praça Tahrir, no Cairo, assim de repen-
te, sem aviso, sem um crescendo. Fomos todos pegos 
de surpresa. Do paraíso, deslizamos no mínimo para 
o limbo. O que está ocorrendo no Brasil?”. Ocorre 
simplesmente que o oásis da Folha pouco tem que 
ver com o deserto dos explorados brasileiros. A luta 
da juventude iniciou uma nova fase política. No mês 
de junho, o povo e a juventude brasileiros iniciaram 
uma mobilização histórica. Começada pela rejeição 
ao aumento das tarifas do transporte urbano, ela se 
transformou rapidamente numa mobilização de mas-
sas contra todo o regime político.

O MP pediu 45 dias de trégua para se chegar 
a um acordo. Fernando Haddad, exemplo perfeito 
do tecnocrata petista que cresceu à sombra de cargos 
administrativos, obtidos a cavalo do esforço de mi-
lhares de militantes populares na década de 1980 (e 
dos resistentes contra a ditadura nas décadas de 1960 
e 1970), declarou, da inspiradora Paris, que aceitaria 
sentar para discutir e negociar, mas sem abrir mão dos 
R$ 3,20. Doutor (e docente) em Ciência Política pela 
USP, onde será que aprendeu o sentido das palavras 
“discussão” e “negociação”? A longa licença para car-
gos comissionados parece tê-lo feito esquecer noções 
básicas de vestibular. Sentado ao seu lado estava o go-
vernador do Estado, que meteu o bedelho nos assun-
tos metropolitanos e deu carta branca à PM estadual 
para atuar, como se seu partido não tivesse perdido as 
eleições municipais, e que demonstrou que leva bem 
a sério sua filiação à Opus Dei, ao declarar os mani-
festantes “vândalos”, para honra retroativa do nobre 
e pagão povo guerreiro das estepes europeias. Já o go-
vernador de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), 
qualificou as manifestações de ”políticas”, e invocou 
sua condição de ex-militante do Partido Comunista 
para justificar a repressão. No Rio, todos os usuários 
do metrô foram submetidos a revistas policiais ex-
-comunistas.

Das páginas da Folha de S.Paulo (e de outros 
jornais brasileiros que compram sua coluna), jornal 
que, como de hábito, tomou seu tempo para mudar 

Milhões de pessoas ocuparam 
as ruas em mais de 600 
cidades, sem coordenação 
prévia...

O governador paulista Geraldo Alckmin havia 
negado qualquer possibilidade de revogação dos au-
mentos e o prefeito Fernando Haddad, do PT, se so-
lidarizou com a repressão, assim como também o fez 
a bancada do seu partido na Alesp. Para a grande im-
prensa, até 13 de junho tínhamos só “vândalos” nas 
ruas; a partir de 17 de junho, a grande data da virada, 
tivemos “manifestantes”. Milhões de pessoas ocupa-
ram as ruas em mais de 600 cidades, sem coordena-
ção prévia. Quando, em meados de junho e diante do 
recuo das autoridades em relação ao “tarifaço” urba-
no, o MPL, que fizera a convocação inicial, chamou 
a sair das ruas, as mobilizações só aumentaram. Os 
comentaristas de plantão se manifestaram “surpresos” 
e até “atordoados” com o crescimento, geométrico e 
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o qualificativo de “vândalos” pelo de “manifestantes”, 
Elio Gáspari também incursionou pelo campo histó-
rico/antropológico, qualificando os enfrentamentos 
nas ruas paulistanas de “luta entre canibais e antro-
pófagos”, ignorando que os primeiros são só uma va-
riante dos segundos. A luta entre a tribu caribenha 
que usava esse nome e os colonizadores europeus con-
cluiu na aniquilação total desse povo, em razão decla-
rada de 100x1 pelos evangelizadores espanhóis (100 
canibais mortos para cada espanhol idem), os quais, 
depois de realizado o massacre, cristiana e civilizada-
mente, não os comeram.

Na segunda quinzena de junho, a revolta das 
ruas já era por uma agenda muito mais ampla que 
a inicial: pela dignidade, pela defesa da juventude 
combativa, pelo direito democrático a manifestar-se 
na rua (existe outro lugar?). Mas era também por R$ 
0,20. Ou por mais. R$ 0,20 multiplicado por mi-
lhões, diariamente, numa cidade de 19,2 milhões de 
habitantes. Nos últimos 15 anos, o custo da passagem 
de ônibus triplicou. Quem recebe um salário mínimo 
em São Paulo e utiliza um ônibus e um metrô para ir 
ao trabalho e retornar dele tem um gasto que equivale 
a quase 27% de sua renda, e passa mais de três horas 
por dia em meios superlotados, isto é, um mês por 
ano. Os 0,20 foram a gota d’água (pesada). 

A grande imprensa, por sua vez, achou um 
novo arcano para destrinchar: a identidade do Movi-
mento Passe Livre (MPL), no qual era contabilizada a 
presença de alguns partidos (de esquerda) conhecidos, 
e de outras siglas menos conhecidas (ou simplesmente 
desconhecidas). Plinio de Arruda Sampaio foi único 
político midiático que teve a honra de estar presente 
na manifestação do dia 13. Um jornalista do Metrô, 
jornal que, como outros, é subversivamente distribu-
ído de modo gratuito (se há jornais gratuitos, porque 
não ónibus gratuitos também?), chegou a elencar a 
presença no MPL da LER, “Liga da Estratificação 
(sic) Revolucionária”. Na verdade, oMPL, principal 
articulador dos protestos, teve sua origem em uma re-
volta popular espontânea na cidade de Salvador, em 
2003: a “Revolta do Buzu”. Estendeu-se depois na-
cionalmente, protagonizou a “revolta da catraca” em 
Florianópolis, conheceu fortes debates políticos inter-

nos. A força da mobilização juvenil já assustara uma 
parte dos governos das prefeituras, a ponto de várias 
cidades reduzirem as tarifas (Campinas), ou obede-
cerem a decisão judicial nesse sentido (Goiânia). O 
movimento já tem dez anos de história. 

A força da mobilização juvenil 
já assustara uma parte dos 
governos das prefeituras, 
a ponto de várias cidades 
reduzirem as tarifas...

No Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 
2005, o MPL “institucionalizou” sua organização em 
torno do ir e vir na cidade como direito básico que 
deve ser assegurado pelo poder público, assim como 
a educação e a saúde, reivindicando a mudança do 
modelo de transporte, sob a forma de concessões a 
empresários privados, para um modelo público. O 
que exigiria, como outras transformações igualmen-
te necessárias (a remodelação da cidade e do espaço), 
atacar o regime social capitalista. Logo de cara, exige 
discutir a espantosa dívida de municípios e estados 
(R$ 177,5 bilhões, só a do estado de São Paulo, ou 
mais de 150% de sua receita fiscal) e seus benefici-
ários (os tubarões financeiros), o controle público 
dos lucros espantosos das empresas adjudicatárias do 
transporte urbano, sem falar no orçamento das for-
ças de repressão, em primeiro lugar a PM. Mas não 
é nada disso que discutem as siglas que todo mundo 
conhece. Os jovens que lutam pelo passe livre inicia-
ram, assim, uma virada política no país. 

O governo (PT e “aliados”) ficou em estado ca-
tatônico por duas semanas. Diante do mutismo, uma 
penca de “movimentos sociais”, também mudos até 
então, incluindo os pelegos habituais da última dé-
cada, lhe propôs “a realização com urgência de uma 
reunião nacional, que envolva os governos estaduais, 
os prefeitos das principais capitais, e os representantes 
de todos os movimentos sociais”, além do próprio go-
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verno federal, ou seja, uma pizza do tamanho do Bra-
sil, incluindo os representantes da direita mais podre 
e corrupta do país. Da trajetória do MST, assinante, 
entre outros, do documento, esperava-se algo mais do 
que a proposta de uma conciliação apaziguadora com 
os calheiros, cabrais e outros sarneys. Uma proposta 
de organização independente do movimento popular, 
através de uma plenária nacional de lutadores, não 
uma proposta de organização do regime político para 
conter o movimento popular.

os maiores índices hiperinflacionários da história (se 
2.000 = 100; 2.000.000 = 100.000), como se cada um 
dos 2.000 manifestantes paulistanos iniciais tivesse re-
crutado mil manifestantes novos em quinze dias. Uma 
representação gráfica desse fenômeno só poderia ser re-
alizada usando uma escala logarítmica (lembremos que 
a hiperinflação alemã de 1923, situada na casa dos % 
trilhões anuais, foi o primeiro fenômeno que obrigou 
ao uso de escalas dessa natureza na análise econômica). 
O uso massivo das redes sociais foi a explicação dada ao 
fenômeno, entre outras.

Certamente, elas são um meio espetacular para 
acelerar a velocidade e ampliar o escopo de difusão 
de ideias e propostas, sob a condição de que elas (as 
ideias e propostas) existam previamente. Ele é tam-
bém usado pelo conformismo intelectual que caracte-
riza a intelectualidade orgânica (“crítica” incluída) do 
poder nas últimas duas décadas que despejou sua pre-
visível cascata de clichês pseudoexplicativos nas redes 
sociais (as “dificuldades de relação entre os governos 
populares e os movimentos sociais” e vulgaridades se-
melhantes). O MPL, criado há dez anos, teve estru-
tura (horizontal, vertical, vertihorizotransversal, a que 
seja), propostas e ideias. Que serviram até agora. Até 
agora. Fazer a apologia tardia do MPL, da “juventude 
brasileira nas ruas”, ou da demagogia que seja que a 
imaginação permita, é situar-se à rabeira da situação, 
ou pretender explorá-la para se manter (desesperada-
mente) no poder (no governo, melhor dizendo) ou 
até para aceder a ele exatamente pelos mesmos meios 
(eleitorais) que ora se afirma serem ultrapassados. Até 
13 de junho tínhamos “vândalos” nas ruas, segundo 
o poder e a grande imprensa; a partir de 17 de junho, 
tivemos “manifestantes”, segundo eles mesmos. Esse 
foi o primeiro recuo dos mandantes (velhos e novos), 
de um valor bem superior a R$ 0,20.

Tirar R$ 0,20 da tarifa foi uma vitória, mas foi 
só a primeira. Os transportes e suas tarifas se padecem 
todo dia, no bolso, na pele e no corpo. E nos nervos! 
As redes sociais não têm nada que ver com isso. Não é 
possível usar um laptop viajando em pé em um ônibus 
superlotado das cidades brasileiras. O(a) sociólogo(a) 
que afirmou estarmos diante de um movimento de jo-
vens de classe média pelo uso maciço de computadores 

Os milhões que foram para as 
ruas não foram convencidos a 
fazer isso via Facebook...

O aumento das tarifas do transporte foi o esto-
pim de uma situação social degradada (e, em muitos 
aspectos, piorada) nos últimos anos, mas não qual-
quer coisa nem qualquer reivindicação podem ser um 
estopim. Os transportes e suas tarifas eram (e são) o 
resumo cotidiano da miséria brasileira. O MPL seria 
o feiticeiro que invocou demônios, incluída uma di-
reita fascista que passou a disputar a hegemonia do 
movimento nas ruas, que o próprio MPL não conse-
guiria mais esconjurar? Não. O MPL fez exatamente 
o que devia e o que anunciou que iria fazer, há mui-
to tempo. Para que aquilo não acontecesse (a direi-
ta, os P2 e os criminosos, não “vândalos”, irem para 
as ruas) era preciso não fazer nada. Os manifestantes 
supostamente despolitizados, os milhões que não são 
de direita, nem pitboys de academia, nem do PCC, 
estavam fazendo na rua o melhor curso acelerado de 
formação política que se possa imaginar.

Dez dias depois do início das manifestações, os 
jornais avaliavam uma média de 230 mil manifestan-
tes em doze capitais. A 20 de junho, os manifestantes 
já se contavam na casa do “mais de milhão”, com um 
milhão só no Rio de Janeiro. As cifras estavam subes-
timadas. Em um momento econômico de ameaças in-
flacionárias, o movimento cresceu, aproximadamente, 
100.000% em 15 dias − um índice capaz de fazer corar 
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e de redes sociais estava muitíssimo errado(a). Para pro-
teger essa situação e seus lucros privados foi acionado, 
na primeira semana de junho, um aparelho policial/
militar herdado da ditadura militar, preservado pelos 
“neoliberais” e aperfeiçoado pelo governo do “Brasil de 
Todos”, a custa de verbas e mais verbas (que faltam 
na saúde e na educação), contra dois mil, primeiro, e 
depois cinco mil manifestantes. Tratados com extrema 
brutalidade. Os milhões que foram para as ruas não 
foram convencidos a fazer isso via Facebook: foram 
convencidos pelo uso do transporte público, pelas filas 
dos hospitais públicos, pelas escolas públicas sem pro-
fessores e, finalmente, pelas balas de borracha, as bom-
bas de efeito moral e os gases lacrimogêneos lançados 
contra os manifestantes. O Facebook limitou-se a lhes 
repassar (para alguns) o ponto de encontro.

“Manifestações como as atuais ficam sujeitas à 
classificação de ato de terrorismo, na definição desse 
crime proposta pelo relator Romero Jucá na comissão 
especial do Congresso que prioriza a legislação da se-
gurança em vista dos eventos esperados no Brasil” – 
constatou corretamente Jânio de Freitas. A Casa Civil 
da Presidência se adiantou, anunciando a apuração da 
participação de servidores federais nas manifestações. 
Revolução e contrarrevolução (de face múltipla) fica-
ram à espreita. O tardio deslize antiterrorista é a con-
tinuidade da política pela qual os governos (tucanos e 
petistas) fizeram do país uma plataforma privilegiada 
de valorização fictícia do capital financeiro e industrial, 
com juros (remuneração do capital financeiro) e isen-
ções fiscais elevados, com privatizações em sequência 
sem fim; para isso se atacou em regra o patrimônio e 
o serviço público (transporte, saúde, educação, e um 
longo etc.), em nome da “flexibilidade”, da “eficiência” 
e de outros fetiches que a maioria da esquerda passou a 
adorar. O resultado foi uma dívida (interna e externa) 
monstruosa, aumento de tarifas, e até tarifas onde an-
tes não existiam. Encobriu-se tudo com incentivos ao 
consumo e bolsas focalizadas, com o resultado de um 
endividamento médio recorde de 44% da renda anual 
da população, que duplica quando consideradas só as 
capitais, e a perspectiva de um calote geral.

Para “crescer exportando”, como dizia o discur-
so oficial (governo e “oposição”)? Ano passado, cres-

cimento zero e queda da renda per capita. A “recupe-
ração” deste ano já foi deflacionada para 2% no PIB, 
renda per capita negativa, com inflação de mais de 6%, 
com um saldo comercial de pífios US$ 6,5 bilhões, de-
pois de alterar a estrutura produtiva do país para trans-
formá-lo em uma plataforma exportadora. Para tapar o 
buraco: mais privatizações (leilões do petróleo, gestão 
privada dos hospitais públicos) e eventos, minieventos 
e megaeventos, com sua sequela de desapropriações e 
leis antiterroristas. Essa é a verdadeira “direita”. O dis-
curso de Dilma de sexta feira 21 de junho confirmou 
seu rumo: proteger os supereventos e alguns tostões do 
petróleo pré-sal para a educação pública (92% da renda 
do petróleo fica com as multinacionais que se adjudi-
caram os leilões), para tirar os jovens da rua (mas nada 
de tocar os interesses das Krotons e dos subsídios a elas, 
via Prouni e Fies). Um programa feito por um marque-
teiro da burguesia.

Ao mesmo tempo que o 
Brasil ganhou a Copa das 
Confederações, fora do 
Maracanã, uma multidão 
– equivalente àquela que 
se encontrava no estádio – 
protagonizou uma batalha 
campal contra a polícia...

Ao mesmo tempo que o Brasil ganhou a Copa 
das Confederações, fora do Maracanã, uma multidão 
– equivalente àquela que se encontrava no estádio – 
protagonizou uma batalha campal contra a polícia, 
que novamente usou bombas, gás e balas de borra-
cha. Como saldo houve dezenas de feridos e detidos. 
Que o futebol, verdadeira religião nacional, não tenha 
desviado uma mobilização antigovernamental é um 
fato inédito na história. Tão insólito como o fato de 
que a presidente nem sequer pisou no estádio, temen-
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do uma vaia pior que a sofrida na abertura da Copa. 
Até Neymar se pronunciou (em que pese o cerco de 
segurança que permanentemente o rodeia) em favor 
das manifestações. No mesmo domingo, a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte foi ocupada por jovens 
que reivindicaram a abertura dos contratos com as 
empresas privadas de transporte urbano, para pôr em 
evidência os superlucros patronais e a corrupção des-
carada dos “representantes populares”. 

Os movimentos das favelas paulistas (MTST, 
os “sem teto”, e “Periferia Ativa”) passaram a organi-
zar manifestações e bloqueios de avenidas contra as 
péssimas condições de moradia, saúde e transporte 
nos bairros pobres. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se 
uma formidável ofensiva repressiva não somente nas 
ruas, mas nas mesmas favelas, mediante um gigantes-
co operativo de militarização para evitar que os seto-
res mais explorados se incorporassem massivamente à 
luta. Na Favela da Maré, a operação deixou uma deze-
na de jovens mortos, que foram qualificados (depois 
de assassinados sumariamente) como “criminosos”. 
Logo ficou em evidência que nenhum deles havia 
tido sequer uma acusação formal em toda sua vida. O 
historicamente monstruoso aparato repressivo brasi-
leiro incrementou-se e se sofisticou como nunca, em 
função dos “grandes eventos” (campeonato mundial 
de futebol e Olimpíadas) pela ação do “governo dos 
trabalhadores”. 

A rebelião popular originou uma crise institu-
cional. A PEC 37, que foi enviada pelo governo ao 
Congresso, foi rechaçada por 430 votos contra 9. Ela 
propunha transferir as atribuições de investigação do 
Ministério Público à Polícia Judiciária. Uma mano-
bra para que o Poder Judiciário (que se desprendeu 
do PT) freasse a investigação dos casos de corrupção 
governamental. Os nove votos a favor foram de nove 
direitistas hipercorruptos, que até o presente haviam 
sido adversários do governo. Toda a bancada do PT 
votou contra o governo, que ficou sem “base aliada” 
parlamentar. Frente à catástrofe política, Dilma sacou 
da cartola uma proposta de constituinte para tratar 
de uma reforma política (financiamento público ex-
clusivo das campanhas eleitorais). O Poder Judiciário 
e a maioria dos parlamentares se declararam hostis. 

O governo recuou e passou a defender um plebiscito 
sobre uma proposta de reforma. Em poucas semanas, 
o índice de aprovação de Dilma Rousseff caiu de qua-
se 70% para 30%. Em uma reunião de Dilma com 
as centrais sindicais, o representante do Conlutas de-
nunciou a proposta de plebiscito como uma manobra 
de distração. As propostas das centrais sindicais ao 
governo foram simplesmente ignoradas. Finalmente, 
foi convocada uma greve geral para o dia 11 de julho, 
por parte das sete centrais sindicais.

Era um movimento convocado para quase um 
mês e meio depois das primeiras manifestações contra 
o aumento dos transportes. A tentativa da esquerda de 
participar com colunas próprias (“vermelhas”) nas ma-
nifestações tinha sido literalmente repelida na pancada-
ria. Muitos manifestantes, ao grito de “oportunistas”, 
não apreciaram o intento de diferenciação da esquerda 
chegada tarde, tampouco o propósito de fazer próprio, 
como se fosse seu, o movimento. A esquerda replicou, 
reclamando o direito a participar com bandeiras pró-
prias nas manifestações. Mas a esquerda, em geral, não 
manifestara previamente nenhuma proposta própria – 
não acrescentara nada ao movimento, que não era o 
produto de sua agitação política. Não disse nada sobre 
a Constituinte, quando a burguesia a rechaçou, argu-
mentando que essas assembleias só se convocam quan-
do se rompe um regime político e se propõe a criação 
de outro. Alguns membros da “esquerda progressista” 
(intelectuais sem partido aliados do PT de todo tipo) 
chegaram a denunciar todas as manifestações como 
montagens da CIA contra o governo do PT, no mo-
mento em que Lula saiu de seu mutismo para dizer que 
se devia estar nas ruas para “empurrar o governo para a 
esquerda”. No quadro da uma mobilização das ruas, a 
greve geral nacional de 11 de julho aparecia como uma 
tentativa de recuperar as ruas para as agências popula-
res do governo (CUT e outras).

Ainda assim, em julho, os movimentos de rua 
continuaram ditando cada passo da política do país, 
apesar do seu retrocesso. O Rio de Janeiro assistiu 
diariamente a manifestações contra o governador Ser-
gio Cabral (PMDB), eleito em 2010 (com apoio do 
PT) e que então contava com um (superestimado) 
apoio de 12% do eleitorado. Cabral foi cercado pela 
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população em Campo Grande, onde ocorreu um aci-
dente trágico, e teve que fugir: sua própria casa sofreu 
um cerco diário. O governo de São Paulo, histórica e 
atualmente nas mãos do PSDB, sofreu a explosão de 
uma bomba no seu próprio terreno, quando a empre-
sa Siemens autodenunciou sua participação em um 
esquema de superfaturamento (da ordem de 280 mi-
lhões de dólares) nas obras de construção do metrô, 
com a cumplicidade do governo do Estado. As mani-
festações em São Paulo, ainda que muito minoritárias 
em relação às da luta contra o aumento da tarifa dos 
transportes, também continuaram diariamente.

A greve geral de 11 de julho, porém, não foi a 
continuação das massivas mobilizações populares de 
junho. Muito parcial na maioria das grandes cidades, 
quase inexistente fora delas, não conseguiu parar, com 
exceção de Porto Alegre, o sistema de transportes. Os 
bloqueios de estradas e avenidas, onde ocorreram, 
foram realizados por um baixo número de pessoas. 
As manifestações de rua foram muito pequenas em 
relação às grandes marchas de junho: 10 mil pesso-
as, no máximo, na Avenida Paulista. Boa parte dos 
manifestantes recebeu dinheiro das centrais sindicais, 
algumas (CUT, Força Sindical) dotadas de enormes 
recursos financeiros. Nos poucos lugares onde houve 

atividades combativas (Fortaleza, Porto Alegre, São 
José dos Campos, Belém, Natal) foi notório o traba-
lho da CSP-Conlutas, apesar de esta representar so-
mente 2% do movimento sindical. Um partido de es-
querda, ainda assim, concluiu que o “11 de julho foi 
a continuação das manifestações de junho” (Opinião 
Socialista, 17 de julho). Os movimentos responsáveis 
pelas jornadas de junho  – o MPL em primeiro lugar 
– ignoraram a greve. A CUT, por sua vez, pagou seus 
“manifestantes” para que carregassem bandeiras (in-
dustrialmente confeccionadas) de apoio ao governo, 
que dominaram os atos públicos (em junho, não se 
viu nenhuma sequer parecida). 

A resposta de Dilma Rousseff à “voz das ruas” 
ficou reduzida a nada. A promessa de consagrar 100% 
dos royalties do petróleo em alto mar (menos de 8% 
da renda petroleira, nas mãos do capital privado in-
ternacional) foi mutilada e postergada pelo Congres-
so. A “reforma política”, anunciada como Assembleia 
Constituinte e depois reduzida a uma modificação de 
um par de mecanismos eleitorais, foi simplesmente 
enterrada no Congresso Nacional. Dilma, que não 
teve tempo de ir à reunião da Direção Nacional do 
PT, teve tempo para receber publicamente um repre-
sentante parlamentar do PSOL, que lhe manifestou 
seu apoio. Frente ao óbvio vendaval de críticas, o 
PSOL emitiu um comunicado distanciando-se de seu 
senador, mas apoiando a (enterrada) reforma políti-
ca, que não toca a extinção do Senado ou a redução 
do mandato de senador (oito anos), não promove a 
eleição popular de juízes e procuradores, nem anula 
a vergonhosa Lei de Anistia, que declarou impunes 
para sempre assassinos, torturadores e corruptos com-
provados do regime militar. Para não falar da milita-
rização das polícias, que matam impunemente e pos-
suem foro judicial e tribunais próprios. 

Nesse momento, Lula saiu de sua mudez (pe-
las páginas do New York Times...) para caracterizar 
as mobilizações como produto do progresso da últi-
ma década: os carros particulares teriam invadido as 
ruas, entorpecendo o transporte público. Nenhuma 
palavra sobre os lucros e monopólios do transporte 
privatizado. Convocou também, porque era necessá-
rio, a uma “renovação do PT”. A reunião da direção 

Soldados da polícia militar atiram em direção de manifestantes 
na Avenida Paulista, em São Paulo, (Foto: Divulgação)
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desse partido, em meados de julho, foi um episódio 
de uma crise: manifestou sua insatisfação pela ausên-
cia de Dilma e oficializou nove listas para as eleições 
internas de 10 de novembro, com seis candidatos à 
presidência do partido. A esquerda do PT apostou to-
das as suas fichas nesse processo.

Toda a sujeira acumulada do Estado (regime) 
brasileiro começou a aparecer. Os pouco mais de 
5.500 municípios do país usam nada menos que 508 
mil “cargos de confiança”, muitos com salários men-
sais superiores a 10 mil dólares. Professores e médi-
cos municipais padecem, ao mesmo tempo, salários 
de fome, para não falar da infraestrutura com a qual 
lidam. A corrupção e a crise econômica se cruzam no 
BNDES, o banco estatal cuja carteira de créditos ao 
setor privado aumentou de R$ 25,7 bilhões (12 bi-
lhões de dólares) em 2001 para R$ 168,4 bilhões (84 
bilhões de dólares) em 2010, com uma taxa decres-
cente do investimento privado. A maioria das empre-
sas beneficiadas pelos créditos oficiais registra prejuí-
zos ou se encontra em falência. A mais importante é 
a EBX, de Eike Batista, o “capitalista do Lula”, bene-
ficiária de R$ 10,5 bilhões em créditos do dinheiro 
público. A crise capitalista está iluminando o buraco 
negro da corrupção brasileira. O “grupo (holding) X” 
do “empresário nacional” de Lula/Dilma, Eike Batis-
ta (ex-8ª fortuna do mundo, atualmente fora da lista 
das primeiras 200), cujas empresas perderam 90% de 
seu capital em Bolsa em dois últimos meses, joga luz 
sobre a crise do capitalismo brasileiro. Vinicius Torres 
Freire, na Folha de S.Paulo, afirmou haver uma “greve 
de investimentos” do setor privado desde 2012. Com 
as massas votando com os pés nas ruas, a burguesia 
está votando com o bolso. 

E o novo papa, Francisco, veio ao “maior país 
católico do mundo”, no qual a proporção de católi-
cos caiu de 92% em 1970 para 65% em 2010; dimi-
nuição que beneficiou as seitas mafiosas evangélicas, 
que governaram o país na última década ao lado do 
PT. O papa veio também para conter o movimento 
juvenil, desviando-o, chamando o governo petista a 
“escutar a voz das ruas” – abrindo mais espaço para a 
igreja católica e reduzindo o dos evangélicos. Os “teó-
logos da libertação” somaram-se calorosamente a essa 

operação político-religiosa. O Vaticano não trabalha 
gratuitamente: pôs os imensos gastos papais no Bra-
sil na conta do Estado, os evangélicos pressionaram 
o governo para que os reduzissem. Diante do imo-
bilismo político, o PMDB buscou se transformar no 
eixo do regime, reafirmando sua aliança com o PT e 
o apoio a Dilma, ao mesmo tempo que bombardeia o 
Congresso com todas as suas iniciativas políticas. Nas 
atuais condições, é quase uma roleta russa. As centrais 
sindicais marcaram uma nova greve geral para 30 de 
agosto. A juventude em luta anda por outros cami-
nhos. Depois de Belo Horizonte, os jovens de Porto 
Alegre, organizados no “Bloco de Lutas”, ocuparam a 
Câmara dos Vereadores, da qual só se retiraram me-
diante um compromisso escrito dos representantes 
pelo passe livre nos ônibus e trens para estudantes e 
desempregados, sem isenção de impostos para as em-
presas concessionárias. O caldo fermenta.

A crise capitalista está 
iluminando o buraco negro da 
corrupção brasileira...

Sob essas condições, o governo federal, depois 
de um novo corte orçamentário de R$ 10 bilhões, que 
se somaram aos R$ 28 bilhões já cortados no primeiro 
semestre, para alcançar as metas de superávit primário 
impostas pelo FMI (garantindo o pagamento em dia 
da dívida pública), liberou  R$ 6 bilhões em “emen-
das parlamentares” (corrupção disfarçada), com o 
objetivo de manter o apoio da “base aliada”, que po-
deria devastar a governabilidade petista. O superávit 
primário de 2013, ainda assim, é o pior desde 2001. 
À fuga de capitais (que invocam os perigos de um país 
no qual as ruas são ocupadas cotidianamente) soma-
-se agora o déficit comercial, o primeiro em toda a 
década petista: cinco bilhões de dólares nos primeiros 
sete meses do ano (contra um superávit de mais de 
25 bilhões de dólares no mesmo período em 2006). 
O boom exportador brasileiro-“emergente” foi assim 
reduzido em 30 bilhões de dólares. Somente o capital 
financeiro continua ganhando, beneficiado pela ele-
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vação das taxas de juros: Itaú Unibanco (maior banco 
privado) lucrou 3,6 bilhões de reais no segundo se-
mestre, recorde histórico. O país afunda ao compasso 
do parasitismo capitalista-financeiro. O parasitismo 
estatal está a seu serviço. Frente às mobilizações, a 
presidente Dilma Rousseff anunciou estudar a fu-
são de alguns dos 39 ministérios (13 em 1990), que 
empregam 984.330 funcionários, ou seja, demissões 
de funcionários federais à vista. Mas nada de tocar 
os 22.417 “cargos de confiança” dos ministros, um 
verdadeiro exército de parasitas sociais.

A única notícia “positiva” foi a desaceleração do 
ritmo inflacionário (0,26% em julho), em parte devida 
à queda... do preço dos transportes (a grande vitória dos 
manifestantes). Como a população sabe que isso não se 
deve em nada ao governo, o índice de popularidade de 
Dilma Rousseff não aumentou: o único consolo dos pe-
tistas oficiais e oficiosos foi que o índice dos opositores 
eleitorais (declarados) se manteve estável. Isso levaria à 
conclusão de que, com as devidas correções, o PT po-
deria “navegar” na atual crise. A grande contribuição da 
Direção Nacional (DN) do PT (olimpicamente ignora-
da por Dilma, como vimos) foi a produção de um par-
co documento (depois de dez dias de negociações entre 
todas as suas correntes), no qual afirma que “a condução 
de uma nova etapa do projeto exige ratificações na linha 
política do PT e o governo que reflita sobre a atualização 
do programa e consolidação da estratégia que expressa 
a radicalização da democracia”. Ou seja, nada. Sobre a 
perda de capitais, dívida pública (interna e externa), sa-
lários, demissões (o desemprego cresceu 0,6% em 2013 
e as empresas anunciam novos cortes) e, sobretudo, re-
pressão (assassinatos nas favelas e um desaparecido no 
Rio, Amarildo de Souza), nem uma palavra.

Enquanto a esquerda em geral se limita a re-
clamar seu direito à existência, a esquerda do PT 
busca aproveitar a crise para subir no aparelho, 
usando a política do avestruz. “A reação pública da 
DN do PT, da presidenta Dilma e de Lula foram 
na mesma direção: enfatizar a coincidência entre as 
reivindicações das ruas e os nossos objetivos estra-
tégicos”, rezou um documento da Articulação de 
Esquerda. Para a AE, o problema seria que “as for-
ças de direita, incluindo a que se abriga no governo 

e controla o Congresso Nacional, não querem ne-
nhuma reforma política”; “os acontecimentos con-
firmaram”, continuou, “que se o PT não mudar de 
estratégia será atropelado”, o que não impediu a 
AE de assinar o documento da DN (“consolidação 
e ratificação da estratégia” incluída).

A “força de direita governamental que o con-
trola o Congresso” (o PMDB) instituiu uma comis-
são parlamentar de reforma política, com um projeto 
que flexibilizaria o financiamento partidário, elimi-
nando praticamente as multas aos doadores privados 
(pessoas ou empresas), e suprimindo qualquer limite 
à propaganda eleitoral por qualquer meio, liberando 
os partidos e candidatos da comprovação dos gastos, 
além de incrementar os recursos públicos de campa-
nha; ou seja, a farra completa, para não usar outra 
palavra. O saboroso é que a comissão é presidida... 
pelo próprio PT (Cândido Vaccarezza). Assim, os 
gurus ideológicos e políticos da esquerda aponta-
ram unanimemente o perigo do surgimento de uma 
direita fascistoide, como o sujeito que grita “pega 
ladrão!”, a fim de encobrir uma ação dos verdadei-
ros ladrões. A esquerda brasileira surgida no calor 
da fase final da luta contra a ditadura militar e da 
pseudodemocratização da década de 1980 esgotou 
seu ciclo histórico e político. Em meio ao colapso 
comercial e financeiro do país, e à corrosão de seu 
regime político, uma nova esquerda classista poderia 
ver a luz sobre a base do balanço político da esquer-
da atual, certamente “atropelada”. 

As tendências para a crise financeira, que se ma-
nifestam na saída de capitais do mais importante de to-
dos os “mercados emergentes” depois da China, passa-
ram a ser o principal combustível de um segundo turno 
de mobilizações populares, provavelmente à margem 
das organizações sindicais tradicionais. As provas de 
fogo não ficaram atrás: são as que vêm pela frente. Pv

osvaldo Coggiola é Professor titular de História Con-
temporânea da UsP, doutor pela École des Hautes 
Études em sciences sociales (Paris), membro da 
Comissão de Pós-graduação do Prolam (Programa de 
integração latino-americana) da UsP e da Facoltà de 
giurisprudenza (direito) da Università di teramo (itália).
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Marx inicia O 18 Brumário de Luís Bonapar-
te com a análise do cacoete ideológico que 
consiste, nos momentos de crise revolucio-

nária, em “conjurar os espíritos do passado, tomando-
-lhes emprestados os nomes, os gritos de guerra e as 
roupagens, a fim de apresentar-se nessa linguagem em-
prestada”.1 De certo modo, isso ocorre quando nos re-
ferimos às manifestações de massa ocorridas em junho 
deste ano por todo o Brasil. Às vezes aparecem expres-
sões dantescas, como “Jornadas de Junho”, referência 
à onda revolucionária que se iniciou na França, em 
1830, com a derrubada de Carlos X, último rei Bour-
bon naquele país, encerrando, em grande estilo, a Era 
da Restauração ou do Conservadorismo no continente 

europeu. Alguns mais à esquerda – e mais otimistas – 
se lembram de outras Jornadas de Julho, as de 1917, 
prelúdio da Revolução de Outubro. 

“Revolta popular”! A expressão foi utilizada 
pelo MPL com um sentido bem preciso: as manifes-
tações haviam transbordado, na amplitude de seus 
participantes e nas formas de luta, seu escopo inicial 
e se tornaram totalmente incontroláveis por qualquer 
direção. Diversas correntes de esquerda atribuíram às 
duas palavras um teor mais incandescente. 

No plano doméstico, relembram-se campa-
nhas políticas como a das Diretas-Já ou o “Fora 
Collor”. Nesses casos, a vantagem da contiguidade 
geográfica e da proximidade temporal é sobrepujada 

“Colher a poesia do futuro”: algumas 
reflexões sobre as manifestações de junho

lúCio Flávio rodrigUEs dE alMEida

Manifestante com lata de tinta spray próximo a um ônibus em São Paulo. (Foto:Divulgação)
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pela brutal diferença dos processos. A Campanha das 
Diretas teve direção claramente institucional, com a 
forte presença de partidos políticos e governadores 
estaduais, e direção burguesa. Desembocou ingloria-
mente não em eleições diretas para a Presidência da 
República, mas no Colégio Eleitoral, sob o figurino 
da ditadura militar, com a eleição da dupla formada 
por Tancredo Neves, que morreu no dia da posse, 
e José Sarney, ex-presidente da Arena, o partido do 
Antigo Regime.2 

O “Fora Collor”, também marcadamente ins-
titucional, redundou no descarte de um presidente 
atabalhoado e fora do controle dos que bancaram sua 
candidatura. Os dominantes expeliram o presidente 
que antes fora incensado e mantiveram intactos os 
fundamentos da política neoliberal.3 Além de diferen-
ças gritantes, essas alusões puxam as manifestações de 
junho “para baixo”, correndo o risco de reforçarem 
a tendência à neutralização/reencaminhamento das 
lutas populares para realização de objetivos dos do-
minantes.

popular e, além disso, vitorioso. De qualquer 
modo, essa ausência aponta os limites de minha 
própria referência ao texto de Marx, pois o que 
ocorreu em junho deste ano está bem longe de 
ser uma revolução. 

Qualquer tentativa de compreender esse movi-
mento deve levar em conta alguns aspectos novos da 
realidade mundial e, especialmente, brasileira.

O primeiro deles é a crise capitalista que 
afeta desigualmente as diversas formações sociais, 
suscitando fortes resistências populares e – até 
agora – grandes impasses. É o que ocorre, por 
exemplo, na Grécia, na Espanha e, de certo modo, 
nos Estados Unidos. 

Em estreita relação com essa crise, mas não se 
confundindo com ela, está a explicitação de sérios 
limites da democracia liberal em países onde, por 
duas décadas, foi fortemente endeusada por dis-
positivos de transmissão da ideologia dominante, 
entre os quais os meios de comunicação de massa 
e a imensa maior parte da comunidade acadêmica 
voltada para o assunto. Ataques ao Iraque, à Lí-
bia, opressão ao povo palestino, ostensiva violação 
dos direitos humanos mais elementares, a prisão de 
Guantánamo, o cerco a Julian Assange, criador do 
WikiLeaks e, mais tarde, o caso Snowden repercu-
tiram fortemente sobre amplos setores da popula-
ção, especialmente os que têm acesso a fontes de 
informação alternativa. 

De várias formas, fortaleceu-se em diversos 
países a percepção de que as decisões sobre proble-
mas cruciais – da guerra à paz; de política econô-
mica; de liberdades individuais; de malversação dos 
recursos públicos – são blindadas em relação a qual-
quer tentativa de controle pela imensa maioria dos 
representados. 

Mesmo no bojo de um intenso processo de 
transnacionalização do capitalismo, nas dimen-
sões econômicas e culturais, não desapareceram 
as particularidades das formações sociais estatais-
-nacionais. Os aspectos mencionados na primeira 
parte deste artigo manifestam-se de modo bastan-
te específico no Brasil. Aqui, por exemplo, am-
plos contingentes da sociedade brasileira tiveram 

...em um momento de 
forte crise do capitalismo 
mundial, ocorreu uma 
expansão do capitalismo 
na formação social 
brasileira...

Ainda será preciso muita reflexão para se 
descobrir, em meio a tantas comparações, por 
que jamais encontrei qualquer referência ao úni-
co movimento popular que enfrentou com su-
cesso uma tentativa de golpe militar no Brasil: a 
campanha da legalidade, liderada pelo então go-
vernador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. 
É claro que, também neste caso, as diferenças são 
gritantes, a começar pelo tipo de liderança. Mas, 
pelo menos, foi um movimento de forte caráter 
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ganhos materiais durante os governos dirigidos 
pelo PT. Para isso contribuíram políticas sociais 
(bolsa-família, aumento real do salário mínimo, 
aumento da aposentadoria) e, de modo ainda mais 
importante, o expressivo crescimento do núme-
ro de empregos com baixos salários. Já se tornou 
uma espécie de ritual observar que 94,8% dos em-
pregos criados no Brasil durante a primeira déca-
da do século 20 recebem até 1,5 salário mínimo 
por mês.4 Em suma, é preciso destacar um pro-
cesso que tem sido fortemente negligenciado por 
importantes intelectuais críticos: em um momen-
to de forte crise do capitalismo mundial, ocorreu 
uma expansão do capitalismo na formação social 
brasileira, inclusive com um forte crescimento do 
proletariado – especialmente de um setor deste, o 
subproletariado. 

No que se refere a setores de classe média – e 
aqui merece destaque a longa greve dos professores 
das universidades federais –, a questão se tornou 
mais complexa. Essa greve por motivos formalmen-
te corporativos (salário e plano de carreira) expres-
sou um forte distanciamento de setores médios em 
relação ao governo petista, que, aliás, fez o possível 
para não atender às reivindicações do movimento − 
movimento de uma camada diretamente envolvida 
com os dispositivos de reprodução ideológica, di-
rigido por uma organização nacional desvinculada 
do governo. Mais ainda: um dos poucos movimen-
tos massivos de classe média em que ocorreu forte 
presença de lideranças vinculadas a organizações 
de esquerda críticas a esse governo. Ao se levar em 
conta as particularidades dessa camada, a duração 
do movimento, o modo como se conduziu, é muito 
difícil ignorar os impactos político-ideológicos do 
enfrentamento, mesmo que não tenham sido dire-
tamente explicitados. 

Quanto ao subproletariado, a complexidade 
é ainda maior. Por um lado, movimentos sociais 
com ampla tradição de luta – caso do MST – fo-
ram enfraquecidos pela política de um governo que 
ajudaram a eleger. Na medida em que não houve 
reforma agrária, grande parte da base do movimen-
to foi atraída para o bolsa-família, novos empregos 
e mesmo pequenos empreendimentos tornados fac-
tíveis pela dinamização da economia por todos os 
rincões do país. Neste sentido, os governos petis-
tas, sem recorrerem à repressão direta, foram mais 
eficazes na neutralização de movimentos sociais 
rurais do que o demotucanato, em cujo governo, 
especialmente nos estados do Pará e Paraná, foram 
adotados métodos fascistas no combate ao MST.

Isso não significa, forma alguma, ignorar os 
aspectos sombrios das políticas do governo petista 
frente ao imenso subproletariado brasileiro. As gre-
ves “selvagens” de trabalhadores em situação mili-
tarizada nas grandes obras de construção de hidre-
létricas na Amazônia foram ferozmente reprimidas. 
Em relação aos imensos contingentes do subprole-
tariado urbano, a política do governo petista, apesar 
da menor margem de manobra, apresenta diferenças 

No Estado de São Paulo, 
por exemplo, o tucanato 
implementa uma política 
tipicamente de direita...

No que se refere aos setores mais organizados 
dos trabalhadores, o número de greves – e greves 
vitoriosas – aumentou exponencialmente, tornan-
do o país forte candidato a campeão mundial nes-
te início de novo século. Do ponto de vista formal, 
foram greves marcadamente corporativas – ou seja 
– voltadas para reivindicações salariais e de melhores 
condições de trabalho. Mesmo assim, algumas pon-
derações devem ser levadas em conta. 

Em primeiro lugar, os governos do PT, con-
trariamente ao governo FHC, têm forte apoio das 
grandes centrais sindicais. Dupla implicação: as 
greves nos referidos setores mais organizados não 
tiveram nenhum estímulo para questionarem o sta-
tus quo. E, ao realizarem conquistas econômicas, 
redundaram em maior apoio – e não questiona-
mento – ao governo. 
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mais ou menos sutis. No estado de São Paulo, por 
exemplo, o tucanato implementa uma política tipi-
camente de direita. Apresenta-se como defensor da 
ordem e do cidadão de bem contra “o bandido” e re-
dunda em um extermínio sistemático, especialmente 
de jovens negros pobres. A este respeito, a frase do 
governador – “Quem não reagiu está vivo” – é em-
blemática. Já no Rio, as UPPs (Unidades de Polícia 
Pacificadora), com a participação do governo do PT 
e de sua base aliada nos planos estadual e municipal, 
possui um caráter estratégico mais definido – para 
alguma coisa a Minustah tem de servir – e um esfor-
ço hegemônico mais acentuado. Foi glamourizada 
até no nome, sem falar em filmes, novelas e notici-
ários televisivos de grande impacto (e mesmo peças 
de publicidade), procurando ganhar a entusiástica 
adesão de amplos setores críticos e dos próprios ha-
bitantes das “comunidades”. 

Por outro lado, as melhores oportunidades de 
ingresso desse subproletariado – e de segmentos da 
baixa classe média – no mercado de massas – com 
tudo o que têm de torturantes, enriqueceram suas 
formas de sociabilidade, o que se expressa, inclusive, 
em múltiplas resistências, desde lutas pela moradia e 
por melhor transporte coletivo a inúmeras manifes-
tações culturais, inclusive via movimento estudantil, 
cujas potencialidades, tanto nas escolas de ensino 
médio como nas de ensino superior privado, estão 
longe de esgotarem. Merece atenção, tanto nestas 
como naquelas, a inserção massiva de professores de 
espírito crítico em condições de trabalho cada vez 
mais despóticas.

Enfim, cabe maior ênfase na dimensão políti-
co-ideológica. O PT mudou sua inserção social, tor-
nando-se um partido estreitamente vinculado à bur-
guesia interna, uma fração burguesa profundamente 
heterogênea e instável e incapaz de romper com a 
grande finança, principal beneficiária, no interior do 
bloco no poder, das políticas neoliberais no Brasil.5 
Ao mesmo tempo, esse partido manteve sólidos vín-
culos com a classe trabalhadora ligadas às grandes 
centrais sindicais e ampliou sua presença junto às 
desorganizadas, o que inclui imensos contingentes 
do subproletariado. Neste cipoal de contradições, os 

governos do PT entraram em um pântano político-
-ideológico que vai de estreitos laços com a oligar-
quia Sarney (lembremo-nos do sacrifício do governo 
Jackson Lago), passando pelo agronegócio (o que 
implica danos ambientais e genocídio de povos in-
dígenas) e pela aliança com uma variadíssima gama 
de partidos que abrigam escroques políticos, à ca-
nonização de novos e velhos burgueses totalmente 
descomprometidos com qualquer projeto nacional 
digno deste nome; até velhos e bons companheiros 
envolvidos com uma das principais expressões em-
presariais da grande finança: os fundos de pensão. 
Nesta barafunda, não somente o processo decisório 
no interior da coalizão liderada pelo PT fica pou-
quíssimo sensível às demandas dos setores popula-
res mais combativos como se torna cada vez mais 
suscetível de denúncia de corrupção, à esquerda e, 
principalmente, à direita, onde existe longa tradição 
de criticar superficialmente os corruptos sem apon-
tar os determinantes da existência deles. Note-se que 
os dez anos de governo do PT, ao longo dos quais 
se deprimiu a participação política no Brasil pós-
-ditadura militar, são os únicos vivenciados nacio-
nalmente por milhões de jovens que estão na faixa 
dos 18 aos 25 anos. 

Diante dessa política neonacional-desenvol-
vimentista que parecia virtuosa ao atender às classes 
populares sem afetar negativamente os interesses ime-
diatos e estratégicos dos dominantes, as manifestações 
de junho não se parecem exatamente com um raio 
que caiu de um céu azul. 

Até porque o Brasil conta com uma rica tra-
dição de protestos contra aumento de tarifas de 
transporte coletivo. Restringindo-nos ao período 
recente, o MPL existe desde 2005, sucedendo os 
movimentos por Tarifa Zero.6 Em outros setores do 
proletariado, subproletariado incluso, houve lutas 
como as do povo do Pinheirinho, a do pessoal do 
Assentamento Milton Santos, que contribuiu para 
demonstrar os limites impostos pelo governo petista 
aos que se atrevem a tomar o futuro em suas próprias 
mãos. E a bela crônica de Vladimir Safatle sobre o 
levante dos trabalhadores da usina de Jirau7 contri-
bui para demonstrar que as camadas inferiores do 
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proletariado brasileiro possuem grande capacidade 
de luta. Mas a fagulha foi acesa pela decisão do pre-
feito Haddad de, na contramão do que havia pro-
posto em sua campanha eleitoral, elevar as tarifas de 
transporte coletivo antes que este recebesse qualquer 
tipo de melhoria. Ainda há muito o que pesquisar 
não apenas sobre esta decisão, mas sobre o modo 
como foi anunciada e, enquanto se pode, mantida e 
– mais ainda – cancelada, em dobradinha com o go-
vernador Alckmin. Foi um verdadeiro “chega pra lá” 
em um grande contingente de subproletários (além 
de setores de baixa classe média) que voltou a sufra-
gar uma candidatura petista na cidade de São Paulo.

Por outro lado, as manifestações de junho (e julho) 
foram marcadas por forte heterogeneidade social e ideoló-
gica. A direita também foi às ruas e, em São Paulo, chegou 
a atropelar as esquerdas, especialmente na Avenida Pau-
lista, na noite de 20 de junho, quando se comemoraria a 
vitória da luta dirigida (efetivamente) pelo MPL. Não por 
acaso, a grande imprensa foi rápida ao “descriminalizar” o 
movimento, tentando canalizá-lo a favor de políticas mais 
abertamente neoliberais. Neste caso, a autocrítica de Ar-
naldo Jabor foi apenas um detalhe.

Mesmo longe de constituírem, até o momento 
em que escrevo este artigo, algo parecido com as Jor-
nadas de Julho (na França de 1830 ou na Rússia de 
1917), ou mesmo uma revolta popular, as manifesta-
ções de junho constituem um grande avanço. Massas 
de subproletários, proletários e de baixa classe média 
se jogaram em lutas coletivas, ocupando as ruas, en-
frentando fortes dispositivos de comunicação e apara-
tos repressivos. Colocaram questões candentes sobre 
o modo de organização social do Brasil, a começar 

pelos grandes centros urbanos, e, em poucos dias, le-
gitimaram suas lutas. Os que até 13 de junho eram 
vândalos foram dignificados a partir do dia seguinte; 
cinco dias depois, a presidenta da República afirmou 
que eles contribuíram para tornar o Brasil melhor; 
poucos dias mais tarde, apresentou a proposta de uma 
assembleia constituinte exclusiva; e, em 24 de junho, 
18 dias após a primeira manifestação desse ciclo, rece-
beu em Brasília dirigentes do MPL. Da esquerda à di-
reita, “mobilidade urbana” caiu na boca dos políticos 
profissionais, assim como se desengavetaram diversos 
processos que estavam meio perdidos no Congresso 
Nacional. E – o mais importante – aumentos de ta-
rifas foram suspensos em todo o Brasil, inclusive em 
São Paulo, apesar da visível falta de entusiasmo da 
dupla Haddad–Alckmin.

Mesmo havendo muito o que fazer, massas de 
populares, especialmente de jovens, voltando às ruas, 
deixando de depositar suas esperanças nos que, apa-
rentando representá-las, servem a uma feroz domi-
nação social; adquirindo confiança em suas próprias 
forças; recuperando a autoestima, até porque, no ime-
diato, obtiveram inegáveis vitórias! Tudo isto é de im-
portância inestimável. 

Um pequeno detalhe: as manifestações puquia-
nas no segundo semestre de 2012 também “anteci-
param”, sob diversos aspectos, as que ocorreram em 
junho deste ano. Mas isso fica para depois. Pv

lúcio Flávio rodrigues de almeida é professor do 
departamento de Política da PUC-sP; coordenador 
do nEils – núcleo de Estudos de ideologias e lutas 
sociais.
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Lutas populares: uma 
cena política em convulsão1

Na Europa, na Ásia, na América, gerações inteiras se desenraizam, engajam-se 
profundamente nas lutas coletivas, aprendem a violência e o grande risco, experimentam 

cativeiros, constatam que o egoísmo do “cada um por si” está caduco, que o enriquecimento 
pessoal não é a finalidade da vida, que os conservadorismos de ontem só levam às catástrofes, 

sentem a necessidade de uma nova tomada de consciência para reorganização do mundo.

victor serge

Milton PinHEiro

Este artigo tem por objetivo debater as ques-
tões que se apresentaram na cena política a 
partir das lutas populares que convulsiona-

ram o Brasil durante o mês de junho de 2013. Te-
mas como a juventude confrontada pela ausência 
de perspectiva, a crise do capital e os trabalhadores 

precarizados, mobilizações populares sem a pre-
sença dirigente das clássicas formas de vanguarda 
política, o papel das redes de contágio2 como forma 
líquida de organização coletiva que cumprem fun-
ções perigosas, desviantes e complexas dentro do 
processo político em curso.

Manifestação em Porto Alegre. (Foto: Gilmar Luis/Divulgação)
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Ao lado desse amplo programa de pesquisa, 
que ainda precisa de resposta concreta, apresentam-
-se ações reacionárias que operam na sociedade tardo-
-capitalista de consumo dirigido que podem ser qua-
lificadas como posturas e comportamentos de uma 
prática neofascista. A crise desse modelo societal tem 
movimentado o bloco conservador numa cruzada 
pela revalorização do capital, por expropriações que 
radicalizaram o processo pela retirada de direitos so-
ciais e avançaram para condutas autoritárias e policia-
lescas do aparelho de Estado burguês.

A crescente insatisfação social da população não 
foi tão somente com o aumento das tarifas dos trans-
portes. Trata-se da implosão de um ciclo de expropria-
ção social (Fontes, 2010) que tem sido operado até as 
últimas consequências pelo aparato de Estado da bur-
guesia, na tentativa de regular a vida social, invertendo 
prioridades sociais, através do mercado e da tentativa 
de remuneração do capital em sua crise sistêmica. 

A movimentação da juventude e dos trabalha-
dores, atacados por esse ciclo, gerou um horizonte de 
ação que pode contribuir, se politizado e unificado 
no campo da vanguarda, para movimentar amplos se-
tores do bloco contra-hegemônico. A pauta das lutas 
em curso colocou na cena política a movimentação 
da cidadania difusa com força política para enfrentar 
a imensa retirada dos direitos sociais e contra-atacar 
com propostas que modifiquem o quadro da saúde, 
da educação, da moradia, dos transportes e da segu-
rança pública. Além das questões imediatas, que di-
zem respeito às condições de vida dos trabalhadores, 
essas manifestações trouxeram a indignação de setores 
populares diante dos descalabros com as inversões de 
prioridades dos governos, que operam neste momen-
to de crise, como aliados clássico da burguesia em sua 
necessidade de revalorizar o capital.

As ruas foram tomadas nas principais capitais 
e cidades do país. Uma parte significativa da juven-
tude brasileira, que estava estreando na dinâmica do 
protesto, ainda pautada pela influência da ideologia 
burguesa disseminada pela mídia, questionou a pre-
sença da vanguarda política (partidos). Essa postura 
política serviu como instrumento para que os grupos 
conservadores e neofascistas agissem com violência.

Uma primeira etapa dessa luta foi vencida. 
Novas formas de ação penetraram na cena política e 
modificaram a conjuntura; criaram-se perspectivas de 
enfrentamento que avançou para medidas que tentam 
desorganizar o aparato de Estado da burguesia e apon-
tam para bandeiras políticas que superam a pauta de 
defensiva da vanguarda e dos movimentos populares. 

Torna-se premente compreender que a dinâmi-
ca conjuntura de convulsão social se movimenta para 
criar uma nova pauta para o operador político. E para a 
análise desse quadro é importante recorrer à teoria so-

Novas formas de ação 
penetraram na cena política e 
modificaram a conjuntura...

Contudo, os diversos segmentos, que de forma 
organizada ou não integram o bloco contra-hegemô-
nico, têm se movimentado para enfrentar o projeto da 
contrarrevolução burguesa que se evidencia no proje-
to de barbárie do capital. São ainda formas incipien-
tes de enfrentamento que, no entanto, começam a 
mobilizar contingentes que são cada vez mais expres-
sivos de trabalhadores e juventude por bandeiras da 
cidadania difusa. Porém, uma questão pode impactar 
a cena política marcada pela velocidade da conjuntu-
ra: a imprevisibilidade da cena política em aberto que 
pode alterar a correção de forças. 

As lutas do nosso tempo

As lutas populares que ocorreram pelas ruas do 
Brasil no mês de junho de 2013 e que continuam, 
por outros meios, impactando a zona de conforto da 
burguesia interna trouxeram novas pautas para o per-
curso da luta de classes. A jornada de luta direta da 
juventude com a presença massiva de amplos setores 
do proletariado, que se encontram em condições de 
intensa precarização, registrou uma redescoberta das 
ruas por estes segmentos expressivos. Todavia, outra 
sinalização ocorreu: a perplexidade da esquerda. 
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cial marxista, na medida em que seu método responde 
à análise concreta de situações concretas, pela validade 
demonstrada. A convulsão social se transformou numa 
categoria explicativa, para tentar entender os aconte-
cimentos que advêm do imprevisível, que surgem de 
forma abrupta e sem as clássicas formas de vanguarda 
para fomentar e dirigir o processo de lutas em curso. 

O papel complexo das redes de contágio 
e o fogo da conjuntura

Contudo, uma questão merece atenção: outros 
atores no campo da autonomia de ação começaram a 
sacralizar, com o apoio da mídia burguesa, o esponta-
neismo das massas que são convocadas para as ruas e 
protestos pelas redes de contágio. As chamadas redes 
sociais, instrumento lacônico da difusão do mercado 
e do pretérito onguismo dos compartimentos pós-
-modernos, não são vanguarda porque não cumprem 
papel na modificação da qualidade do processo de 
transformação social no Brasil. Seu papel, enquanto 
rede de contágio, é a difusão de pautas dentro da or-
dem para reequilíbrio da sociedade de mercado, per-
mitindo amplo espaço para os serviços de inteligência 
do aparato de Estado da burguesia e para que a ação 
de núcleos conservadores e neofascistas possa desen-
volver seus objetivos. Todavia, é um espaço de dispu-
ta no campo da organização das lutas e do debate de 
ideias que deve ser usado com as devidas preocupa-
ções por parte dos lutadores sociais e revolucionários. 

O fogo da conjuntura está inspirando novas 
lutas por recomposição dos direitos, mobilizando 
trabalhadores que adentram as ruas, avenidas, portas 
de palácios e parlamentos. São ações diretas que se 
apresentam como instrumento da unidade contra-he-
gemônica no campo da esquerda revolucionária com 
toda a sua diversidade política; conclamando para essa 
luta, sem hegemonismos, os sujeitos históricos que 
poderão desafiar a ordem e impactar o difuso campo 
popular neste momento essencial da luta de classes, 
quando setores orgânicos à classe estão em ebulição. 

O momento é extraordinário para impedir que 
os passos que foram construídos pelo caldo de cultura 
da barbárie social, alimentada pela burguesia monopo-

lista, avancem. Faz-se necessário construir uma corre-
lação de forças que possa frear a xenofobia, o chauvi-
nismo, o reacionarismo social, enfim a manifestação de 
comportamento típico de uma postura neofascista. 

A juventude insiste em permanecer nas ruas, os 
governos estão estupefatos e claudicam na movimenta-
ção da institucionalidade burguesa; embora avancem 
os instrumentos da repressão, percebe-se a efetividade 
de ações que tentam organizar, através das agências 
contra-hegemônicas, a reação dos trabalhadores con-
tra o projeto do capital. A movimentação da juventude 
e dos trabalhadores demonstrou forte impacto social 
quando paralisaram os serviços de trens, metrôs, por-
tos, rodovias, estádios, Câmaras Municipais, Assem-
bleias Legislativas, Palácios de Governos. Ao lado dis-
so, ficou nítida a indignação dos manifestantes contra a 
ostentação do poder econômico representada por lojas, 
bancos e outros ambientes da burguesia.

As massas nas ruas impactaram a cena políti-
ca e ampliaram o leque da convulsão social a partir 
de novas articulações com segmentos organizados da 
classe trabalhadora através de greves e manifestações 
que ocorreram nos dias de paralisação do mês de ju-
nho. Um arcabouço significativo de lutas diretas foi 
usado naquele momento de ampla convulsão social. 
Contudo, a vanguarda política, da esquerda revolu-
cionária, ainda não conseguiu movimentar de forma 
representativa as suas forças.

A movimentação da juventude e 
dos trabalhadores demonstrou 
forte impacto social...

A cena política movimentada por uma conjuntura 
veloz permite visualizar as brechas que foram abertas na 
institucionalidade burguesa e que isso é fundamental 
para que se possa agir nas contradições do processo. 
O que está sendo decidido não é a questão do poder 
político que se terá; o que está na ordem do dia a partir 
do aprendizado dessas manifestações pautadas pela 
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convulsão social é que existe a possibilidade concreta 
de essas lutas serem vitoriosas. 

Essa é a lição que se deve extrair desse primei-
ro momento de enfrentamento político e social. Mas, 
também, entender que a institucionalidade burguesa 
vai tentar descaracterizar a movimentação social. Os 
meios de comunicação se comportarão como aparelho 
de Estado para descaracterizar as manifestações e pro-
duzir uma leitura ideológica para difamar as lutas em 
curso e impedir a movimentação política das massas. 

Mesmo ainda embrionários, sem uma vanguarda 
que os oriente no sentido da construção de um projeto 
alternativo ao do capital, esses movimentos fazem parte 
de um todo contestatório de caráter mundial que, com o 
acirramento da luta de classes em função da ofensiva do 
capital, poderão evoluir para um movimento internacio-
nal mais organizado e com objetivos de construção de al-
ternativas à barbárie que o capital está levando ao mundo.

O projeto reformista do PT / PC do B 
como operador da burguesia no Brasil

O fenômeno da social-democracia se apresen-
tou de forma tardia no conjunto das formações sociais 
onde o capitalismo teve dificuldade para se estabele-
cer, configurando-se como uma experiência da lógica 
tardo-burguesa. Numa análise mais profunda, pode-
-se caracterizar que Portugal e o Brasil se enquadram 
nessa perspectiva da social-democracia tardia (Secco, 
2011), embora Portugal dentro de outro marco in-
terpretativo. No entanto, nesses dois países, primeiro 
surgiu a presença dos comunistas na cena política e, 
só depois de um longo período, a social-democracia 
enquanto parceira conflitiva do capital. 

A presença tardia desse espectro político entre 
nós é uma tentativa de reconfigurar a luta por deman-
das políticas e corporativas em atraso, numa perspec-
tiva de radicalizar as lutas populares e sindicais no 
Brasil. Diferentemente de Portugal, em virtude do seu 
processo histórico de revolução burguesa, essa repre-
sentação do tardo-capitalismo no Brasil emergiu para 
a política durante a crise da ditadura burgo-militar 
de 1964, como representação da movimentação dos 
trabalhadores no final dos anos 1970, conseguindo 

articular lutas desde setores de ponta do operariado 
até segmentos debilitados da sociedade, em reivindi-
cações que envolviam os trabalhadores do campo e da 
cidade. No momento, apenas reconfiguraram a pre-
sença da burguesia interna na engrenagem do capita-
lismo no Brasil e na América Latina (Boito, 2011). 

Por outro lado, a presença da social-democracia 
cumpriria o papel esperado pela burguesia, que era a 
perspectiva de superar o risco da luta histórica dos 
comunistas no cenário político brasileiro. Apesar do 
reformismo estratégico do PCB e do seu taticismo po-
liclassista, os comunistas brasileiros eram vistos pela 
burguesia no Brasil como um inimigo a ser colocado 
fora de combate (Carone, 1982; Vinhas, 1982). Para 
essa tarefa havia contado com a ditadura burgo-mili-
tar que destroçou organicamente o PCB com prisões, 
torturas, assassinatos e o desterro de milhares de co-
munistas naquele período histórico (Pinheiro, 2012). 
Contudo, é necessário registrar que o PCB chegou ao 
processo de resistência ao golpe burgo-militar como 
força política que havia sido derrotada sem combate 
(Gorender, 1987), nas contendas em que saíram vito-
riosas as forças reacionárias que realizaram o Putsch 
de 1964, contra o governo João Goulart. 

Durante a crise da ditadura, surgiram as pro-
postas políticas do petismo (Almeida, 1998), dentro 
do processo de superação da autocracia burguesa, 
numa nova legalidade ainda de corte bonapartista. 
Esse projeto previa a realização de ações radicalizadas 
na cena política, com um programa de reformas na 
ordem do capital, as quais haviam sido desprezadas 
ou não concluídas pela burguesia (Fernandes, 2006) 
no longo ciclo da revolução burguesa no Brasil. Pode-
-se afirmar que, apesar do encerramento desse ciclo 
da revolução burguesa no Brasil, com o projeto de 
“Brasil potência” representado nos PNDs da ditadura 
burgo-militar (Carneiro, 2002), o petismo acredita-
va poder, através de reformas, superar as tarefas não 
cumpridas pelo processo dessa revolução tardo-bur-
guesa. Portanto, a pauta da luta política acenava para 
a superação da autocracia burguesa a partir desse pro-
jeto de social-democracia tardia, porém, radicalizada. 

No entanto, é importante ainda compreender 
que esse “inspirador” projeto da social-democracia 
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tardia tornou-se vitorioso no PT e nas suas frentes de 
massas, consolidando no Brasil um operador político 
policlassista que tem como tarefa central, a partir do 
transformismo (Gramsci, 2002), desenvolver o po-
liticismo policlassista para fazer mediações e dispu-
tas no espaço institucional da ordem e não contra a 
ordem do capital. Contudo, ainda se faz importante 
um registro histórico: o PC do B, legenda criada em 
1962, articulada pela estratégia nacional-democrática 
de corte doutrinarista, abandonou bandeiras históri-
cas da sua retórica socialista (após o 10º congresso do 
partido e da morte do líder comunista João Amazo-
nas) para integrar o projeto da ordem burgo-petista. 
Essa requalificação política à direita do PC do B se 
consolidou a partir de um nacionalismo conformado 
na ideologia burguesa, no igualitarismo genético-li-
beral e no neodesenvolvimentismo monopolista. Este 
último, consorciado ao capital internacional, como se 
pode observar no papel da ANP, na questão dos lei-
lões do petróleo durante a gestão do sr. Haroldo Lima 
e do código florestal do deputado Aldo Rebelo em 
conluio com o agronegócio. 

produtivas, contribuindo, a partir do aparato de Es-
tado, para o grande desenvolvimento do capitalismo 
que movimentaria as estruturas e surgiria o Socialis-
mo por negação do capitalismo. 

Esse mundo em convulsão precisa de uma van-
guarda conectada com seu tempo histórico, capaz de re-
solver os problemas da unidade do bloco revolucionário 
do proletariado (PCB, 2010) quando os trabalhadores 
entrarem em cena. Esse operador político (Pinheiro, 
2011) é um sujeito coletivo, dotado de um projeto de 
classe universalizante, que tenha densidade de formula-
ção e prática social compatíveis com as tarefas que sejam 
necessárias para movimentar o conjunto dos trabalha-
dores em seu projeto de poder, para colocar em xeque a 
ordem do capital e suas instituições burguesas. Portanto, 
a questão central é a organização do operador político 
como instrumento de vanguarda para romper com os 
impasses gerados pela crise de subjetividade da classe e 
movimentar o bloco revolucionário do proletariado no 
sentido de efetivar o seu projeto histórico.

O papel dos lutadores sociais, a partir do que 
tem sido demonstrado neste momento de convulsão, 
tem sido o de fomentar da forma mais ampla possível 
a politização das ações, através das demandas massa-
cradas pela expropriação social patrocinada pelos go-
vernos do capital. Além disso, tem se apresentado a 
necessidade de educar os lutadores nesse processo de 
luta direta e têm sido dados os primeiros passos para 
se desenvolver a unidade do campo contra-hegemôni-
co visando construir a possibilidade de movimentar o 
proletariado nessas e noutras batalhas que poderão vir 
a ocorrer na história do tempo presente. 

O fascismo espreita a crise

As dificuldades na reprodução sócio-metabólica 
do capital, enquanto acontecimento político, tem 
despertado o alarme de incêndio na sociedade em 
tempos de crise. A da sociedade tardo-burguesa, na 
aurora do século 21, mostra-se incapaz de produzir 
uma solução estratégica que possibilite a saída da crise 
e a continuidade da lógica capitalista; no entanto, 
continua em vigor a manutenção do seu projeto 
societário através de agressivos ajustes ideológicos. 

Esse mundo em convulsão 
precisa de uma vanguarda 
conectada com seu tempo 
histórico...

Essa social-democracia reformista, enquanto 
perspectiva que tenta se qualificar como de esquerda, 
orienta-se por duas posturas. A primeira (PT), que 
considera que o problema do capitalismo está na dis-
tribuição de renda; portanto, a luta é contra a desi-
gualdade e por reformas distributivas que acumulem 
forças para uma perspectiva de transformação social 
dentro da ordem. A segunda (PC do B), conectada 
pelo ideário Socialista da II Internacional, argumenta 
que a saída para o capitalismo está na mudança das es-
truturas. Sendo assim, compreende que é do interesse 
do trabalhador o amplo desenvolvimento das forças 
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Essa crise cresceu, expandiu-se sobre a sociedade, e 
consolidou-se numa crise sistêmica que está colocando 
em xeque as instituições da ordem burguesa e o sistema 
capitalista, expondo a crescente erosão institucional 
desse sistema predatório (Netto, 2012). 

A particularidade mais visível da crise sistê-
mica global, que é a crise financeira mundial, já se 
estende por um período de seis anos e continuará 
por um tempo ainda mais longo. Não existe uma 
causalidade única para a crise, mas, examinando 
esse processo a partir das descobertas científicas de 
Marx  em O Capital (Marx, 1982), pode-se con-
cluir que essa crise tem na superprodução seu ele-
mento determinante. Apesar de o Estado burguês 
ter injetado uma quantidade substancial de recur-
sos para evitar o aprofundamento da crise, o equilí-
brio do sistema está cada vez mais distante. O que 
se apresenta na cena do capitalismo é a anarquia 
social da produção. O descompasso entre oferta e 
demanda tem aprofundado a erosão do sistema, ge-
rando pobreza para o conjunto dos trabalhadores e 
luxo exorbitante para a burguesia. Apesar do aporte 
de cifras substanciais por parte do fundo público 
− algo em torno de alguns trilhões de dólares para 
evitar o colapso do sistema bancário − a fome ataca 
centenas de milhões de pobres em todo o mundo 
e aprofunda o pauperismo dos trabalhadores (En-
gels, 2010).

Esse ciclo de erosão societária remete a um pro-
cesso de restauração tardo-burguesa. A degeneração 
ideológica do pensamento burguês falsifica e naturali-
za a crise através da violência do Estado, quando ataca 
os direitos sociais dos trabalhadores, quando avança 
sobre o fundo público, quando modifica a legislação 
colocando em seu lugar regulações reacionárias e que 
vão, via o aparato jurídico-político, fragmentando o 
tecido societário.

Começamos um período histórico em que a 
crise tem levado à abertura da cena política, quan-
do o imponderável poderá se tornar realidade numa 
velocidade extraordinária. Os efeitos desse projeto 
de barbárie já se manifestam para além do aumento 
da recessão, do desemprego, do eclipse financeiro. 
Esses fatores se consolidam na crise de subjetivida-

de dos trabalhadores, na xenofobia crescente que 
se alastra pela Europa e, até mesmo, na periferia de 
São Paulo (vide o tratamento dispensado aos boli-
vianos), no racismo que infesta os estádios de fute-
bol na Europa, no rigor com que a “classe média” 
exige novas leis para punir os pobres (vide a cam-
panha pela mudança da maioridade penal no Bra-
sil), nas legislações fascistas que visam impedir que 
os comunistas disputem as eleições (Hungria), no 
ascenso do populismo neofranquista na Espanha, 
no crescimento dos partidos fascistas na G5récia, 
Holanda, Itália e Áustria. 

Acendeu o alarme de incêndio, é necessário um 
freio de emergência para conter a barbárie que pensa-
va Valter Benjamin. A crise sistêmica está erodindo as 
estruturas da institucionalidade burguesa e essa classe 
começou a construir brechas para a ação do fascis-
mo. As mortes na França e na Grécia de lutadores 
antifascistas devem iluminar a compreensão sobre os 
caminhos a trilhar e as lutas a se desenvolver, diante 
da aventura do fascismo.

O fascismo (Konder, 2009), em síntese, é uma 
possibilidade política de caráter social conservador 
que ocorre durante o período do imperialismo capita-
lista para tentar se consolidar no desenvolvimento do 
capitalismo monopolista, apresentando-se como um 
instrumento de modernização social de corte irracio-
nalista, alimentado por uma cultura de consumo di-
rigido a partir da vigência do capital financeiro. Essa 
sociedade da lógica tardo-burguesa tem estimulado 
a guerra imperialista, desenvolvido o misticismo da 
aparência para fugir da ciência e da filosofia, aquarte-
lando-se nos “nacionalismos chauvinistas”, no antico-
munismo e nas saídas da contrarrevolução permanen-
te (governos da ordem neoliberais). 

Diante desse processo de emergência faz-se ne-
cessária a “unidade da teoria e da prática”, como pen-
sada por Marx. É importante acabar com o espaço 
político para a manobra fascista, que se utiliza do prag-
matismo radical, e suas técnicas de propaganda para 
fazer a disputa ideológica, agindo em campo aberto de 
modo “antiliberal, antidemocrático, antissocialista, an-
tioperário”, aplicando, em muitos momentos, a violên-
cia física e estabelecendo o medo e o terror. 
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Primeiras conclusões

A abertura da cena política, com sua imprevisi-
bilidade, está forjando um mundo em convulsão que 
tem movimentado milhões de trabalhadores. Partem 
da indignação, comportam- se de forma espontaneís-
ta, balançam estruturas com greves e manifestações. A 
história do tempo presente está lançando uma palavra 
de ordem: urge a auto-organização dos trabalhadores. 
É tarefa de emergência histórica organizar a vanguarda 
para que, quando os trabalhadores se movimentarem, 
haja condições políticas de dirigir as batalhas a que a 
luta de classes acena. Numa só palavra, precisamos da 
construção do operador político enquanto sujeito cole-
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tivo que tenha capacidade de formular e agir a partir de 
um projeto orgânico dos trabalhadores. Esse operador 
político se constitui de forma diversa para, a partir da 
unidade do bloco revolucionário do proletariado, fazer 
o enfrentamento à ordem do capital, impedindo assim 
que o fascismo em seu novo ciclo vença. Ao mesmo 
tempo, esse instrumento de vanguarda, orgânico aos 
trabalhadores, deve criar as possibilidades políticas para 
construir o cenário da revolução. Pv
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Manifestantes ocupam o Congresso Nacional, em Brasília. (Divulgação)

Tempos de resistência, marcas da barbárie: 
levantes populares dos corpos que ocupam o espaço público

david MorEno MontEnEgro

Os elementos do estado final não estão presentes como tendência amorfa do 
progresso, mas encontram-se profundamente engastados em todo presente, como as 
criações e os pensamentos mais ameaçados, difamados e desprezados. Transformar 

o estado imanente de plenitude de forma pura em estado absoluto, torná-lo visível e 
soberano no presente – eis a tarefa histórica (Walter Benjamin, 1986, p. 146).

As ruas e as lutas...

Há poucos meses (13 de junho), ao abordar as 
manifestações ocorridas em São Paulo, o comentarista 
político da Rede Globo de Televisão, Arnaldo Jabor, 
fez duras críticas aos atos populares que culminaram 

em enfrentamentos com a polícia,1 em feridos e de-
predações. Deslegitimando a luta contra o aumento 
de R$ 0,20 nas passagens dos transportes coletivos e 
pela instauração do passe livre, e comparando os atos 
de revolta dos manifestantes àqueles perpetrados pelo 
PCC (Primeiro Comando da Capital)2 anos atrás, 



 PUCviva 42 - jal/dez de 2013   35

afirmou que não passavam de “revoltosos de classe 
média”, uma espécie de “caricatura violenta de um 
socialismo dos anos 50” que a esquerda ainda defende 
no país.

Surpreendentemente, quatro dias após suas se-
veras palavras, o comentarista fez uma autocrítica e 
se retratou em relação ao que dissera.3 Passou a reco-
nhecer no MPL (Movimento Passe Livre)4 uma “for-
ça política original” decerto mais importante que os 
caras-pintadas5 do início dos anos 1990, na medida 
em que “não tem um rumo, um objetivo certo a prio-
ri”. Esse movimento, em sua nova opinião, poderia 
ajudar o país a compreender seus fracassos, sobretu-
do quando consideradas as máculas sociais causadas 
pela corrupção. O que teria acontecido no intervalo 
de poucos dias que teria feito nosso comentarista ter 
mudado tão radicalmente de ideia? Junto a esta per-
gunta poderíamos nos indagar como se gestou a com-
preensão que põe como força motriz das mobilizações 
o combate à corrupção e que vem sendo veiculada 
diuturnamente pela grande mídia?

ciedade civil e o caráter espontâneo das manifestações 
favoreceram a ampliação das reivindicações, pautas 
que se tornaram tão difusas e variadas quanto os gru-
pos que passaram a ocupar as ruas. 

Os altos investimentos e esforços dos governos 
nas diversas esferas feitos no sentido de preparar o 
país para receber os grandes eventos (Copa das Con-
federações, Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas 
em 2016) em detrimento da situação precária da saú-
de e educação no Brasil, as denúncias de opressões 
em razão das remoções forçadas nas áreas que vêm 
sofrendo intervenções urbanas em função dos megae-
ventos, aliadas a críticas de caráter institucional como 
o repúdio à PEC 376 que visa a limitar o poder de 
investigação do Ministério Público, o projeto de lei 
conhecido como a “Cura Gay”,,7 aprovado na co-
missão de Direitos Humanos (CDH) presidida pelo 
pastor Marco Feliciano (PSC – SP), além de críticas 
à morosidade da justiça em punir os condenados pelo 
mensalão, são alguns exemplos de reivindicações que 
foram disseminadas pelas ruas. 

A pluralidade de reivindicações e a composição 
extremamente heterogênea e multifacetada dos ma-
nifestantes que ocupam as ruas revelam outros traços 
significativos. O primeiro diz respeito à forma de or-
ganização dos protestos que ocorre de modo horizon-
tal, utilizando, entre outros meios, as mídias sociais 
para socialização das atividades e reuniões coletivas. 
Não se destacam lideranças tradicionais que falem em 
nome do movimento; pelo contrário, há certa rejeição 
à participação de entidades de classe e organizações 
partidárias nos protestos, que assumem um caráter 
“apolítico”, embora isso signifique uma contradição 
em termos. 

O espontaneísmo é outro traço característico 
desses movimentos. Na medida em que há um processo 
de ocupação das ruas que se mostra como expressão de 
sentimentos coletivos de insatisfação historicamente 
reprimidos, porém sem direcionamento político de 
modo a viabilizar a construção de uma plataforma 
política que possua clareza e objetividade, numa 
perspectiva negocial, torna-se difícil perceber quais 
caminhos podem ser tomados pelos movimentos, 
quais táticas podem ser elaboradas para se alcançar 

a forte adesão de variados 
setores da sociedade civil 
e o caráter espontâneo das 
manifestações favoreceram a 
ampliação das reivindicações...

Os protestos que iniciaram na cidade de São 
Paulo e que mobilizaram inicialmente jovens univer-
sitários integrantes do Movimento Passe Livre e en-
tidades sociais contrárias ao aumento das passagens 
dos transportes públicos rapidamente assumiram 
proporções extraordinárias, alastrando-se por mais de 
cem cidades brasileiras e levando às ruas cerca de um 
milhão de pessoas. Por todo o Brasil repetiram-se pro-
testos que tinham como alvo principal as altas tarifas 
pagas pela população que utiliza transportes públicos. 
Entretanto, a forte adesão de variados setores da so-
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os objetivos propostos – mesmo que difusos –, 
quais as perspectivas de construção de unidade para 
fortalecimento político dos atos e até onde vão as forças 
daqueles que se mantêm nas ruas. Daí a dificuldade 
dos analistas e militantes políticos em analisar os 
sentidos que assumem essas explosões populares que 
se espraiam pelo país.

Certamente, compreender as razões que moti-
varam os últimos acontecimentos nas ruas, os senti-
dos das demandas e reivindicações difusas, a comple-
xa articulação entre diferentes tendências políticas e 
sua conflituosa relação com segmentos da massa de 
manifestantes que não se identificam com qualquer 
esfera representativa, a cobertura da grande mídia e 
seus significados, além da dinâmica de organização 
desses movimentos, representa desafio dos maiores 
nos dias de hoje, algo que, talvez, apenas o distancia-
mento histórico permita. Em cerimônia de lançamen-
to do Marco Regulatório da Mineração, realizada na 
terça-feira (18/06) no Palácio do Planalto, a presiden-
te Dilma Rousseff falou em público pela primeira vez 
sobre as manifestações.8 Em referência aos protestos, 
disse que “essas vozes das ruas precisam ser ouvidas, 
elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tra-
dicionais das instituições, dos partidos políticos, das enti-
dades de classe e da própria mídia” [grifos meus]. 

martelo, ou bandeira negra, e cantavam a ‘Internacio-
nal Socialista’, que diz ‘De pé, ó famintos da terra’. 
Não tinha faminto nenhum ali. Mas a França tinha 
sindicatos, partidos, organização. Agora, com a inter-
net, e com a fragmentação maior de classes, é dife-
rente. O comando é quase inexistente, vai se formar 
na rua. As demandas são muitas, o pretexto pode ser 
qualquer um”. Citei, propositalmente, a presidente 
Dilma Rousseff e o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, apenas para acentuar que dois dos maiores 
representantes das correntes majoritárias de nossa po-
lítica institucional parecem concordar quanto ao ca-
ráter indeterminado dos movimentos em curso.

Acredito ser de sentimento comum que os tra-
dicionais modelos de explicação sobre as atuais di-
mensões sociopolíticas parecem caducos diante dos 
acontecimentos que varreram as ruas brasileiras. Os 
modelos tradicionais de compreensão das dinâmicas 
políticas das massas se mostram insuficientes para dar 
conta dos novos e complexos acontecimentos, cujas 
dimensões extrapolam, inclusive, as atuais institui-
ções e entidades representativas em nossa sociedade.

Por outro lado, é importante considerar que es-
ses movimentos no Brasil parecem dizer mais do que 
se imagina sobre um tempo que vivemos, não sen-
do possível de serem apreendidos por olhos que se 
voltem exclusivamente para o que ocorre em nossas 
fronteiras. Talvez estejamos diante de fenômenos que 
nos desafiam a repensar todo um modelo de socieda-
de que, nas últimas décadas, tem apresentado sinais 
de falência, seja do ponto de vista econômico, a partir 
das constantes crises que se aprofundam, ou mesmo 
do ponto de vista social quando consideramos o alar-
gamento das disparidades e desigualdades sociais com 
a pauperização das populações e favelização das socie-
dades ocidentais, para ficar em dois exemplos.9

Anoto, no entanto, que as tentativas de in-
terpretação de um tempo em nada se apresentam 
como neutras, isentas de qualquer conteúdo ideoló-
gico. Do mesmo modo, considero que os rumos das 
manifestações e seus significados estão em disputa 
em diversos espaços sociais e níveis institucionais na 
medida em que à política não se reservam lugares 
vazios. Nesse sentido, não tem sido comum encon-

Talvez estejamos diante de 
fenômenos que nos desafiam 
a repensar todo um modelo de 
sociedade...

Também na tentativa de interpretar os acon-
tecimentos atuais, em entrevista à Folha de S.Paulo 
(22/06), Fernando Henrique Cardoso, ao apresentar 
as diferenças desses movimentos em relação àqueles 
vistos na França de 1968, afirmou: “aquele era um 
movimento a favor da autonomia e da liberdade. Na 
França, em 1968, eles não tinham linguagem para 
expressar o sentimento que tinham. Ou era foice e 
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trar análises convergentes, sobretudo quando con-
sideramos os discursos contraditórios que vêm das 
ruas, e suas versões ressignificadas e amplificadas pe-
las vozes institucionais do poder político, ou quan-
do ecoam através das grandes redes de comunicação 
deste país. O que se percebe é que, a despeito do 
entrecruzamento caótico de tendências e reivindica-
ções que emanam das ruas, o discurso da grande mí-
dia tem se concentrado em caracterizar o núcleo das 
insatisfações manifestadas como sendo ligado a um 
suposto repúdio popular à corrupção e, nesse esteio, 
tem destacado o que vem delineando como arroubo 
nacionalista da população brasileira, como aludido 
nas primeiras linhas deste ensaio.

Desse modo, há de se perseguir as linhas de 
força que se tecem e tensionam no terreno social 
numa perspectiva histórica, de forma a considerar 
os correntes acontecimentos como fragmentos que 
contam certa versão do homem (pós)moderno e sua 
aventura num mundo combalido por transforma-
ções e crises. A dinâmica contraditória dos eventos 
em sua expressão política deve ser considerada como 
chave analítica para a compreensão das possibilida-
des que se apresentam como gérmens de mudanças 
sociais. É nesse rastro que pretendo me mover, na 
busca por elaborar reflexões aproximativas sobre os 
eventos singulares de nosso tempo, resíduos que são 
de algo que contém a substância da insurreição em 
potencial para operar rupturas sociais, porém, con-
traditoriamente, entrecortados por estruturas con-
servadoras e forças reacionárias que ameaçam diluir 
a energia disruptiva contida nas manifestações de 
maneira a esvaziar o conteúdo efetivamente trans-
formador dos movimentos, favorecendo, assim, um 
rearranjo de forças que promova retrocessos mate-
riais e simbólicos no que tange à histórica luta das 
populações oprimidas por formas de vida livres de 
explorações.

O precariado vai às ruas no Brasil

No Brasil da primeira década dos anos 2000, 
o relativo crescimento econômico ancorado nos 

bons ventos do mercado internacional que pagou 
bem por nossas commodities, aliado à expansão das 
políticas compensatórias e de transferência de renda 
como o Programa Bolsa Família (combate à pobre-
za), além de uma política de governo de recomposi-
ção contínua do poder aquisitivo do salário mínimo 
e concessão de crédito aos extratos mais inferiores 
da classe média – subproletariado10 – (reativação do 
mercado interno), promoveu certo tipo de inserção 
social de massas de excluídos mediante o acesso a 
níveis de consumo antes não experimentados, po-
rém, de forma a não confrontar a ordem do capital 
(Singer, 2012). 

Além disso, os anos do governo Lula também 
foram marcados pela ascensão de importantes setores 
da burocracia sindical a posições de administradores 
de fartos fundos públicos de previdência, represen-
tando um dos exemplos em que “os de baixo” passam 
a gerir parte do Estado brasileiro a partir do progra-
ma dos “de cima”, vez que a orientação política em 
momento algum afrontou os interesses dominantes, 
configurando o que Chico de Oliveira denominou 
“hegemonia às avessas” (Oliveira, 2010), diminuin-
do resistências frente aos trabalhadores e movimen-
tos sociais. Esse quadro de não enfrentamento das 
questões estruturais da sociedade brasileira, de re-
formismo fraco (Singer, 2012) implementado pelos 
últimos governos, a desaceleração econômica, os 
sofrimentos no trabalho de boa parte da população 
etc. cobrariam seu preço nas ruas, porém, dessa vez, 
prenhe das novas formas de expressão pelos movi-
mentos contestatórios de suas insatisfações frente às 
contradições vivenciadas.

Em artigo intitulado “A revolta do precaria-
do no Brasil”,11 Giovanni Alves busca identificar os 
principais atores sociais que tomam as ruas no Brasil, 
sujeitos pertencentes a um estrato social que denomi-
nou ”precariado”. Este corresponderia a uma fração 
do proletariado que possui um corte geracional espe-
cífico, sendo composto na maioria por jovens de alta 
escolarização, porém que carregam consigo as profun-
das contradições da ordem do capital em sua atual 
fase de crise estrutural – dimensões que marcam suas 
formas de vida no mundo: por um lado, manifestam 
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um imenso desejo em ascender socialmente e, assim, 
de se inserirem no maravilhoso mundo do consumo 
prometido pelo progresso econômico; por outro, bus-
cam elementos que sejam capazes de conferir sentido 
às suas vidas, num tempo marcado pelas incertezas, 
pela fragmentação e esgarçamento sociais, pela fluidez 
(Bauman, 2003).12 Alves destaca que esses indivíduos 
são assolados por uma espécie de precarização existen-
cial “que deriva das condições de existência alienada 
da vida urbana precária”, tendo como interfaces a 
precarização do trabalho cada vez mais estranhado, 
além da precarização salarial. Essa condição promo-
ve, por sua vez, “uma nova dimensão de desefetivação 
humano-genérica”.

O que aparentemente aparece como intui-
ção em Alves ganha contornos mais objetivos no 
artigo publicado por Ruy Braga conjuntamente 
com Ricardo Antunes na revista Nuestra América, 
intitulado “La explosión social en Brasil: primeras 
anotaciones (para un análisis posterior)”.13 Sobre 
as razões que levaram à rebelião das ruas, afirmam 
o seguinte:

Talvez seja possível sugerir que sua explosão se 
deva a um processo de superação de um longo pe-
ríodo de letargia, articulado a um processo exter-
no14 caracterizado por uma época de sublevações 
em escala global que se ampliaram enormemente 
a partir da crise estrutural de 2008.15 (Antunes; 
Braga, 2013, p. 25. Tradução minha)

No plano interno, aos alardeados avanços da 
economia brasileira divulgados pelo governo federal 
que destaca o aumento da taxa de formalização do 
emprego, do aquecimento do mercado de trabalho 
e da política de recomposição do salário mínimo, os 
autores contrapõem o aumento dos acidentes de tra-
balho, a aceleração da rotação dos trabalhadores nos 
empregos, a elevação das taxas de terceirização e fle-
xibilização da força de trabalho, além do descaso em 
relação aos serviços básicos como o transporte públi-
co, a saúde e a educação, molas propulsoras dos pro-
testos no país. Ademais, argumentam que nos últimos 
dez anos 94% dos empregos gerados no setor formal 
pagavam até 1,5 salário mínimo (em torno de US$ 
320,00, segundo cotação de junho de 2013). Além 

disso, 60% desses empregos foram ocupados por jo-
vens entre 18 e 28 anos, parcela da população que 
teve importância seminal nas manifestações. Nesse 
sentido, embora tenha havido uma ampliação nos 
gastos com programas sociais, os direitos sociais não 
foram ampliados no país. 

Ao tentar compreender o caráter dos levan-
tes populares, Alves caracteriza o precariado como 
uma fração do proletariado extremamente contra-
ditória. Os setores mais despolitizados do preca-
riado tenderiam a assumir os discursos produzidos 
pela extrema-direita. Já os mais politizados e in-
quietos com a condição de proletariedade tendem 
a assumir “em sua ampla maioria, a ideologia do 
proletariado radicalizado que encontra no esquer-
dismo seu leito natural”. Conclui, dessa maneira, 
que essa configuração explica os dois momentos 
assumidos pelas manifestações nas ruas do Brasil: 
“num primeiro momento, o movimento social foi 
conduzido pelas forças de esquerda radicalizada e, 
num segundo momento, interpelado pela mídia 
liberal-conservadora, o movimento social foi hege-
monizado, em suas demandas políticas, pelas forças 
da ideologia da “classe média” liberal de cariz neo-
fascista. O caráter dual – intrinsecamente contradi-
tório – da alma do precariado e do seu movimento 
social tende a ser explorado e manipulado pelo po-
der da ideologia a serviço dos interesses da ordem 
burguesa hegemônica”. 

Entendo que, embora luminosa, a análise de 
Alves demonstra algumas fragilidades que podem 
produzir efeitos bastante problemáticos. Primeiro, 
seria necessário esclarecer quais elementos concor-
rem para a diferenciação no interior da fração do 
proletariado – precariado – de modo a produzir par-
celas de sujeitos “politizadas” e “despolitizadas”. O 
imbroglio é que, ao construir essa tipologia, Alves 
acaba por apontar a configuração de dois momentos 
distintos nas manifestações de rua. Ora, afirmar que 
o primeiro momento foi “conduzido” pelas forças 
de uma “esquerda radicalizada” importa desconside-
rar a surpresa que se abateu sobre as forças políticas 
de esquerda, fossem elas mais ou menos radicais e 
organizadas, cuja incapacidade e inabilidade em li-
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dar com a forma de organização e autoconstrução 
dos movimentos contemporâneos geraram imensos 
constrangimentos e escancararam a necessidade de 
uma reinvenção do fazer política. 

Por outro lado, parece temerário argumentar 
que, num segundo momento, o movimento venha 
sendo conduzido por uma “classe média liberal de 
cariz neofacista”. Não se trata de negar a presença 
desses grupos nas grandes mobilizações de rua, mui-
to menos a influência da mídia hegemônica sobre a 
opinião pública, mas buscar compreender até que 
ponto, realmente, o exercício do poder por esses 
grupos se mostra capaz de “conduzir” os aconteci-
mentos. O que se viu em várias cidades pelo Brasil 
foi o contrário. Em diversos lugares a grande massa 
de estudantes foi acrescida por setores formados por 
jovens trabalhadores precarizados. Além do mais, 
as bandeiras dos movimentos sociais, bem como 
de partidos de esquerda, começaram a tremular. 
Houve ainda o reforço de setores da classe trabalha-
dora organizada, através de suas centrais sindicais 
(CSP-Conlutas, Força Sindical, CUT, CTB, UGT, 
NCST, CGTB, CSB), que definiram o dia 11 de 
julho como um dia de greves, paralisações e mani-
festações de rua, ampliando e qualificando as pautas 
e reivindicações das ruas.

espírito de irracionalismo social que caracteriza o 
sociometabolismo da ordem burguesa apodrecida. 
O lumpemprecariado, como expressão suprema da 
barbárie social, tende a fazer o culto da violência 
como fim em si mesmo, aliando-se objetivamente, 
nesse caso, às tenebrosas forças políticas neofascistas 
que, nas condições de governos democráticos, vi-
sam desestabilizá-los”. O fenômeno da violência ex-
pressa nas manifestações possui complexidades que 
merecem reflexões sobre elementos que, na minha 
concepção, não podem ser captados por análises que 
tomem por pressupostos referenciais que transitam 
nos limites dos cânones conceituais da ordem bur-
guesa como “governos democráticos”, “desestabili-
zação política”, “legalidade” etc.

A democracia como ponto de excesso do Estado 
de Direito – a violência como violação política da lei

Diversas vozes se manifestaram sobre os atos 
violentos perpetrados pelos manifestantes nas ruas 
de todo o Brasil, bem como a respeito da resposta 
truculenta e repressiva das forças policiais. Não tar-
dou para que os meios de comunicação hegemôni-
cos logo classificassem aqueles que se envolviam em 
confrontos com a polícia ou em depredações como 
vândalos, arruaceiros, baderneiros, criminosos etc. 
Da mesma forma, as forças políticas representantes 
do poder do Estado logo se manifestaram exaltando 
o caráter pacífico das manifestações e condenando 
veementemente todo ato que denominavam vanda-
lismo. A tentativa foi desenvolver certo sentimento 
maniqueísta, uma espécie de dualismo imagético 
ao distinguir aqueles que participavam dos protes-
tos “pacificamente”, tidos como bons manifestan-
tes, dos vândalos (os maus manifestantes), sempre 
tratados como minorias supostamente “infiltradas” 
que estariam possuídas do único interesse em de-
predar o patrimônio público e privado, confrontar 
as autoridades policiais, gerar o pânico, impedir o 
livre tráfego das pessoas no exercício de seu direito 
de ir e vir etc. 

É importante notar que os atos dos manifes-
tantes entendidos pelas autoridades como violentos 

...os meios de comunicação 
hegemônicos logo 
classificassem aqueles que se 
envolviam em confrontos com 
a polícia ou em depredações 
como vândalos...

Sobre a violência de grupos de manifestantes 
que empreenderam ações mais radicalizadas de en-
frentamento das forças policiais e outras que aten-
tavam contra a legalidade vigente, Alves caracteriza 
a existência de uma fração do precariado que classi-
fica como lumpemprecariado, “uma franja de jovens 
trabalhadores altamente escolarizados imbuídos do 
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foram bastante diversos em suas expressões. Em São 
Paulo, a sede da prefeitura teve sua faixada depre-
dada, houve a pichação de vários ônibus, ataques 
a agências bancárias, obstrução de vias de grande 
movimento como a Avenida Paulista. No Rio de 
Janeiro, o prédio da Assembleia Legislativa foi o 
alvo dos manifestantes, assim como em Brasília o 
ataque foi ao Itamaraty, além da ocupação pelos 
manifestantes do Congresso Nacional. Em Forta-
leza, houve confrontos com a polícia em frente à 
sede do governo municipal e à do governo estadual, 
e confrontos com forças policiais nos arredores da 
arena que seria palco dos jogos da Copa das Con-
federações. 

Não seria prudente, no entanto, comparar 
esses atos àqueles que implicaram depredações de 
postos de gasolina, lojas comerciais ou outros es-
tabelecimentos privados. Do mesmo modo seria 
temerário afirmar que as ações foram realizadas 
pelos mesmos grupos de manifestantes, uma vez 
que para sustentar afirmações dessa natureza seria 
necessário realizar uma radiografia mais sensível 
do perfil daqueles que ocupavam as ruas. Ademais, 
não é suficiente analisar as dimensões objetivas re-
lacionadas aos atos dos manifestantes, pois “amo-
tinar-se é fazer uma afirmação subjetiva, é declarar 
implicitamente como nos relacionamos com nossas 
condições objetivas, como as subjetivamos” (Zizek, 
2012, p. 63).

Não obstante as dificuldades em se compre-
ender as razões que motivaram atos mais radica-
lizados nas manifestações nas ruas, a mass media 
tem, insistentemente, levantado a tese do perigo 
que a violência contida nas ações de protesto pode 
representar para a democracia do país, reiterando 
o argumento de que todo e qualquer ato de reivin-
dicação deve, no limite, respeitar as leis que com-
põem nosso ordenamento jurídico, ou seja, deve 
ater-se aos limites impostos pela legalidade insti-
tuída, sinônimo do que advogam ser o único meio 
de se alcançar a justiça. Nesse sentido, encontra-se 
implícita (ou explícita) a noção de que tudo aqui-
lo que ocorre fora dos marcos e limites do Estado 
de Direito carrega em seu ventre forças necessaria-

mente antidemocráticas inclinadas ao totalitarismo 
de toda ordem.

Não parece razoável operar um reducionis-
mo da amplitude do significado de justiça àquilo 
que está consagrado nos termos da lei como direi-
to positivo. O próprio surgimento da justiça e do 
direito, seu momento instituidor, fundador e jus-
tificante, implica uma força performativa, ou seja, 
uma força interpretadora e um apelo à crença. Não 
estaria o direito simplesmente a serviço da força, 
mantendo com ela uma relação dócil e exterior ao 
poder instituinte, mas, ao contrário, manteria com 
aquilo que se pode identificar como força, poder 
ou violência uma relação mais interna e mais com-
plexa. Afinal, “a operação de fundar, inaugurar, 
justificar o direito, fazer a lei, consistiria num golpe 
de força, numa violência performativa e, portanto, 
interpretativa que, nela mesma, não é nem justa 
nem injusta, e que nenhuma justiça, nenhum di-
reito prévio e anteriormente fundador, nenhuma 
fundação preexistente, por definição, poderia nem 
garantir nem contradizer ou invalidar” (Derrida, 
2010, p. 24). 

Em seu momento de instauração, o direi-
to ou a norma não podem ser identificados como 
legais ou ilegais, legítimas ou ilegítimas, na exata 
medida que em seu momento fundacional ope-
ram a oposição do fundado ao não-fundado. Em-
bora em seu momento de criação o direito exija 
certos performativos fundadores como condições e 
convenções prévias, haverá sempre de existir um 
momento que Derrida denominou de místico, na 
medida em que seu fundamento último, por de-
finição não é fundado. Daí decorreria o caráter 
eminentemente desconstrutível do direito. Isso 
porque ou ele apresenta uma dimensão ancorada 
em camadas textuais interpretáveis e transformá-
veis, ou mesmo porque, em última instância, não 
é sequer fundado. Nesse sentido, Derrida aponta 
para a necessidade de se pensar a justiça como a 
possibilidade da desconstrução, “a estrutura do 
direito ou da lei, da fundação ou da auto-autori-
zação do direito como possibilidade do exercício 
da desconstrução” (idem, p. 28).
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Considerar a dimensão mística do direito 
impõe um pensar sobre a própria experiência hu-
mana, cujo significado converge para a possibili-
dade de sua realização factual. Entretanto, diante 
da impossibilidade de domínio e apreensão total 
daquilo que propriamente fundaria o estatuto ju-
rídico, ou mesmo o que entendemos por justiça, 
Derrida aponta para a dimensão da experiência da 
aporia como dimensão intrínseca à própria reali-
zação da justiça. A aporia revela a impossibilidade 
da realização plena da experiência, uma espécie de 
não-caminho. Assim, a justiça seria “a experiência 
daquilo que não podemos experimentar (...) uma 
experiência do impossível” (idem, p. 30). Afinal “o 
direito não é a justiça. O direito é o elemento do 
cálculo, é justo que haja um direito, mas a justiça é 
incalculável, ela exige que se calcule o incalculável; 
e as experiências aporéticas são experiências tão im-
prováveis quanto necessárias da justiça, isto é, mo-
mentos em que a decisão entre o justo e o injusto 
nunca é garantida por uma regra” (idem). 

tradição jurídica liberal se admite a possibilidade de 
todo e qualquer cidadão se opor à tirania, àqueles que 
usurpam o poder e impõem estados de terror, de per-
seguição e censura, de atentados à integridade social. 
“Nessas situações, a democracia reconhece o direito 
à violência, já que toda ação contra um governo ile-
gal é uma ação legal” (Safatle, 2012, p. 42). Nesse 
sentido, pode- se afirmar que é assegurada às popu-
lações oprimidas a possibilidade de questionarem as 
autoridades constituídas, de resistirem às opressões 
de toda ordem, ou seja, a elas é garantido o direito à 
resistência. Entretanto, a complexidade da materiali-
dade desse direito se dá na medida em que o direito 
de resistência se ancora sobre o princípio da soberania 
popular, ou seja, na possibilidade do questionamento 
do status quo por parte dos cidadãos. Pelo fato de ser 
soberano, esse poder

está na situação de exceção de se colocar ao mes-
mo tempo dentro e fora do ordenamento jurídico. 
Ele está dentro porque, em condições normais, a 
ele se submete. E ele está fora porque, como todo 
poder soberano, pode suspender o ordenamento 
jurídico a partir de sua vontade, ou seja, a partir 
da consciência da inadequação entre a vontade 
popular e a configuração jurídica atual. Essa sus-
pensão, que não implica destruição do nomos, é 
feita por meio de uma certa violação política da 
lei. (idem, p. 45)

O direito de resistência não pode ser redu-
zido a um instituto que visa somente restaurar 
ou garantir a incolumidade das pilastras que dão 
sustentação ao conjunto dos valores tidos como li-
berais, como o direito à propriedade, a noção de 
individualismo etc. Sua abrangência vai além da le-
gitimação da luta contra a instauração de governos 
ilegais, pois conserva em seu interior a ideia fun-
damental de que “o bloqueio da soberania popular 
deve ser respondido pela demonstração soberana 
da força” (idem, p. 46). Assim, diante disso, temos 
que a democracia deve, por sua própria natureza, 
confrontar-se com dimensões da ação humana que 
se situam em esferas extrajurídicas, além das nor-
mas legalmente instituídas, porém essas não podem 
ser simplesmente descartadas e esvaziadas de sua le-

Seriam os atos de rebeldia e 
transgressão que transitam 
fora dos limites da legalidade 
um excesso democrático em 
relação ao Estado de Direito?

Como expressão do incalculável, daquilo que 
não pode ser aprisionado em regras e limites a prio-
ri determinados, a justiça representaria um excesso em 
relação ao direito. Ora, não seriam os temores de as 
manifestações operarem rupturas no Estado de Direito 
expressão daquilo que o excesso pode representar frente 
ao já estabelecido? Seriam os atos de rebeldia e trans-
gressão que transitam fora dos limites da legalidade um 
excesso democrático em relação ao Estado de Direito? 

A tradição jurídica ocidental há muito pre-
vê em seus ordenamentos situações em que há uma 
clara ruptura entre direito e justiça. Até mesmo na 
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gitimidade sob a acusação de não estarem contidas 
nos balizamentos da legalidade. O direito positiva-
do e expresso em constituições e códigos, portanto, 
não pode ser compreendido como uma espécie de 
aparato monolítico que condensa o que há de mais 
nobre e justo em uma sociedade. 

Pelo contrário, pode-se dizer que as nor-
mas institucionalizadas são o resultado de pro-
cessos históricos que estão enraizados no infinito 
de memórias e de culturas (religiosas, filosóficas, 
jurídicas etc.) que jamais dominaremos em sua 
totalidade. Assim, o ordenamento jurídico com-
porta um conjunto de dispositivos profundamen-
te heteróclitos, variados e de abrangência e legi-
timidade diferentes. Ora, a própria Constituição 
federal brasileira, fruto de assembleia constituinte 
em 1988, consagrou uma série de direitos que há 
muito se ansiava na sociedade brasileira, porém 
conservou um cabedal de normas que são meros 
resíduos de tempos de exceção – e cuja remoção 
de nosso espectro jurídico as forças políticas pro-
gressistas não conseguiram impor –, muitas delas 
consagradas nos atos institucionais outorgados 
ainda nos tempos da ditadura militar.

A partir da noção da possibilidade de des-
construção do direito (Derrida, 2010) mediante 
seu questionamento não limitado às balizas do 
que está consagrado normativamente na busca 
pela instituição da justiça, em que a soberania 
popular e o direito de resistência das populações 
oprimidas entram em cena, pode-se afirmar que 
mesmo ações que a princípio sejam julgadas como 
ilegais são parte integrante da democracia, repre-
sentam seu ponto de excesso em relação ao Estado 
de Direito, à “violação política da norma”. Dessa 
forma,

Pacifistas que sentam na frente de bases 
militares a fim de impedir que armamen-
tos sejam deslocados (afrontando assim a 
liberdade de circulação), ecologistas que 
seguem navios cheios de lixo radioativo a 
fim de impedir que ele seja despejado no 
mar, trabalhadores que fazem piquetes em 
frente a fábricas para criar situações que 
lhes permitam negociar com mais força exi-
gências de melhoria de condições de tra-

balho, cidadãos que protegem imigrantes 
sem-papéis, ocupações de prédios públicos 
feitas em nome de novas formas de atuação 
estatal, trabalhadores sem-terra que inva-
dem fazendas improdutivas, Antígona que 
enterra seu irmão: em todos esses casos, o 
Estado de Direito é quebrado em nome de 
um embate em torno da justiça. (Safatle, 
2012, p. 49) 

A democracia não se reduz ao Estado de Di-
reito e seu ordenamento jurídico positivado em 
leis, tampouco a ideia de justiça se limita às letras 
da lei que consagram aquilo que é considerado le-
gal ou ilegal, mas a possibilidade de transgressão 
da norma como forma de expressão do excesso de-
mocrático em relação ao direito, sua desconstru-
ção em nome do por vir, a violação política da lei 
através de manifestações populares de soberania 
podem conter a violência da ruptura que mani-
festam certa “urgência de exigências de justiça”, 
violações que permitem a abertura política para 
o novo, daquilo que não possui uma formulação 
efetivada, um passo em direção ao que ainda não 
se tem formulado, uma tentativa de arriscar o im-
possível (Zizek, 2011).

E o que dizer quanto aos atos de violência 
que aconteceram no interior dos próprios movi-
mentos? As manifestações de hostilidades e, em 
certos momentos, de violência também puderam 
ser observadas na convivência entre os diferentes 
grupos de manifestantes nas ruas. A respeito das 
manifestações de rejeição aos partidos por fra-
ções dos manifestantes nas ruas pelo Brasil, em 
artigo recente intitulado “Sem partido”, publi-
cado na Folha de S.Paulo, Safatle faz a seguinte 
reflexão: 

Um dos tópicos mais presentes nas manifesta-
ções é a rejeição aos partidos. Já faz anos que 
ouvimos manifestantes, em todas as partes do 
mundo, recusarem as mediações dos partidos 
em prol da invenção de mecanismos de de-
mocracia direta. São pessoas que adquiriram 
a consciência de sua força política e que não 
veem razão para transferir tal força para par-
tidos profundamente hierárquicos e guiados 
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pelo raciocínio tático. Elas têm razão. (Safatle, 
Folha de S.Paulo,  25 jun. 2013)

A mim me parece que a situação exige um 
pouco mais de preocupação. Aqueles mais aten-
tos perceberam que as hostilidades e agressões 
não foram dirigidas apenas aos militantes inte-
grantes de partidos, não foram somente rejeite 
ao hasteamento de bandeiras vermelhas, mas 
foram desferidas contra todos que ousaram le-
vantar qualquer bandeira que se mostrasse liga-
da a qualquer causa objeto de algum movimento 
social, partido político, associação, entidade de 
classe etc. Tampouco é possível afirmar com tan-
ta segurança que essas atitudes de repúdio são 
perpetradas por “pessoas que adquiriram consci-
ência de sua força política”. 

Mais do que revelar a falência da capacida-
de em dialogar com as necessidades e demandas 
sociais hoje manifestadas por significativos seto-
res da sociedade, descortinando uma crise que as 
entidades representativas (sobretudo de esquerda) 
enfrentam nos regimes democráticos contemporâ-
neos, as manifestações de intransigência e violên-
cia contra os militantes de organizações políticas 
são sintomáticas de um tempo em que a história 
é solapada em nome de uma eternização do pre-
sente, as lutas históricas são negadas e, portanto, 
os acúmulos sociais, frutos das resistências das po-
pulações contra as opressões, não se constituem 
como experiência histórica a lançar luz às atuais 
gerações.

A importância das forças de esquerda liga-
das a partidos ou movimentos sociais organizados 
nas manifestações vai além da dimensão represen-
tativa institucional, menos estão ligadas à defesa 
da importância ou caducidade das instâncias da 
representação política institucional no atual con-
texto de lutas, e mais ao acúmulo que essas detêm 
nas lutas dos trabalhadores, na organização e ca-
pacidade em expressar, nos vários espaços sociais, 
sofrimentos políticos historicamente suportados 
pelas populações oprimidas, pelas minorias, ape-
sar de toda a dificuldade contemporânea em en-

caminhar concretamente, de forma eficiente, as 
lutas sociais. 

Além do mais, quando se esgarçam os laços 
sociais, quando se atacam as organizações dos tra-
balhadores, das minorias populares, das associa-
ções que encampam demandas reais das popula-
ções, abre-se espaço para o florescimento de forças 
conservadoras de cariz populista, por vezes totali-
tário. Não quero dizer que estamos à beira da as-
censão de forças nazifascistas no Brasil, ou diante 
da possibilidade de reedição histórica farsesca de 
novos tipos de getulismo. Para mim o estado de 
exceção16 há muito está em funcionamento neste 
país, aliás, nunca foi desativado, mesmo pelas for-
ças democráticas que recentemente se afirmaram 
através de assembleia constituinte desde 1988. 
Repudiar as hostilidades e arroubos de violência 
contra organizações sociais não implica, neces-
sariamente, a defesa do extremo de considerar a 
democracia dependente de instituições fortes, ou 
mesmo da incapacidade de funcionamento de de-
mocracias para além das atuais configurações ins-
titucionais representativas consubstanciadas nos 
dispositivos legais. 

Muito pelo contrário, recusar a intransi-
gência e a violência contra as forças sociais or-
ganizadas pode representar expor à experiência 
do atual tempo histórico seus anacronismos e 
contradições no complexo desafio de negar a ser-
vitude volontaire, impô-las a necessidade de ou-
virem, com a devida humildade, as vozes das no-
vas instituições in statu nascendi, submetê-las ao 
crivo inexorável da história que se vem fazendo 
nas ruas. Não se trata, portanto, de defender o 
retorno nostálgico a um tempo em que a experi-
ência social poderia se afirmar com autoridade, 
mas, ao contrário, devemos permitir que floresça 
a condição de afirmar nossa pobreza, interna e 
externa, para que, desse modo, daí se possa ver 
algo de novo que venha a nascer.17 Encerro es-
tas considerações com uma profunda sensação de 
que apenas derivei na hors-d’oeuvre, não ultrapas-
sando o verdadeiro pórtico infernal que pudesse 
revelar algo mais da tragédia de nosso tempo, po-
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Referências

rém, carrego uma inexplicável convicção de que 
estamos apenas no começo. Por fim, transcrevo 
as palavras lúcidas de Walter Benjamin, um dos 
maiores pensadores destes tempos que falam à 
nossa alma de hoje quando diz:

Ficamos mais pobres. Fomos desbaratando o 
patrimônio da humanidade, muitas vezes ti-
vemos de empenhá-lo por um centésimo do 
seu valor, para receber em troca a insignifi-
cante moeda do “atual”. À porta temos a crise 
econômica, atrás dela uma sombra, a próxima 
guerra. “Preservar” é um verbo que se aplica 
hoje a um pequeno grupo de poderosos que, 
Deus sabe, não são mais humanos do que a 
maioria; geralmente, são mais bárbaros, mas 
não da espécie boa. Os outros, porém, têm de 
se arranjar, de maneira diferente e com muito 

pouco. Estão do lado daqueles que desde sem-
pre fizeram do radicalismo novo a sua causa, 
com lucidez e capacidade de renúncia. Nas 
suas construções, nos seus quadros, nas suas 
narrativas, a humanidade prepara-se para, 
se necessário for, resistir à cultura. E o que 
é mais importante: faz isso rindo. Talvez esse 
riso soe aqui e ali como bárbaro. Seja. Desde 
que cada indivíduo de vez em quando ceda 
um pouco de humanidade àquelas massas que 
um dia lha devolverão com juros acrescidos. 
(Benjamin, 2012, p. 90) Pv
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Natureza e alcance das mobilizações de junho

As mobilizações de massas que sacudiram o país 
recentemente, e que se convencionou chamar “jorna-
das de junho”, foram um levantamento abrupto da 
juventude, com um marcado elemento espontâneo. 
Esse foi um fenômeno de juventude, tanto estudantil 
(universitária e secundarista) como trabalhadora, que 
arrastou setores da classe média adulta em algumas 
cidades como São Paulo, mas manteve sempre a forte 
característica juvenil.

Tanto os limites como os alcances do movi-
mento estão dados por essa característica, ou seja, não 

As jornadas da juventude inauguram 
uma nova etapa da luta de classes

Edison UrBano

foi um movimento com um corte de classe claro, não 
foi – está claro – um movimento de natureza “ope-
rária”, mas também não teve nenhum outro corte de 
classe específico. Nesse sentido, foram mobilizações 
policlassistas, ainda que algumas pesquisas tenham 
apontado dados bastante interessantes, mostrando a 
alta composição de jovens estudantes de universidades 
privadas e ocupantes de funções precárias no mercado 
de trabalho (terceirizados, estagiários, ou trabalhando 
com contratos temporários). Nas manifestações era 
possível ver isso: se por um lado era indiscutível a pre-
sença de amplos setores da classe média tradicional, 
por outro foi inegável que o caráter realmente massi-

Manifestação em Porto Alegre. (Foto: Gilmar Luis - Divulgação)
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vo dos protestos se deu em conexão com a entrada de 
dezenas de milhares de jovens da mal chamada “nova 
classe média”. Lula e Dilma quiseram até jogar com 
essa questão, tentando dizer que os protestos eram 
porque “quem consegue mais deseja mais”, o que 
não deixa de ter uma ponta de verdade, mas cumpre 
aqui um papel meramente apologético, ou seja, uma 
tentativa de “desarmar” o teor mais explosivo daquela 
onda de protestos, que reside justamente em descor-
tinar a profundidade das contradições sociais ocultas 
sob o discurso ufanista do “país que avança”. 

de uma ruptura muito grande com quase duas déca-
das de imobilismo. Seja sob o signo da derrota pura 
e simples com FHC nos anos 1990 (contando com 
a capitulação e a cumplicidade dos grandes aparatos 
petistas – bem entendido), seja sob o signo das peque-
nas mudanças e concessões outorgadas pelo alto, com 
Lula e Dilma, o que vimos no Brasil foi um longo 
ciclo de “baixa” na luta de classes. Isso não exclui – é 
claro – a existência de importantes e, em alguns casos, 
até heroicas lutas de resistência no período anterior, 
mas do ponto de vista das massas foi um longo ci-
clo de passividade, em agudo contraste, por exemplo, 
com o período que se estende de meados dos anos 
1970 até o início da década de 1990.

Por mais confuso e incompleto que seja esse 
retorno à cena das massas nas ruas, ele, com toda cer-
teza, inaugura um novo capítulo na história política 
do país. É uma etapa ainda indefinida, os elementos 
do velho e do novo ainda se combinam em diferentes 
proporções e vão se alternar do ponto de vista do que 
prima em cada conjuntura precisa. Mas em particular 
a passividade lulista, que “congelou” o movimento de 
massas nos últimos anos, essa não tem como se man-
ter incólume.

Nesse sentido, ainda com todos os elementos 
de um momento de transição, podemos estar assistin-
do a uma inflexão de envergadura histórica: a passa-
gem para uma nova etapa de ascenso da luta de classes 
no país, o início de um ciclo ascendente análogo ao 
anteriormente citado, podendo ter desdobramentos 
revolucionários hoje ainda impensáveis.

O significado histórico do 
levantamento da juventude

O papel da juventude nisso é enorme, e por 
várias razões. Primeiro, porque ela tende a ser mais 
explosiva, por ter menos laços em geral com as insti-
tuições sociais, por não carregar nas costas o peso das 
derrotas e traições do passado, por ser o veículo privi-
legiado da criatividade histórica, por assim dizer. Já é 
lugar-comum dizer, entre a esquerda, que a juventude 
é uma “caixa de ressonância” das contradições sociais, 
que ela anuncia os processos políticos mais profundos 

...podemos estar assistindo 
a uma inflexão de 
envergadura histórica: a 
passagem para uma nova 
etapa de ascenso da luta de 
classes no país...

Os alcances do movimento ainda estão por se ver, 
mas é categórico que eles inauguram uma nova etapa 
na vida política do país. As jornadas de junho são uma 
inflexão profunda, deixando para trás uma longa série 
de anos, que vem desde a década de 1990, marcada pela 
passividade, pelo imobilismo das massas. Elas trazem ao 
primeiro plano, ainda que de forma confusa e incomple-
ta, um choque de realidade entre os discursos oficiais e as 
verdadeiras condições de vida nas grandes cidades bra-
sileiras – as carências superlativas em matéria de saúde, 
educação, transportes, moradia, e sua vinculação, ainda 
que em parte mistificada, com o problema endêmico da 
corrupção que une políticos e empresários e está relacio-
nada à falência dos serviços públicos brasileiros.

Uma nova etapa se abre para a 
luta de classes no país

A grande marca de junho, a mais duradoura, 
foi a entrada em cena das massas em ação. Trata-se 
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que tenderão a arrastar as classes e as massas de con-
junto para o mesmo caminho da ação política direta. 
E isso continua sendo verdade: o exemplo do Maio de 
1968 na França é apenas o mais notório; temos visto 
processos semelhantes se repetirem em cada país, e 
não será diferente agora.

Além disso, o fato de uma nova geração des-
pertar para a vida política a partir de grandes mani-
festações que paralisaram o país e assumiram durante 
semanas o protagonismo político absoluto é auspicio-
so. As sementes terão tempo para germinar e, cada 
nova fase, de avanço ou retrocesso, poderá ser medido 
por essa geração, na escala das ações de massas, o que 
é todo um novo patamar para a consciência política 
dos explorados.

O Brasil e o mundo

É evidente que existe uma influência muito 
importante do contexto de crise internacional do ca-
pitalismo, e em particular o novo momento da luta 
de classe no mundo a partir daquilo que se conven-
cionou chamar a “Primavera Árabe”, em particular o 
processo revolucionário profundo que se desenvolve 
no Egito. A juventude brasileira, que viu as massas se 
levantarem no Magreb e no Oriente Médio e também 
acompanhou grandes processos massivos de juventu-
de na Europa (com destaque para os “indignados”, 
na Espanha), na América do Norte (com o “Occupy 
Wall Street”, no coração do império) e mesmo em 
países vizinhos (com a grande luta pela educação no 
Chile), estava mais propensa a também querer tomar 
seu destino em suas mãos – e muitos jovens que par-
ticiparam de suas primeiras manifestações em junho 
deixaram isso bem claro.

Por outro lado, de um ponto de vista menos 
consciente mas não menos materialmente objetivo, 
podemos dizer que uma certa percepção difusa de que 
a promessa de “avanço gradual” do lulismo começava 
a se desfazer e, apesar de não haver um choque de crise 
econômica no Brasil, essa percepção difusa de “fim da 
euforia” pode então se manifestar como uma irrup-
ção súbita do mal-estar social latente. As jornadas de 

junho foram uma combinação desses dois processos 
fundamentais, ainda que existam outros elementos 
secundários que ajudaram a galvanizar, como a rea-
lização do primeiro grande evento ligado à Copa, etc.

O papel real (e ilusório) dos grupos autonomis-
tas e anarquistas nas mobilizações

De um ponto de vista geral, com relação às 
ações de massas que ocorreram em junho, o papel 
dos grupos autonomistas/anarquistas foi menor do 
que parece. É claro que o próprio grupo que orga-
nizou as primeiras manifestações (o MPL), antes 
que adquirissem seu caráter de massas, tem uma 
forte inspiração autonomista. Também é razoa-
velmente claro que um certo “espírito de época” 
autonomista se mostrou bastante presente entre 
a juventude. Uma negação dos partidos políticos 
tradicionais, que chegou a atingir também as or-
ganizações da esquerda revolucionária e os sindi-
catos; ou o desejo de uma pura “horizontalidade” 
no movimento, como se fosse possível a ausência 
de lideranças, ou como se a justaposição de in-
divíduos numa massa difusa pudesse ser garantia 
de uma verdadeira democracia – quando sabemos 
do contrário, que, como a história demonstra, a 
democracia direta de massas requer seus próprios 
mecanismos de representação com mandatos cla-
ros e revogabilidade, etc.

Mas, de todo modo, isso surge mais como 
um “espírito de época”, como uma experiência 
política que terá que ser feita pelas novas gera-
ções, muito mais do que pela atuação de grupos 
autonomistas ou anarquistas organizados. Nesse 
sentido, o papel destes acabou ficando um tanto 
superdimensionado, até por uma atitude cons-
ciente da classe dominante, e sua mídia, de deslo-
car os holofotes para pequenos grupos e seus atos 
de “vandalismo”.

É uma operação ideológica, consciente, des-
tinada por um lado a legitimar a repressão (e não 
apenas aos pequenos grupos, mas a repressão a todo 
o movimento) e, por outro, para lançar o foco do 
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debate público para a questão dos métodos de luta, 
tirando-o do conteúdo dos protestos e suas reivindi-
cações, que, apesar de não serem “revolucionárias” 
em sentido direto, exigiriam uma completa subver-
são da ordem atual de coisas para serem seriamente 
abordadas.

Quando o discurso dominante emprega tan-
ta energia em repudiar a “violência dos pequenos 
grupos”, é evidente que seu alvo maior é tentar 
evitar que as grandes massas rompam seus precon-
ceitos pacifistas e assumam o caráter necessaria-
mente violento do protesto social dos oprimidos. 
Ao mesmo tempo, querem resguardar uma espécie 
de “autoridade moral” dos grandes meios de co-
municação, porta-vozes da classe dominante, que 
se elevariam por sobre as massas em luta como 
aqueles que podem decidir sobre o que é ou não 
legítimo ou aceitável.

ausência da classe trabalhadora organizada, isto é, 
os trabalhadores, que participaram como indivídu-
os mais ou menos dispersos, experimentaram sua 
força como “massa”, mas estiveram longe de expe-
rimentar sua força enquanto “classe”, seu verdadei-
ro peso econômico, social e político, seus métodos 
históricos e tradição de luta, etc.

Diante disso, como marxistas, devemos in-
sistir na posição clássica, vale dizer científica sobre 
essa questão: a classe trabalhadora, por sua relação 
com os meios de produção e sua possibilidade de 
reorganizar a sociedade em novas bases, levando até 
o fim a socialização da produção que o capitalis-
mo estende e ao mesmo tempo mutila, é a única 
classe verdadeiramente revolucionária da socieda-
de moderna. Quer dizer: as demais classes podem 
até cumprir um papel importante na luta contra as 
mazelas do capitalismo e na revolução, segundo as 
circunstâncias, mas, por sua natureza de classe, sua 
relação com os meios de produção e distribuição, 
apenas a classe trabalhadora, o proletariado, pode 
levar a sociedade à superação daquilo que Marx 
chamou de “escravidão assalariada”, que é a forma 
mais acabada de exploração do homem pelo ho-
mem. Por essa posição estratégica na sociedade e na 
economia, a classe trabalhadora é também a única 
que pode alcançar uma completa independência 
com relação à classe proprietária, à burguesia, e por 
isso mesmo, é também ela quem pode dar respostas 
revolucionárias às demandas de todos os outros se-
tores sociais oprimidos e explorados.

A grande questão, portanto, se resume 
à potencialidade de que a classe trabalhadora 
passe então a intervir com uma política e um 
programa próprios, isto é, que se levante como 
sujeito independente. Hoje em dia, muitos 
duvidam do potencial revolucionário da classe, 
por verem apenas os trabalhadores tal como se 
apresentam, subjugados por grandes aparatos que 
estão a serviço da grande patronal, em particular 
os grandes sindicatos e centrais sindicais, mas 
também partidos como o PT e o PCdoB, que 
utilizam sua penetração na classe para impor a 
política e colaboração com os patrões. A questão 

...a classe trabalhadora 
passe então a intervir com 
uma política e um programa 
próprios...

Onde estava a classe trabalhadora?

Muitos analistas da esquerda salientaram, 
corretamente, a relativa ausência da classe traba-
lhadora nas grandes mobilizações de junho. Esta-
mos de acordo com essa análise, desde que com-
preendamos que se trata de uma ausência apenas 
relativa, porque é evidente que uma enorme fração 
dos manifestantes eram trabalhadores – a maioria 
era de jovens trabalhadores assalariados. Isso é im-
portante porque significa que esses trabalhadores 
vão levar consigo as marcas de ter participado das 
manifestações, que para a maioria foram uma pri-
meira experiência política, com todas as suas conse-
quências. Por outro lado, configurou-se como uma 
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da independência política dos trabalhadores 
não é algo que decorra diretamente da sua 
existência objetiva nem de sua mera organização 
associativa. Ao contrário, ela surge sempre, na 
história de todos os países, como o resultado de 
um longo processo de lutas da classe, através do 
qual vão se delimitando as diferentes tendências e 
matizes políticos, desde os representantes diretos 
dos interesses patronais no seio do movimento 
operário até as correntes que, com maior ou 
menor clareza e coerência, apontam para os 
interesses históricos e a missão emancipatória do 
movimento da classe trabalhadora. 

talecimento de frações revolucionárias em todas 
as grandes categorias de trabalhadores, de oposi-
ção sindicais classistas na base dos sindicatos, de 
avanço na organização dos setores mais precários 
da classe. Processos semelhantes também devem 
ocorrer, e já estão ocorrendo, no movimento 
estudantil e demais movimentos sociais, como 
mostram a retomada das ocupações de reitorias 
e a continuidade das ações de rua, ainda que em 
menor escala. A esquerda que se reivindica mar-
xista deve ser parte ativa desse processo prático, 
ao passo que tem que encarar os correspondentes 
desafios teóricos e políticos, se deseja estar à al-
tura da situação.

Conclusão: sobre o programa marxista 
para a nova etapa

Já se assinalou o caráter difuso das deman-
das levantadas em junho, e isso é típico de uma 
explosão espontânea que ultrapassou totalmente 
os seus motes originais – que foram os aumentos 
do transporte público e, em seguida, a repressão 
policial aos protestos. Os meios de comunica-
ção investiram pesado também em aumentar esse 
caráter difuso, tentando evitar que os protestos 
assumissem novas reivindicações concentradas, 
inescapáveis. Mas diversas enquetes, assim como 
a própria experiência de participar das mobiliza-
ções, mostraram quais os temas que mais se repe-
tiam: de um lado, as demandas por saúde, educa-
ção, e serviços públicos em geral com qualidade e 
gratuitos (ou muito baratos), de outro, as denún-
cias da corrupção, dos altos salários dos políticos, 
do desperdício do dinheiro público com as obras 
faraônicas da Copa e Olimpíadas, etc. As denún-
cias contra a repressão policial, os assassinatos da 
juventude negra nas favelas e a falta de moradia 
também apareceram com certo destaque.

A grande questão, do ponto de vista progra-
mático, tem a ver com o método que a esquerda 
precisa ter para dialogar com as aspirações que sur-
gem diretamente das massas em ocasiões assim, e 
aqui é que considero que a reflexão marxista tam-

...é essencial saber escutar 
as massas, ouvir delas 
quais são aquelas demandas 
mínimas...

Agora a questão fundamental é que essa 
perspectiva mais otimista, de ressurgimento da 
classe trabalhadora como sujeito independente, 
se renova com a etapa que se abriu em junho. 
Isso não é um processo linear e automático; mui-
to pelo contrário: é a combinação de grandes lu-
tas da própria classe, com suas distintas frações 
de classe, e das lutas teóricas e políticas entre as 
distintas correntes e matizes que buscam ganhar 
influência em seu seio. É dessa combinação que 
pode emergir a classe operária independente 
em toda a sua potência. Após junho, ganhamos 
duplamente nesse sentido, tanto em matéria de 
renovação da confiança de que é possível con-
quistar as coisas a partir da luta coletiva, como 
em matéria de desgaste dos grandes aparatos tra-
dicionais, que não cumpriram qualquer papel 
significativo (que não tenha sido o de “freio”) 
no curso do processo. Temos diante de nós a 
perspectiva de um período favorável para o for-
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bém deveria se concentrar. Falo aqui como parte de 
uma tradição que reivindica firmemente o Progra-
ma de Transição, legado por Leon Trotski e a IV 
Internacional, como uma ferramenta ímpar para a 
luta pela revolução, e queria aproveitar este espa-
ço para dizer a razão. Além de conter uma série 
de palavras de ordem que representam uma síntese 
histórica de décadas e séculos de lutas dos explora-
dos, encadeadas de maneira a expor cada vez mais 
claramente a podridão do capitalismo e os cami-
nhos para que os trabalhadores assumam o poder 
em suas mãos e iniciem a construção de uma outra 
sociedade sobre as ruínas da barbárie capitalista, 
além disso e como parte disso, aquele texto me-
morável escrito em 1938 carrega em si um método 
dialético aplicado, que é muito educativo para pen-
sar a atuação em momentos em que as massas saem 
repentinamente a lutar.

É que ali se mostra como é essencial saber 
escutar as massas, ouvir delas quais são aquelas 
demandas mínimas que possuem força vital, pelas 
quais as massas estão dispostas a se mobilizar e lutar. 
Porque, sem fazer isso, nenhum grupo, por mais 
que se proclame revolucionário, vai poder cumprir 
qualquer papel além da esterilidade sectária. Mas 
que, ao mesmo tempo, reduzir a política marxista 
à agitação das demandas que surgem “espontanea-
mente” das próprias massas, não tem nada de revo-
lucionário, e conduz a, no melhor dos casos, seguir 
na rabeira do movimento. Ao contrário, o que mé-
todo legado por Trotski condensa (seguindo nisso 
a herança de Lênin e de Marx, como no resto) é a 
necessidade de ir ligando essas demandas motoras 
imediatas, através de um sistema de reivindicações, 
de forma a conduzir a própria luta das massas ao 
objetivo da tomada do poder pelos trabalhadores, 
rompendo a separação dicotômica entre “programa 
mínimo” e “programa máximo”, estabelecendo as 
pontes que formam, para cada situação dada, um 
programa de transição concreto. Não é o caso de 
fazer isso aqui para cada uma das demandas que 
foram levantadas em junho, mas acho que poderí-
amos exemplificar: ora, se as mobilizações arranca-
ram da demanda pela redução das tarifas, não seria 

lógico ligar isso com o passe livre para a juventude, 
os desempregados e demais setores que o capitalis-
mo priva dos meios de pagar qualquer tarifa pelo 
direito de se locomover? Mais ainda, diante do fato 
de que as tarifas caras estão aí para encher os bol-
sos de grandes empresários que a própria imprensa 
burguesa não hesita de qualificar como “máfias”, 
e se os governantes anunciam que terão que “au-
mentar os subsídios” a essas máfias para manter os 
lucros previstos em contrato, não seria lógico exigir 
a ruptura dos contratos e a estatização sem indeni-
zação de todo o sistema de transporte público? E se 
a administração pelo Estado não garante a boa qua-
lidade dos serviços, não faz sentido exigir que sejam 
os trabalhadores dos transportes, em conjunto com 
os usuários, que conhecem melhor do que ninguém 
as reais necessidades de linhas e percursos, a con-
trolar o transporte, garantindo assim a qualidade? 
Portanto, a estatização sem indenização, sob con-
trole dos trabalhadores e usuários, de cada um dos 
setores do serviço público que apareceram como 
alvo dos protestos, é uma palavra de ordem muito 
potente, não apenas para levar até o fim a deman-
da pela qualidade e pelo fim do desperdício do di-
nheiro público, mas aponta para o planejamento 
racional da economia pelos trabalhadores organi-
zados, isto é, para o poder operário sobre os meios 
de produção. 

Outro tanto poderia ser dito sobre a questão 
da corrupção dos políticos, a necessidade do con-
fisco dos bens dos corruptos e corruptores, e que 
os políticos e funcionários de alto escalão do Es-
tado não recebessem mais do que o salário de um 
professor médio, ou a necessidade da dissolução 
das polícias para acabar com o que o movimento 
negro denuncia como “genocídio” de sua juventu-
de nas favelas e periferias. Mas fiquemos por aqui, 
pois entendido o método, a reflexão pode avançar 
segundo as necessidades e circunstâncias da luta 
concreta. Pv

Edison Urbano é mestrando em História pelo PEPg da 
PUC-sP.
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Manifestação do dia 20 de junho, que reuniu cerca de 15 mil pessoas em Natal. (Divulgação)

A cidade, ou melhor, a ideia hegemônica de ci-
dade, quase sempre esteve associada ao pro-
gresso, ao desenvolvimento, ao espaço onde 

se encontram os mais variados produtos da força de 
trabalho e da mente humanas. Enfim, o lugar que 
abriga tudo o quanto é diverso e dinâmico, o palco 
das possibilidades.

Isso também porque, em oposição ao que ocor-
reu com o mundo por ocasião do período que chama-
mos de Idade Média, a Cidade ou o retorno à ideia 
grega da Polis, era quase como um olhar melancóli-
co idealizador do que tínhamos por modelo demo-
crático, cultural e estruturado de vida em sociedade; 

ou pelo menos o que tínhamos como modelo que se 
opunha frontalmente ao modo feudal de organização 
dos espaços e dinâmicas da vida.

No entanto, com o espraiamento da forma ca-
pitalista pelo mundo e seus conseqüentes processos de 
industrialização e urbanização, as imagens maravilhosas 
de cidade foram dando lugar a outras referências: injus-
tiça na distribuição de riquezas, segregação espacial en-
tre classes sociais, negativas super-concentrações de todo 
tipo: humana, de bens, de privação, de serviços, de pre-
cariedades, de acesso, de necessidade, de riqueza, enfim.

Se tomarmos ainda mais especificamente as 
cidades que se foram constituindo nos países de ca-

Da cidade do futuro ao futuro das cidades: 
queremos uma revolução urbana!

HElEna silvEstrE
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pitalismo periférico, veremos um intenso aprofunda-
mento das características de exploração e espoliação 
que, nas cidades dos paises de capitalismo central, 
apareceram como traços amenizados pelo que foi um 
(mesmo que parco) estado de bem-estar social.

No caso brasileiro, soma-se a todo esse contex-
to um passado escravista e uma matriz urbana rascu-
nhada por países colonizadores. Uma ocupação terri-
torial ordenando-se a partir de cidades litorâneas que 
funcionavam como pontos de estruturação da trans-
ferência de matérias-primas saqueadas para os países 
europeus.

Hoje, a partir de um complexo desenvolvimen-
to que congrega em si todos esses elementos, o Brasil 
é um país majoritariamente urbano e possui cidades 
e metrópoles que concentram a enorme maioria dos 
trabalhadores e trabalhadoras que enfrentam um modo 
de vida determinado pela lógica capitalista do espaço.

A raiz: A questão da propriedade privada 
e o insolúvel problema da moradia

No sistema capitalista produtor de mercado-
rias, o segredo já desvendado por Marx expôs a for-
ma como esta sociedade sobrepõe estruturalmente o 
valor de troca sobre o valor de uso. Esse é um dos 
traços fundantes das relações sociais de produção e 
reprodução capitalistas que se imprime também nas 
operações que envolvem a terra.

A cidade – portanto e na medida de seu de-
senvolvimento contraditório – opõe os interesses de 
pequenos setores que a monopolizam como valor 
de troca e do grande contingente que dela necessita 
como valor de uso. O espaço da cidade, por isso, plas-
ma, materializa, é o retrato da luta entre as classes que 
ocorre continuamente ao logo do tempo e que vai, 
pouco a pouco, modificando o “urbano” segundo a 
relação de forças entre as classes em conflito.

Um primeiro e central problema é, sem dúvi-
da, o problema da propriedade privada e concentra-
ção das terras e da apropriação privada dos espaços 
públicos e do solo urbano. Como a cidade passa a 
ser o lugar mais adequado ao desenvolvimento da ló-
gica capitalista, torna-se o lugar onde se concentram 

os polos industriais e, por isso, concentra também as 
possibilidades de trabalho assalariado, atraindo para 
si parte da classe trabalhadora em busca de melhores 
oportunidades e condições de vida ou simplesmen-
te acolhendo para explorar os que foram expulsos do 
campo.

Assim, a cidade é construída por diferentes 
agentes que, a partir de seus interesses ligados à sua 
condição de classe, atuam ingerindo sobre a realidade 
urbana. Poderíamos dizer que há diversas classifica-
ções possíveis para definir os grupos sociais que de-
senham os contornos da vida no espaço urbano mas, 
para facilitar o entendimento daquilo que vem a ser 
um problema fundante de todos os demais, podemos 
estabelecer que temos dois grupos: um de proprietá-
rios (de terras ou de meios de produção) e um de não 
proprietários; e como mediação regressiva para as lu-
tas entre os dois grupos está o Estado em sua forma 
democrático-burguesa.

É nessa composição que aqueles trabalhado-
res e trabalhadoras atraídos à cidade ou expulsos do 
campo dão início a um processo de ocupação (que 
nos acostumamos a chamar de desordenado mas que 
segue uma lógica) urbana, construindo bairros e es-
paços de moradia a partir de formas não reconheci-
das pela legislação regulatória do uso de solo. Assim, 
ao produzirem-se favelas, vilas e periferias através da 
ocupação de terrenos públicos ou privados, o grupo 
dos não proprietários agem concretamente modelan-
do a cidade em conflito permanente com a legalidade 
e com os interesses do grupo dos proprietários, quiçá 
do próprio Estado.

Em um país como o Brasil, de industrializa-
ção periférica marcada por baixos salários, aquilo que 
pode aparentar ser um “processo desordenado” cum-
pre, na realidade, uma função importante para am-
pliar a taxa de lucro e torna-se acúmulo de capitais: O 
direito à moradia – que em tese seria garantido com o 
pagamento de salários que comportassem a realização 
dessa necessidade pelas vias convencionais – se reali-
za por fora da legalidade, com a ocupação irregular 
do solo, com processos de autoconstrução, enfim, a 
partir de trabalho não pago que, portanto, amplia os 
lucros dos capitalistas.
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Além desse inicial momento, a cidade torna-se 
toda ela um negócio ultrarrentável no desenvolvimen-
to do complexo de relações urbanas. A relação entre 
dois grupos capitalistas de proprietários por exemplo: 
os donos de terras estão a realizar seus lucros alavan-
cando intensos movimentos de especulação imobi-
liária ao mesmo tempo que os donos dos meios de 
produção necessitam de áreas com baixo custo para 
implantarem suas unidades produtivas. A forma mais 
recente dessa relação se dá em várias dimensões e, em 
todas elas, aprofunda a espoliação dos trabalhadores 
urbanos. Com a instalação inicial de plantas produti-
vas, o capital teve de realizar – ou pressionar o Estado 
para que este realizasse – obras de infraestruturação 
urbana. O problema é que, ao deslocar-se no espaço, 
o capital abandonaria um investimento cristalizado 
para outra vez investir em novos lugares. 

radas para outros fins e que careciam de “projetos 
lucrativos”. Esse movimento fica claro em alguns 
exemplos como o projeto “Nova Luz”, em São 
Paulo (que ficou conhecido devido às desastrosas 
intervenções governamentais na Cracolândia) e em 
projetos como as “Operações Urbanas” anunciadas 
pela prefeitura de São Paulo, com projetos que se 
estendem requalificando para fins especulativos as 
bem-estruturadas regiões antigamente industriais 
que vão da Barra Funda até a Mooca. A Odebre-
cht, por exemplo, detém hoje ações da empresa 
petroquímica Quattor controlada a partir de outra 
petroquímica do grupo (a Brasken) em conjunto 
com a Petrobrás. Ao mesmo tempo, a mesma Ode-
brecht, através de outra empresa do grupo, a ETH, 
controla as usinas de açúcar e álcool da Brenco. Ou 
seja, o capital especulativo e o capital industrial, 
embora ainda tenham interesses conflitantes entre 
si, avançam na construção de novas formas de acu-
mulação capitalista sobre o território, recuperando 
inclusive situações que, antes, poderiam aparecer 
como perdas momentâneas.

Da lama ao caos: Dimensões subjetivas da atual 
situação do desenvolvimento urbano

A experiência com a cidade no capitalismo, 
para os trabalhadores e trabalhadoras, representa uma 
série de dinâmicas sociais complexas e contraditórias.

A vida passa pelo conjunto dos problemas ur-
banos de maneira cotidiana. O trajeto para o trabalho 
e as péssimas condições do transporte (agravadas pela 
expulsão dos trabalhadores para regiões cada vez mais 
distantes dos centros), a organização do espaço opres-
sor da cidade “institucional”, a violência urbana reali-
zada por grupos paraestatais e a realizada pelo próprio 
Estado, a precariedade dos serviços públicos acessíveis 
aos mais pobres – como saúde, educação e lazer públi-
cos –, a situação geralmente bastante ruim dos locais 
de moradia que, quando não carecem de tudo − sa-
neamento básico, arruamento, espaço –, ainda assim 
padecem das mazelas mais gerais como o alto custo 
dos impostos, a insegurança pública, a dicotomia com 
a apropriação privada dos espaços públicos que pres-

 ...a cidade torna-se toda ela 
um negócio ultrarrentável no 
desenvolvimento do complexo 
de relações urbanas. 

No entanto, com a especulação utilizada 
como possibilidade de negócio em todos os campos 
da produção de mercadorias, tendo como uma de 
suas faces a abertura de ações na bolsa e a partilha do 
controle de indústrias e estoques de terras nas mãos 
dos mesmos grupos capitalistas, parece atenuar o 
conflito inicial entre os grupos burgueses especula-
dores e os grupos burgueses industriais. Também, 
com o deslocamento de unidades de produção que 
deixam para trás infraestrutura, na medida em que 
compartem a administração comum dos lucros 
da exploração e também da especulação, os seto-
res burgueses que operam conjuntamente lançam 
mão de projetos de “requalificação”, “reavivamen-
to” e outros termos que designam, na realidade, a 
retomada da especulação em regiões infraestrutu-
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siona os mais pobres a individualizarem-se cada vez 
mais em seus “quadrados”.

Como consequência dialética desses mesmo fa-
tos, é também no espaço territorial do urbano que 
os trabalhadores experimentam uma série de outras 
relações sociais que os fortificam como classe. É neste 
na cidade que se materializa o ideal de um trabalho e 
de um futuro melhores para si e para seus filhos, é nos 
locais de moradia que se concentra parte importante 
do tempo em que se desenvolvem as relações socioa-
fetivas de vizinhança, comunidade, famílias, etc. Essas 
relações ganham – também por conta da precariedade 
– um arcabouço próprio de valores ético-morais que 
lhes dão alguma lógica, ainda que confusa, para assen-
tar de forma minimamente racional a ideia de que aos 
pobres só é possível sobreviver se houver alguma uni-
dade em torno da solução de seus próprios problemas, 
todos eles ou ignorados pelo Estado burguês ou por 
ele apropriados como ferramentas para o aumento do 
lucro, do mercado consumidor ou da espoliação mes-
ma dos indivíduos para além da exploração já sofrida 
na esfera direta da produção de mercadorias.

Assim, configura-se uma estrutura subjetiva 
mais ou menos correspondente à estrutura material, 
física, de organização urbana que perpassa as várias 
faces da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa 
subjetividade urbana dá condições à edificação de 
práticas que são fundamentais não só à sobrevivência 
dos explorados mas também dá condições à realização 
de estratégias capitalistas de contenção do conflito en-
tre as classes. 

A cultura tradicional dos lugares originários de 
parte da massa urbana é constantemente humilhada e 
esmagada diante das imagens espetaculares da “cidade 
progresso”, os tipos físicos e estéticos da classe são dia-
metralmente opostos aos propagados pela ideologia 
burguesa, as projeções de “vida feliz” e “de sucesso” 
se chocam com a vida real mas não se apresentam 
como contraditórias a ela. Num jogo de ilusões, o 
capital que transforma a cidade em mercadoria su-
pervaloriza seus traços para propagandear a sua venda 
e justificar o seu valor de troca. Nesse jogo, perife-
ria e centro, cultura de mercado e cultura periférica, 
literatura clássica ou literatura marginal podem cair 

sobre o solo produtivo das distorções sistêmicas que 
as apontarão como elos vivos de uma mesma corrente 
da qual todos os “cidadãos e cidadãs” partilham e da 
qual devem se orgulhar. Assim, mascara-se a cidade 
de classe, a cidade que – dividida – está segregada de 
acordo com a condição econômica de cada qual e com 
o lugar ocupado no processo produtivo por cada um. 
Assim, amparada na violência estatal ou paraestatal, 
é claro, faz-se com que trabalhadores e trabalhadoras 
não enxerguem claramente aquilo com que precisam 
romper para serem genuinamente felizes e, inclusive, 
atuem na defesa desses padrões de vida propagados 
como superiores pelo capitalismo.

A cultura tradicional dos 
lugares originários de 
parte da massa urbana é 
constantemente humilhada e 
esmagada diante das imagens 
espetaculares da “cidade 
progresso”...

Esse é o mesmo instrumento que os governos 
passaram a utilizar para que, a partir de pífios e ilusó-
rios processos gerenciais chamados convenientemente 
de “participativos”, trabalhadores e trabalhadoras in-
corporem e reproduzam a falsa ideia de que sem lu-
tas, sem enfrentamentos, sem conflitos de classe seria 
possível a todos gozar do que o urbano pode oferecer.

Longe de apontar qualquer mudança ou inge-
rência na organização social com vistas a uma cidade 
justa, tais procedimentos apenas reforçam o objetivo 
ideológico de diluir diferenças de classe além e – isto 
é o mais perverso – de incidir na (in)consciência para 
que os explorados atuem legitimando as políticas de 
desenvolvimento urbano que operam contra eles mes-
mos. Estas políticas – para a preservação do capital – 
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são definidas em espaços que não possuem nome nem 
lugar: são buracos negros do poder de onde emergem 
as regras que viabilizam que cidade seja cada vez mais 
e mais profundamente uma mercadoria que se realiza 
à custa do sangue, do suor e das lágrimas de muitos.

Passado de resistências, presente de lutas: 
O futuro pode ser nosso

Não é de hoje que as lutas sociais na cida-
de expressam o caráter agudo das contradições do 
capital em seu desenvolvimento. Também não é 
de agora que, em meio às difíceis condições de 
vida, os que sonham forjam instrumentos e sím-
bolos de resistência que nos deixam na memória 
coletiva (ainda que adormecida) as referências das 
batalhas travadas na história para que pudéssemos 
acessar mesmo de forma absurdamente precária o 
que hoje temos.

São décadas de lutas que, atrás de nós, mar-
cam caminhos tortos numa história de conflitos 
na qual nos inserimos como herdeiros que buscam 
não apenas alcançar o futuro distinto mas também 
liberar o passado de suas expectativas ainda não re-
alizadas.

Nos últimos dez anos, aprofundou-se a ne-
cessidade das lutas na razão da força na implemen-
tação do neoliberalismo na América do Sul. Con-
traditoriamente, governos tidos como populares se 
elegeram e passaram a ocupar todas as esferas do 
governo com ações de cooptação ampla e intensa 
de movimentos e organizações sociais construídas 
pelos trabalhadores no Ascenso das décadas de 
1970 e 1980.

Sobre os movimentos, pode-se dizer que se ins-
titucionalizaram mais do que as próprias instituições, 
na medida em que surgiram para pressioná-las a solu-
cionar as demandas dos trabalhadores e hoje estão a le-
gitimá-las quando não estão a geri-las diretamente sem 
o peso – é claro – da pressão de suas bases sociais em 
nada atendidas por esses mesmo governos e das quais 
estão separados agora por cargos e estruturas burocrá-
ticas. No entanto, como não há mal que nunca acabe, 
há novos movimentos organizando-se com mais força 
a partir, sobretudo, dos anos 2000 e que, constituídos 
por ativistas mais jovens, carregam não apenas as tradi-
cionais bandeiras sobre o direito à cidade mas também 
a radicalidade de quem viu uma geração de lutadores 
perder-se na institucionalização completa ou vender-se 
por cargos e salários em gabinetes.

Talvez exatamente por essa trágica memória 
tão presente a esses novos lutadores, os movimen-
tos sociais que se foram construindo neste período 
mais recente tem uma característica mais ou menos 
geral de democracia direta. (Não discorrerei aqui 
sobre o tema porque há, entre os diversos movi-
mentos, diferenças acerca de concepção organizati-
va, princípios, dinâmica de funcionamento, etc., o 
que faz com que esta característica mais geral apa-
reça sob distintos aspectos e situações, geralmente 
bastante contraditórias).

O mais importante desse processo é que a ex-
periência de organizar a luta direta por uma cidade 

...rompeu com a “insustentável 
sensação de bem-estar” 
vendida a todos e a todas 
como guarda-chuva de uma 
vida medíocre e sem horizonte, 
precária e sem revolta.

Primeiro os escravos, depois os trabalhadores 
imigrantes e, por fim, os trabalhadores migrantes dos 
estados do interior do Brasil afluindo aos centros ur-
banos litorâneos foram protagonistas de lutas, levan-
tes e revoltas que ainda hoje carregamos como marcos 
importantes de nossa história e da constituição de 
nossa identidade. 

Muitas resistências culturais (que são ainda re-
sistências pela força de apropriação capitalista) como 
o samba, a capoeira, o hip-hop, o funk, convivem 
numa cidade que os engole ao mesmo tempo que os 
afasta e os criminaliza.
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que seja apropriada e usufruída por quem a cons-
trói – chocando-se frontalmente com interesses pe-
sados do capital – sob o poder e a influência de go-
vernos representados por figuras nas quais muitos 
militantes já depositaram suas esperanças, ajuda a 
clarificar o fato de que esse Estado não é capaz de 
resolver os problemas da classe trabalhadora nem 
de pôr fim à exploração capitalista.

Do ponto de vista da “cidade-negócio” e do 
que ela significa para as vidas dos explorados, vi-
vemos um momento emblemático: as jornadas de 
lutas de junho trouxeram à tona o nível de insu-
portabilidade da vida urbana que vivem os traba-
lhadores mais pobres; trouxeram também à tona o 
início da queda de nosso próprio muro de Berlim 
com o desgaste das expectativas frustradas deposi-
tadas em governos que, longe de defender o povo 
mais pobre, aliou-se com a burguesia (destacada-
mente a burguesia rentista e especuladora). Junho 
trouxe-nos também de volta a legitimidade das ruas 
como nosso mais precioso campo de batalha pelo 
futuro que desejamos e questionou todas as formas 
de poder instituídas na sociedade burguesa. Que-
brou com o silêncio e rompeu com a “insustentável 
sensação de bem-estar” vendida a todos e a todas 
como guarda-chuva de uma vida medíocre e sem 
horizonte, precária e sem revolta.

Daí emergiram – das vilas, bairros, favelas, con-
domínios de classe média, escritórios de telemarketing, 
escolas públicas de periferia, fábricas de precarizados e 
terceirizados – uma parte bastante jovem de nossa clas-

se trabalhadora que, sem história ou tradição de lutas e 
sem o auxílio da educação política de esquerda, lançou-
-se às ruas abrindo caminhos para uma nova cidade; 
desconfiando de tudo quanto está em andamento nos 
planos de governos e capitalistas e convidando aos que 
lutam a reconstituir o elo histórico que os vincula com 
o passado mais combativo de nosso povo.

Não queremos mais uma “Reforma Urbana” 
e não é porque desconheçamos o imprescindível 
legado de Lefebvre; ao contrário, é justamente porque 
reivindicamos o que nele há de mais radical, de mais 
antissistêmico, contra a apropriação domesticadora 
que se fez da sua obra e da de tantos outros marxistas 
que pensaram a cidade. Precisamos de uma “Revolução 
Urbana” que derrube a estrutura de propriedade 
privada (sustentáculo primeiro do capital), que 
esmague a ilusão na democracia burguesa (inclusive 
a “participativa”), que destrua a dicotomia capitalista 
entre público e privado.

Sim, uma Revolução Urbana que, construída na 
luta de classes, pelo punho erguido dos trabalhadores, 
pela força das mãos dos explorados, pela eficiência de 
suas organizações e de seus métodos forjados nas bata-
lhas, nos permita sonhar novamente com a vida que de-
sejamos ter, com a vida que desejamos dar, com a vida 
que urge edificar-se para além do capital. Pv

Helena silvestre (codinome de daniela rodrigues 
damaceno) é ativista de movimentos populares urba-
nos desde 1998 e hoje é militante do movimento luta 
Popular. (helenitaluta@gmail.com)

Manifestação do Movimento Passe Livre (MPL) em São Paulo, em 7 de junho. (Foto: Divulgação)
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Marcha no Rio de Janeiro. (Foto: Tasso Marcelo/AFP - Divulgação)

É o fim de um ciclo político no Brasil? A res-
posta a esta pergunta deve conter certa ambi-
guidade, dado o caráter inconcluso da situa-

ção presente. É possível dizer, tal como na música do 
compositor brasileiro Vital Farias: é o começo do fim 
ou o fim. Para tornar a resposta a esta pergunta mais 
clara, é necessário apresentar três conceitos inspirados 
nas ideias de Antonio Gramsci que estão na base do 
argumento que será aqui apresentado: classismo prá-
tico, revolução passiva e crise orgânica. 

Classismo prático é o arranjo complexo de 
sentimentos coletivos, ações e experiências que orga-
nizam a identidade de classe em contradição e, muitas 
vezes, em claro antagonismo aos grupos dominantes 
e aos governos. É uma espécie de bom senso presen-

É o fim de um ciclo político no Brasil?
daniEla MUssi E alvaro BianCHi

te numa intrincada justaposição de elementos que 
se apresentam em um conjunto de práticas políticas 
aparentemente fragmentárias, incoerentes e contradi-
tórias, como são as greves, manifestações, formas de 
sindicalismo e associativismo as mais diversas, etc. Es-
sas práticas podem até mesmo assumir características 
radicalizadas de luta. Apesar disso, o limite do clas-
sismo prático é sempre sua incapacidade de se con-
verter, por si só, em uma visão de mundo coerente e 
de projetar-se como uma nova e alternativa forma de 
Estado.

Revolução passiva, por sua vez, significa a for-
ma burguesa atual de orientar transformações molecu-
lares nos campos social e político, ao mesmo tempo 
que evita e impede as lutas sociais mais radicais e as re-
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voluções. Ao atuar dessa maneira, as classes dominan-
tes evitam a participação ativa das classes subalternas 
nos processos políticos, deslocando o sujeito da trans-
formação e reforçando o aparelho militar e político do 
Estado. Como uma combinação de elementos parcial-
mente inovadores e conservadores, a revolução passiva 
se tornou o aspecto reformista dos grupos governantes.

Finalmente, crise orgânica é a coincidência, du-
rante um período extenso de tempo, da crise econômi-
ca e da crise política. O efeito mais importante dessa 
coincidência são os aspectos de instabilidade adquiri-
dos pelas formas tradicionais de governo e dominação 
política. Nesta situação, as classes governantes preci-
sam encarar a erosão e a crise dos fundamentos do seu 
próprio poder. É por isso que, em um processo de crise 
orgânica, é possível notar a luta entre diferentes grupos 
sociais pela dominação e direção, sem que nenhum seja 
capaz de resolver o problema por muito tempo.

(PT) construiu, em 1980, sua hegemonia no movimen-
to de massas brasileiro. Isto significa que essa liderança 
partidária, seus quadros e seus parlamentares foram res-
ponsáveis pelo intenso desenvolvimento dos sindicatos e 
movimentos sociais, com vistas a um determinado fim. 
Isso aconteceu apesar do conjunto incoerente e contra-
ditório de práticas coletivas que caracterizava a atividade 
das classes subalternas nesse período. Precisamente por 
isso, a hegemonia do PT era débil. O partido deitava 
suas raízes em uma confiança acrítica no classismo prá-
tico (que era, na verdade, reflexo de sua autoconfiança), 
deixando de lado os problemas estratégicos e de organi-
zação permanente. Isto explica o fato de o PT ter nascido 
sem um programa ou uma estratégia comum. 

Sem programa nem estratégia, o partido foi 
marcado em seus primeiros anos por sua forte oposi-
ção aos patrões e à ditadura, pelo radicalismo de base 
e por um frenético ativismo. Apesar dos evidentes li-
mites, o comportamento impetuoso e desafiador da 
política tradicional permitiu a emergência de Luiz 
Inácio Lula da Silva como um líder popular e de seu 
partido como a mais poderosa organização no interior 
dos sindicatos e movimentos sociais, o que culminou 
na derrota dos velhos, passivos e burocráticos partidos 
comunistas no Brasil.

Com o passar dos anos, o caráter deste tipo de 
classismo prático, bem como a fraqueza de sua hege-
monia, se voltaram contra a identidade do partido. 
Sem uma visão de mundo coerente e compreensiva, 
capaz de ultrapassar a fragmentariedade que moldara 
seus primeiros anos, o partido foi reabsorvido pela po-
lítica tradicional. As pressões sociais e políticas próprias 
de uma sociedade dividida em classes – os perigos pro-
fissionais do poder, como Christian Rakovski afirmou 
certa vez – se tornaram mais e mais fortes na medida em 
que o partido passou a eleger parlamentares, prefeitos 
e governadores, depois de 1988. Quando Lula venceu 
a corrida presidencial em 2002, o PT não expressava 
mais o classismo prático que marcara seu nascimento.

Revolução passiva

No poder, o PT expressa não o classismo 
prático mas uma nova forma de revolução passiva. 

Sem programa nem estratégia, 
o partido foi marcado em 
seus primeiros anos por sua 
forte oposição aos patrões e à 
ditadura...

Isto posto, é interessante colocar em movimen-
to esses conceitos, conferindo a eles uma forma mais 
concreta na análise da situação presente do Brasil. A 
tentativa, aqui, não é de explicar os processos políti-
cos dos últimos meses em sua forma imediata, con-
juntural, mas de combinar essa explicação com uma 
reflexão que assume a existência de algumas caracte-
rísticas mais duradoras, dos últimos 30 anos, dentro 
do que pode ser chamado ciclo. 

Classismo prático

Nascido no coração das massivas greves metalúrgi-
cas do final dos anos 1970, o Partido dos Trabalhadores 
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Durante a administração desse partido, o cresci-
mento econômico foi sustentado pela elevação do 
preço das commodities no mercado internacional, 
pela expansão da dívida pública, pelo massivo in-
vestimento público e pelos subsídios estatais para o 
capital nacional e estrangeiro. Os setores que cres-
ceram de maneira mais consistente foram os que 
combinaram o capital de baixa intensidade com a 
alta intensidade do trabalho. Esse crescimento se 
tornou mais forte especificamente na construção 
civil e nas atividades relacionadas ao agronegócio 
e à mineração.

educação e no treinamento profissional, alimen-
tados pela expectativa de uma melhor posição no 
mercado de trabalho. Porém, ao mesmo tempo, os 
níveis salariais das profissões mais bem qualifica-
das caíram. A frustração das expectativas entre os 
setores mais mal remunerados, confluente com a 
queda dos níveis salariais dos setores mais bem re-
munerados da classe trabalhadora está no coração 
dos protestos que sacudiram o país no primeiro se-
mestre de 2013.

Crise orgânica

Ao final do primeiro semestre de 2013, foi visí-
vel a exacerbação das contradições sociais no Brasil e 
a emergência de um movimento de massas dos traba-
lhadores e da juventude nas ruas. Nos últimos anos, 
depois de um longo período de refluxo, a oposição so-
cial ganhou progressivamente as ruas e a iniciativa po-
lítica. De acordo com o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
em 2010 ocorreram 446 greves; em 2011, esse núme-
ro cresceu para 554; e, em 2012, foram 873 greves. 
Em 2012, número de horas de trabalho perdidas de-
vido às greves foi o maior desde 1991. Além disso, no 
setor das chamadas megaconstruções, houve muitas 
greves e protestos operários. Essas mobilizações tive-
ram grande importância simbólica e política, atingin-
do os mais importantes estádios de futebol brasileiros 
e as novas usinas hidrelétricas. Como exemplo, vale 
lembrar a explosão de protestos iniciada em Jirau, 
em 2011, onde uma violenta greve resultou em casas 
queimadas, máquinas quebradas e patrões aterroriza-
dos. Apenas em março daquele ano, 170 mil trabalha-
dores da construção civil fizeram greve.

Esse movimento se expandiu em 2012. No 
começo do ano, uma nova greve de dez dias tomou 
Jirau e, depois, Belo Monte, onde os trabalhadores 
cruzaram os braços por doze dias. Também no com-
plexo petroquímico do Rio de Janeiro houve uma 
greve no começo de abril, com duração um mês. 
Os trabalhadores dessa usina hidrelétrica realizaram 
uma nova paralisação em abril de 2013. Como sem-
pre, as forças repressivas do Estado atuaram contra 

A presidente Dilma enviou 
as Forças Nacionais para 
que ocupassem a área e 
subjugassem o movimento.

Esse avanço econômico levou a uma reversão 
na tendência de informalização do mercado de traba-
lho, característica do período anterior. Um número 
crescente de trabalhadores passaram à formalidade e 
obtiveram alguns direitos trabalhistas. Sobre isso, os 
governos do PT construíram sua popularidade. Em 
contraste, a maioria dos novos postos de trabalho for-
mais concentra-se nas ocupações menos qualificadas, 
onde os vencimentos se encontram abaixo de três 
salários mínimos. Em outras palavras, o mercado de 
trabalho tornou-se mais formalizado mas, ao mesmo 
tempo, mais precário em termos de condições de tra-
balho e salários.

O crescimento do emprego formal, as po-
líticas de assistência social e o incrível aumento 
do crédito para consumidores de baixa renda es-
timularam o aumento dramático do consumo e o 
endividamento entre os trabalhadores (os últimos 
números oficiais estimam que mais de 65% das 
famílias brasileiras estão endividadas). Também 
houve aumento dos investimentos das famílias na 
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o movimento. A presidente Dilma enviou as Forças 
Nacionais para que ocupassem a área e subjugassem 
o movimento. Bandos paramilitares, contratados 
pelos empresários, também atuaram nesse sentido. 
Nos primeiros dias da paralisação, três ativistas fo-
ram presos e outros três desapareceram. As Forças 
Nacionais cercaram os principais postos, bloque-
ando as iniciativas dos trabalhadores, e um decreto 
presidencial foi promulgado, autorizando a investi-
gação e a prisão de ativistas nas imediações das plan-
tas da usina.

Nos últimos anos, enquanto investia em 
megaconstruções, o governo brasileiro, nos ní-
veis federal, estadual e municipal, reduziu o or-
çamento para a educação pública, saúde e trans-
porte público. A situação tornou-se pior com a 
elevação dos preços de produtos e serviços, os 
primeiros sinais de que a inflação estava voltan-
do. O ponto crítico foi a alta das tarifas de ôni-
bus nas maiores cidades do país. No início do 
ano, a revolta da juventude contra a elevação das 
tarifas tomou as ruas, primeiro em Porto Alegre, 
Natal e Goiânia, derrotando os governos locais e, 
a partir de junho, nas maiores e mais importantes 
cidades do país. Em seu ponto mais alto, inspira-
das por essa luta e protestando contra a repressão 
policial, mais de um milhão de pessoas ganha-
ram as ruas. Nos protestos não era claro o que 
as pessoas queriam, mas certamente o classismo 
prático, o subversivismo espontâneo das classes 
subalternas está de volta. As massas lutaram con-
tra os governos municipais, estaduais e federal. 
Contra as falsas promessas feitas pelos políticos 
e as mentiras cotidianas das grandes corporações 
da mídia, “Não é só por 20 centavos!” repetiam 
insistentemente os manifestantes.

E agora?

Nos últimos meses tornou-se claro que o 
PT perdeu sua longa hegemonia das ruas. Em 11 
de julho e 30 de agosto as grandes demonstra-
ções de junho inspiraram o retorno do movimen-
to sindical à cena, com duas jornadas de greves, 

paralisações e atos em todo o país. As greves se 
tornaram mais frequentes e mais intensas depois 
disso, como a greve dos professores do Rio de 
Janeiro, Pará e Rio Grande do Sul e a paralisação 
nacional dos bancários. Nem o governo nem seus 
aliados no movimento sindical puderam impedir 
isso. A classe trabalhadora organizada no movi-
mento sindical reencontrou o classismo prático 
pela primeira vez em muitos anos. Até o momen-
to ninguém foi capaz de dirigir unanimemente 
os trabalhadores e as ruas, afirmando uma nova 
hegemonia. Porém, uma nova luta está sendo 
travada e é possível vislumbrar as enormes po-
tencialidades que ela abre. 

Pode-se ver agora o começo do fim, talvez o 
fim do ciclo político do PT. A potencialidade do 
classismo prático expresso nas ruas é gigantesca e 
deverá influenciar a corrida eleitoral de 2014. Ne-
nhum partido ou grupo político poderá se furtar do 
diálogo com as jornadas de luta de 2013, ano que 
ficará marcado na história brasileira como período 
de intensa agitação política. Isso significa, para as 
classes dominantes, o desafio de recompor sua he-
gemonia nos marcos da revolução passiva, e deverá 
envolver tentativas de reelaboração do discurso po-
lítico de seus representantes e possíveis concessões 
importantes aos setores populares radicalizados. 
Para as classes dominadas, está aberta a oportuni-
dade de construção de um novo e difícil caminho 
para a solução da crise capitalista brasileira, no qual 
o debate e a organização estratégica assumirão um 
papel preponderante. O início do fim do ciclo pe-
tista, uma conquista popular das ruas brasileiras, 
permitiu o surgimento de novas interpretações dos 
fatores que orientaram sua razão de existir. Falta 
agora converter o classismo prático em estratégia 
imprescindível. Pv
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Manifestação pela redução do preço do transporte público. (Foto: Divulgação)

Ao longo da última década, os governos lide-
rados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 
protagonizados na já histórica figura de Lula, 

oportunizaram para Brasil um inédito processo de 
mudança social e um protagonismo na construção 
contra-hegemônica de aposta pela integração regio-
nal, assim como uma mudança de orientação da po-
lítica interior que – parcialmente – contradiz o cami-
nho puramente neoliberal encabeçado anteriormente 
por Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique 
Cardoso.

Sem dúvida, o tempo foi revelando que a luta 
inicial contra as oligarquias nacionais e internacionais 
havia sido trocada desde o PT pela negociação com 
elas. Há que reconhecer que essa estratégia, de enorme 
potencial para frear qualquer aspecto revolucionário 

no governo petista, deu efetivos resultados eleitoral. 
Se pode fazer do poder depois de repetidas tentati-
vas e conservá-lo quando se aliou com ela. O custo 
foi a desmobilização de suas bases, a renúncia tácita 
a várias de suas grandes bandeiras (como a reforma 
agrária e o reconhecimento dos direitos indígenas) e a 
diluição parcial da potencialidade transformadora de 
suas propostas de priorização de aspectos de melho-
rias no campo social.

A partir dessas ideias que esboçam questiona-
mentos profundos com respeito ao modo de fazer po-
lítica por parte do bloco atualmente hegemônico no 
Brasil, aquilo que pretendemos pôr em consideração é 
a tese de que as mobilizações que começaram a ocupar 
o espaço público no mês de junho de 2013 em diver-
sas capitais do Brasil obedecem a um rachamento da 

Dilma e a força das ruas
FÉliX PaBlo FriggEri E viCtoria darling 
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aliança das classes populares com o governo de Dilma 
Rousseff. Com esse fim abordamos tanto as transfor-
mações dos últimos anos em termos de políticas que 
conduziram a uma transformação da estrutura social 
brasileira, como aos pendentes que nesta mesma área 
se evidenciam, revelando com nitidez as alianças que 
atrapalham transformações de maior profundidade, 
como são as expostas pelas reivindicações das ruas.

O que tem mudado ao longo dos
 últimos 10 anos no Brasil?

A última década significou um grande avanço  
de nível de vida para amplos setores sociais brasileiros. 
Não obstante esta referência virtualmente compartilha-
da, uma comparação com o período anterior de imple-
mentação e consolidação de políticas neoliberais per-
mitiria dar conta dessa passagem que tem ressonância 
direta na constituição de ações coletivas. Vale dizer que 
até os anos 1990 a precarização do trabalho no Brasil, 
que dispersou a classe trabalhadora e a heterogeneizou, 
constituiu-se em um dos grandes efeitos da investida 
contra o emprego como mecanismo de coesão e arti-
culação social. Entendemos que essa heterogeneidade 
fragmentária coloca em questão as referências compar-
tilhadas de luta e ação contestatória. 

Em segundo lugar, o avanço do setor privado 
habilitou como nunca antes a permeabilidade em orga-
nizações de base de bairros urbanos e movimentos so-
ciais, às diretrizes de ações de organizações da sociedade 
civil nacional e internacionais e de Organizações Não 
Governamentais, supostamente apolíticas e apartidá-
rias. Em um contexto de cristalização da competência 
como valor dominante, as consequências dessas ações 
não seriam pouco visíveis no presente. 

Uma década depois desta tendência avassalado-
ra em termos de coação de ação política contestatória, 
a cartografia é outra. Alguns dados de como a estru-
tura social brasileira se transformou podem colaborar 
na explicação de como as ações de protesto atuais pro-
tagonizadas por jovens nas ruas poderiam ser a crista-
lização daquele refluxo neoliberal que sobrevive com 
matizes no presente – ainda quando o discurso oficial 
se esmere em negá-lo.1

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (2012), enquanto no ano 2000 a 
média de mortalidade infantil era da ordem de 29,7 
mortes por cada mil vivos – antes de completar um 
ano de idade −, em 2010 essepercentual caiu para uns 
15,6. Através do cristal desse percentual, podemos 
argumentar que três motivos confluíram nessa im-
portante redução: a universalização da saúde pública, 
que, ainda com imensas dificuldades, continua sendo 
a opção para a maioria dos brasileiros; o aumento de 
salário dos trabalhadores, que tem variado nos últi-
mos dez anos, alcançando um percentual de 15%; e, 
por último, a diminuição do índice de natalidade, que 
caiu de 2,3 filhos para 1,9 em 2010. A esses dados que 
mostram uma transformação real da estrutura social, 
ou seja, que incidirão no desenvolvimento das próxi-
mas gerações, podemos somar o aumento de traba-
lhadores formais que, longe de constituir uma sim-
ples oficialização, implicou o acesso a direitos laborais 
antes negados. Em uma cifra que separa o Brasil de 
outros países da região, considerando os funcionários 
públicos, o índice de trabalhadores formais alcança 
71,5% no presente, segundo dados da Cepal. 

Assim mesmo, entre 2001 e 2006 houve uma 
baixa sustentada na desigualdade. A renda per capita 
de 10% mais pobre dos brasileiros subiu  11% por 
ano, segundo estudos de Ricardo Paes de Barros, do 
Ipea. Em redução da pobreza, inclusive,o Brasil dimi-
nuiu quase 10 pontos: de 38,2% em 2002 a 29,6% 
em 2006 (o que equivale a 11,2 milhões menos de 
pobres). Para isso tem sido vital a transferência mo-
netária direta, sem condicionalidades, cristalizada no 
Plano Bolsa-Família.2 

Sem dúvida, ainda neste contexto do todo po-
sitivo, segue presente o elo perdido de vinculação fa-
miliar com o sistema educativo. A multiplicação de 
universidades federais permitiu maior acesso à edu-
cação superior, ainda que esse acesso continue sen-
do restrito e insuficiente, “arrastando” desigualdades 
preexistentes. Essa realidade é mais intensa nos níveis 
de escolaridade mais baixos, em que uma alta porcen-
tagem não consegue acabar seus estudos primários. 
Mas este não é o único dos assuntos pendentes. Junto 
com a educação, a infraestrutura vinculada ao setor de 
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transporte constitui um setor condenado ao esqueci-
mento. “Um dos infernos dos trabalhadores nas gran-
des cidades é a dificuldade do transporte público. Há 
trabalhadores que necessitam tomar até três ônibus 
para ir ao trabalho, o que equivale, às vezes, a meta-
de do salário” (Arias, 2012:1). Nesse sentido, não é 
estranha a derrota de uma série de mobilizações que 
em virtude do anúncio de aumentar em 20 centavos 
o preço do bilhete de ônibus, convulsione a sociedade 
em seu conjunto.

As mobilizações de junho de 2013 que ocupa-
ram as ruas de diversas capitais de estados brasileiros 
foram, ainda que relativamente imprecisas inicial-
mente na formulação de suas demandas, contun-
dentes em seu impacto social. A soma de espectros 
sociais envolvidos deixou bem claro que o caminho 
brasileiro de empoderamento popular – que outrora 
havia simbolizado o espaço coletivo do PT − não 
se pode deter nem diluir-se sob pena de que outros 
setores da classe arranquem sua legitimidade. Do 
ponto de vista de uma sociedade que não alcança-
va grades de mobilidade crescente por seus próprios 
meios – isenta dos subsídios estatais − não é pouco o 
resultado político que “o movimento da rua” conse-
guiu em poucos dias.

A gota d’água

“Gota d’água” é a expressão que se refere ao 
último detonante, ao desencadeante final que, ainda 
pequeno, se volta depositário de uma tradição ante-
rior, acumulada. Esse foi o nome que a maioria dos 
analistas brasileiros deu aos protestos pela eliminação 
do aumento do bilhete de ônibus. E a reclamação que 
operou como detonante, vale reiterar, foi a não acei-
tação do aumento do custo do bilhete, que provocou 
um passo atrás dos governos municipais, desnudando 
a superficialidade de seu compromisso com as neces-
sidades da população. Até na bifronte Curitiba – vai-
dosa expressão de um pretendido modernismo ecoló-
gico em seu centro e seus lugares turísticos, dominada 
pelo narcotráfico, a violência e a contaminação am-
biental em seus bairros populares, modelo mundial 
de cidade avançada na área de transporte urbano −, 

a reclamação por um serviço digno e acessível se fez 
escutar com contundência. 

Este foi um triunfo claro, mas que não encerrou 
os motivos do protesto. O nome de “Passe Livre”, que 
identifica o movimento gerador das primeiras mani-
festações, marca um caminho para a continuidade da 
luta, que se estende em tempo e organização. 

Se bem a conquista é o chamado à consciên-
cia, manifestaram-se outros, de caráter mais ambíguo, 
que permitiram o solapamento de demandas conser-
vadoras às populares, em meio do clima de desordem. 
Claro que uma conquista sumamente ambígua – e 
cujas consequências podem ser desastrosas – é o que 
aparece como a caída da popularidade da própria pre-
sidente Dilma.

Quando os limites não conseguem se desbordar

A grande limitação das mobilizações foi seu 
persistente caráter de classe média. Como sabemos, 
as classes médias por si não vêm gerando nem aspi-
ram gerar revoluções sociais. Por sua vez, contêm um 
enorme potencial de manipulação em vinculação com 
interesses dominantes. Como a teoria social mas tam-
bém a História tem demonstrado, o predomínio da 
classe média impede que a classe operária – que com-
preende múltiplos setores trabalhadores, precarizados 
e não precarizados − adote um papel revolucionário. 
Nesse sentido, se é certo que a existência de uma clas-
se média estendida impede a construção de situações 
revolucionárias, o impede tanto no terreno da prática 
como no terreno das ideias. Daí a histórica necessi-
dade da esquerda radical de luta ideológica contra 
ela. Segundo esta perspectiva, a classe média equivale 
ao que os marxistas têm identificado reiteradamente 
como “pequena burguesia”, daí que quem leia deti-
damente Marx ou Lênin identifique em seus textos 
a crítica a essa classe média, ou pequena-burguesia. 
Como afirma Umpiérrez,

Acontece ainda que a classe média, tanto em seu 
ser social como em sua mentalidade, está presen-
te de forma majoritária em todos os campos da 
vida social. Este estado de coisas, a existência de 
uma extensa classe média com caráter onipresen-
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te, é um rasgo essencial das sociedades capitalistas 
avançadas. Circunstância que nos permite con-
cluir que o freio à revolução, às mudanças radi-
cais, se manifesta em todos os campos da vida e 
em todas as formas da prática social. (Unpiérrez 
Sanchez, 2010)

Desafios de cima frente à ameaça dos de baixo

Para o PT e suas lideranças mais genuínas, as 
manifestações colocaram no centro do debate público 
uma potente encruzilhada. O bloco dominante per-
sonificado na figura da Presidente tem a oportuni-
dade de retomar seus velhos amores cristalizados em 
uma melhora dos mecanismos de participação popu-
lar, priorização das maiorias empobrecidas, reforma 
agrária, construção de um universalismo de qualidade 
em educação, saúde e transparência administrativa 
(bandeiras que, paulatinamente, estavam traindo), 
ou abandoná-los definitivamente, o que deixaria um 
espaço vazio no centro da arena política, cenário que 
convida a direita, como única opção política atual, a 
ocupá-lo.

Um governo cheio de antigos militantes juvenis 
dos anos 1970 tem uma base epistemológica impor-
tante para poder analisar e compreender as demandas 
dessa juventude que – como afirma Frei Betto – tem 
“a mesma insatisfação”: a maioria da população com 
maus serviços ou sem eles (no transporte, na educa-
ção, na saúde); os indígenas sem o reconhecimento 
de seu valor político e vivendo na pobreza, maiorita-
riamente extrema; o campo com uma concentração 
da terra crescente que pede aos gritos uma reforma 
agrária e um freio à dinâmica política e econômica do 
agronegócio e à bancada ruralista; o autoritarismo po-
licial instalado fortemente em grande parte da consci-
ência popular e utilizado politicamente a serviço das 
minorias ricas. 

Talvez as utopias do governo e a dos setores 
que se encontram nas ruas sejam as mesmas. Quem 
sabe as reivindicações sejam parcialmente diferen-
tes. O certo é que uma das perguntas que emerge da 
crise a que toda mobilização massiva conduz reme-
te às características da versão brasileira de modelo 
desenvolvimentista que está se estabelecendo. Fren-

te a essa que escapa da superficialidade e habilita a 
uma reflexão mais profunda que excede as deman-
das imediatas, vale considerar alguns de seus limites, 
bem descritos por Boaventura de Sousa Santos:

As políticas de inclusão social esgotaram-se e dei-
xaram de corresponder às expectativas de quem 
se sentia merecedor de mais e melhor. A quali-
dade de vida urbana piorou em nome dos even-
tos de prestígio internacional que absorveram os 
investimentos que deviam melhorar transportes, 
educação e serviços públicos em geral. O racismo 
mostrou a sua persistência no tecido social e nas 
forças policiais. Aumentou o assassinato de líderes 
indígenas e camponeses, demonizados pelo poder 
político como “obstáculos ao desenvolvimento” 
apenas por lutarem pelas suas terras e modos de 
vida, contra o agronegócio e os megaprojetos de 
mineração e hidrelétricos (como a barragem de 
Belo Monte, destinada a fornecer energia bara-
ta à indústria extrativa). A Presidente Dilma foi 
o termômetro dessa mudança insidiosa. Assu-
miu uma atitude de indisfarçável hostilidade aos 
movimentos sociais e aos povos indígenas, uma 
mudança drástica em relação ao seu antecessor. 
(Santos, 2013)

Para o movimento das ruas, a ressonância ex-
terna conduz a um olhar para dentro. Anita Prestes, 
em uma conferência oferecida na Universidade Fe-
deral da Integração Latino-americana em julho de 
2013, afirmou que um movimento sem lideranças 
e sem organização está condenado a ser efêmero. O 
certo é que as mobilizações, no caso de chegarem a 
constituir-se em um movimento, devem se animar a 
construir uma segunda etapa, na qual a visão de fora 
de si mesmo permita reclamar e confrontar. E assim, 
em outra etapa estratégica, suas lideranças e sua orga-
nização permitam dar longevidade a sua existência e 
conquistar mecanismos para dotar de precisão e via-
bilidade suas reclamações.

Não obstante, existe uma certeza que não pode 
passar por alto: o desafio nuclear das mobilizações 
é “popularizar-se”, isto é, assumir a agenda e o 
protagonismo das maiorias pobres e, portanto, 
subalternizar o protagonismo de classe média. Se isto 
se alcança, com certeza o movimento fará história no 
Brasil; se não se alcança, correrá dois perigos: diluir-se 



66   PUCviva 42 - jul/dez de 2013

e apagar-se, ou ser instrumentalizado para uma política 
desestabilizadora e deslegitimadora da revolução 
social pelos grandes meios e os operadores políticos 
do poder econômico concentrado. Para conquistar o 
primeiro terá que incorporar outras estratégias: não 
basta Facebook, não basta mobilizar-se sem reunir-
se a debater e decidir, não basta caminhar pelas ruas 
centrais das cidades; fará falta dialogar e articular-se 
com líderes dos bairros, camponeses e indígenas, fará 
falta hierarquizar as demandas priorizando as dos 
mais pobres e vitimados pelo sistema imperante. Este 
é o desafio central para deixar de ser um movimento 
surpreendente e difícil de definir, e passar a ser um 
movimento histórico e revolucionário. E aqui um 
desafio para o que pode considerar-se esquerda no 
amplo espectro político do PT – e fora dele –, muito 
bem expressado por Villas Boas: 

O desafio do protesto popular é canalizar o foco 
das bandeiras de luta para ações que impliquem 
a tomada de providências em prol de reformas 
estruturais do Estado brasileiro. Da vitória sobre 

uma pauta reativa, ao aumento das passagens do 
transporte público, será necessário avançar para a 
vitória em pautas propositivas, fazendo com que 
o avanço de território conquistado pela guerra 
de movimento, com o povo na rua, traga saldos 
permanentes no âmbito da guerra de posição. É 
o momento de a união da esquerda reconstruir a 
unidade programática em torno de algumas ban-
deiras estratégicas, tal como ocorria na década de 
1960 com a luta pelas reformas de base. Bandeiras 
de interesse do conjunto da classe trabalhadora, 
como a Reforma Agrária, devem ser recolocadas 
em pauta, por redefinirem os termos da relação 
campo e cidade, por democratizarem junto com 
o acesso a terra, a educação, a cultura, a saúde, a 
economia. (Villas Boas, 2013)

Abre-se um enorme campo de possibilidades 
para a participação estudantil veiculizando no tra-
balho acadêmico uma parte importante de sua luta: 
articular sua investigação e formação com os movi-
mentos populares; estabelecer vínculos profundos 
com as maiorias pobres; aprofundar a busca de fontes 
próprias latino-americanas com as quais criativamen-

Protesto no centro do Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação)
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te forjar elementos teóricos capazes de abordar esta 
emergência da mobilização no Brasil que une mais 
indissoluvelmente as problemáticas e emergências 
latino-americanas; pensar as alternativas teóricas e 
concretas em direção a uma superação do capitalismo 
no modelo agrário e no modelo político-econômico; 
impulsionar uma democratização profunda dos go-
vernos universitários com seu indispensável protago-
nismo; impulsionar a democratização da universidade 
pública ainda elitizada por seu sistema de ingresso res-
trito e por um ensino médio público de má qualida-
de, que opera como barreira de segregação social para 
as maiorias populares.

Como vivenciamos uma mostra da configura-
ção acadêmica que copia modelos alheios à realidade 
latino-americana e a leitura desse movimento predo-
minantemente juvenil  a partir de uma análise com-
parativa com critérios “globais” (assim se os coloca a 
par dos “indignados” europeus ou mais possivelmente 
um pouco mais da “primavera” árabe), quando have-
ria elementos latino-americanos suficientes como para 
fazer uma análise desde outro tipo de comparações re-
gionais, algumas mais históricas (como o movimento 
juvenil mexicano que foi massacrado em Tlatelolco) 
ou como o dos estudantes chileno.

Para a oposição de direita oligárquica, autori-
tária e com representação no Congresso, o desafio é 
reconstruir sua estratégia de utilização a favor dessa 
mobilização. Uma primeira tentativa foi nuclear as 
propostas em torno da denotação e possível destitui-
ção de Dilma. A relativamente lenta, mas acertada 
resposta da presidente que, parcialmente, parece en-
campar os protestos, coloca-os frente a uma amarga 
tarefa: desviar os protestos em direção a temas que 
apresentem vulnerabilidade no pretendido caráter 
de transformação social do governo. O esforço das 
oligárquicas cadeias audiovisuais hegemônicas – 
“trincheiras” da direita – tenta ser, por ora, acentuar 
no tema da corrupção (sua bandeira de luta emble-
matizada na questão do “mensalão” petista), no sen-
tido apolítico/apartidário das marchas e de seguran-
ça (incluindo a semeação do medo diante de uma 
suposta violência indetenível com a qual as marchas 
ameaçariam a propriedade pública e, sobretudo, a 

privada); diluir os protestos por saúde e educação 
por meio de uma particularização do debate em que 
contam com apoio corporativo (como a vergonho-
sa luta impulsionada pela corporação médica contra 
a entrada de médicos não brasileiros) e invisibilizar 
os protestos que, parcialmente, aparecem dirigidos à 
profundidade do social (desenfocando de suas câme-
ras e silenciando seus microfones qualquer expressão 
a favor da reforma agrária e dos direitos indígenas, 
por exemplo).

Diluída sua tentativa de transformar em um 
Obama brasileiro o presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça (outro afro com cabeça ocidental e capi-
talista), por ora só têm na mão uma deslegitimação 
preventiva das marchas diante da evidente possibi-
lidade de que se orientem cada vez mais claramente 
em direção a um aprofundamento da transformação 
social. As tentativas de deslegitimar jurídica e consti-
tucionalmente o plebiscito que lançou a Presidente 
e de insistir nas imagens de violência que contêm as 
marchas vão, sem dúvida, nessa linha.

Quando a aprendizagem vem de rua

As manifestações sociais que se sucederam inin-
terruptamente – com frequência diária – em junho 
e com intermitências direcionadas no final de julho 
de 2013 nas principais capitais brasileiras, constituem 
um aspecto de um cenário conjuntural e, ao mesmo 
tempo, revelação de uma situação estrutural de des-
contentamento e vontade de mudança. No plano que 
cabe aos governos das cidades que tanto apostam em 
melhorar sua imagem tendo em vista a realização da 
Copa do Mundo em 2014, a infraestrutura de trans-
porte se mostrou como tarefa pendente. Não só foi 
recusado frontalmente qualquer possível aumento do 
custo da passagem, como se impôs a necessidade de 
considerar meios mais eficientes, inclusive a viabi-
lidade de uma tarifa livre. Se essa demanda aparen-
temente superficial se concretizou e as mobilizações 
continuaram, então a diversificação de protestos de-
monstrou que a resposta governamental é insuficien-
te.  Os jovens exigem reforma política, melhorias na 
saúde e maior orçamento para a educação. 
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O governo do PT favorece abertamente os in-
teresses dos grupos econômicos dominantes em detri-
mento de sua original base de apoio. O partido aban-
donou efetivamente sua relação com os setores que 
lhe outorgaram legitimidade e repertório comparti-
lhado – greves, ocupação das ruas e protestos. Isso o 
converteu passo a passo em um partido acomodado, 
órgão de Estado burocrático, que consolida o andai-
me institucional, tornando-o autorreferencial.

Talvez a mobilização social demonstre que a 
rua pode ser reconquistada, depois de uma déca-
da de consentimento e legitimidade a um discur-
so temporariamente efetivo em relação a políticas 
sociais que transformaram a estrutura da socieda-
de brasileira Talvez no curto prazo se repolitizem 
inclusive os setores médios da sociedade que, sa-
bendo-se estáveis, continuam descontentes com o 
modo de fazer política do atual PT. O que não se 
pode desconhecer é que a crise é uma escola, que 
progressivamente a consciência vai transformando-
-se na intersubjetividade, isto é, no encontro com 

o outro, na discussão sobre novas possibilidades de 
construção e estratégias de luta política. Se em algo 
triunfou o discurso da governabilidade democrá-
tica de cunho conservador, foi no apagão de toda 
possibilidade, inclusive percepção, de que é possí-
vel construir alternativas a esse jogo democrático. 
Tirar o véu foi a primeira tarefa, o resto é ver para 
escolher o melhor lugar a partir do qual atuar.Pv
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Profissionais exibem as badeiras de Cuba e do Brasil, durante a chegada dos primeiros médicos cubanos. (Foto: Divulgação)

Mais Médicos, menos macarthismo

Atendendo a um dos compromissos assumidos 
publicamente em resposta às reivindicações do Pas-
se Livre e de outros manifestantes que ocuparam as 
ruas em junho passado, o governo federal lançou em 
8 de julho o programa Mais Médicos, com o objetivo 
geral de melhorar o atendimento no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e, em especial, ampliar o número de 
médicos dispostos a prestar serviço nas regiões mais 
pobres e carentes do país. 

Recebido com esperança pelo grande povo dos 
sem-SUS, o programa foi hostilizado principalmente 
pelos barões da imprensa e da TV e pelos médicos da 

burguesia, aberta ou envergonhadamente adeptos do 
princípio neoliberal de que educação e saúde não são 
para todos, mas para quem pode pagar. 

Os extremistas neoliberais da Rede Globo, da 
Veja, dos grandes jornais paulistas concentraram-
-se na agressão aos médicos cubanos. Sem dúvida 
atiçados pelo carburante ideológico oferecido pelos 
“donos da notícia”, um bando de jovens médicos fas-
cistoides montou no dia 26 de agosto um “corredor 
polonês” para agredir os cooperantes cubanos que es-
tavam sendo recebidos na Escola de Saúde Pública do 
Ceará. Urrando “escravos”, “voltem para a senzala”, 
o bando tentou intimidar e desmoralizar os recém-
-chegados. Vai para os anais da historiografia de nosso 

Os médicos cubanos, o corporativismo 
e o cartel dos barões da imprensa

João QUartiM MoraEs
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tempo a imagem que mostra um dos médicos vindos 
de Cuba cercado por energúmenos que o vaiavam, a 
fisionomia mais constrangida do que assustada, mas 
transmitindo uma dignidade fortemente contrastante 
com a cafajestada que o molestava. O médico é negro. 
Os que o vaiavam, brancos. Alguém lembrou-se de 
juntar na internet essa foto com outra, em que vemos, 
durante a luta contra a segregação racial nos Estados 
Unidos, uma jovem negra disposta a exercer o recém-
-conquistado direito de frequentar uma universidade 
sendo cercada por brancos racistas. Sua fisionomia 
está tensa, mas sua atitude firme e digna contrasta 
com a boçalidade dos agressores. A semelhança entre 
as duas fotografias é gritante.

relação aos médicos cubanos, eles têm mostrado uma 
inédita sensibilidade social, movida, porém, como 
salta aos olhos, não pelo amor ao próximo, mas pelo 
ódio ao socialismo.

A referida plumitiva, entre outras perfídias 
macarthistas, sugere: “e se dez, cem ou mil médicos 
cubanos pedirem asilo?”. Esperemos para ver. Em 
todo caso, não vimos nem ela nem seus congêneres 
preocupar-se com os pedidos de asilo feitos por As-
sange ou por Snowden. Via de regra, esses e outros 
corajosos anti-imperialistas, que ousaram denunciar 
as patifarias da Casa Branca, do Pentágono e da CIA, 
foram chamados “delatores” pelos sabujos midiáticos.

Na trilha do cartel midiático, entidades e per-
sonalidades da medicina, fiéis à opção preferencial 
pelos pacientes ricos também vociferaram contra os 
cubanos. Ligeiramente maquilados com algum ver-
niz verbal, mas com a mais mesquinha intolerância, 
repetitivos argumentos da retórica reacionária foram 
martelados por diversas associações profissionais da 
área médica, nomeadamente o Conselho Federal de 
Medicina. Ganharemos tempo e espaço considerando 
em bloco essa argumentação que expõe cruamente a 
feia mentalidade da direita brasileira.

Medicina para quem pode

Pode ser dito dos médicos o que um genial pen-
sador comunista italiano de origem sarda disse dos 
intelectuais em geral: os médicos não são uma classe, 
mas cada classe tem seus médicos. Nos “grotões” de 
que a direita fala com tanto desprezo e tão torpe ar-
rogância, sequer há médicos. O assunto não preocupa 
os ricos e famosos, que têm leito cativo em hospitais 
padrão Albert Einstein, para doentes milionários. 
A massa da população passa longe desses institutos 
de saúde cinco estrelas. Vai ao SUS, quando pode. 
Quem já foi, sabe como ele é. Mas certamente é me-
lhor do que nada.

Há uma fração não pequena dos médicos bra-
sileiros que só atende ricaços: inscrevem-se pro forma 
em convênios, mas quase todo o tempo de trabalho 
de que dispõem é investido em consultas particulares 
que, dependendo da fama de que desfrutam, podem 

...a fisionomia mais 
constrangida do que 
assustada, mas transmitindo 
uma dignidade fortemente 
contrastante com a cafajestada 
que o molestava. 

Na véspera desse degradante espetáculo, uma 
editorialista da Folha de S.Paulo, fingindo preocupa-
ção com os salários dos cubanos, tinha destilado seu 
veneno macarthista contra.1 Ela pergunta se “pode um 
médico ganhar R$ 10 mil e um outro, só R$ 2.500, 
pelo mesmo trabalho”. O interesse dos estafetas da 
plutocracia por questões sociais é sempre suspeito. 
Em geral, quando se referem a salários, expressam a 
opinião dominante nos meios patronais de que o mí-
nimo está muito alto. Poucos são indecentes a ponto 
de defender abertamente um retorno aos velhos tem-
pos do arrocho salarial. Recorrem aos mais triviais 
chavões da retórica patronal, alertando sobre o perigo 
inflacionário do “populismo” salarial, que tornaria 
inviável um “crescimento robusto e sustentável”, e re-
comendando ao governo “fazer a lição de casa” (a da 
cartilha neoliberal, evidentemente). Entretanto, em 
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chegar a custar R$1.000, ou até mais. Quanto a trata-
mentos e intervenções cirúrgicas, só os ricos e famosos 
podem encarar a fatura. 

Cada qual tem o direito de escolher o rumo de 
sua carreira profissional; mas uma coisa é optar por 
ser médico de ricos, outra é sabotar uma iniciativa 
para fazer chegar médicos aos mais abandonados. 
Numa sociedade em que a democracia não se restrin-
ja à fraseologia ético-jurídica, a medicina deve estar 
prioritariamente a serviço da saúde pública, da vida 
de todos contra a morte dos pobres.

O programa Mais Médicos tem caráter com-
pensatório: enviar médicos aonde o SUS não chega. 
O efeito prático da sabotagem desse objetivo teria 
sido privar os sem-médico do acesso a um atendimen-
to mínimo. Há duas explicações plausíveis para essa 
atitude cruelmente destrutiva: o corporativismo dos 
médicos que temem o contraste com os colegas para 
os quais enriquecer não é uma prioridade e a frustra-
ção política diante da recuperação do prestígio eleito-
ral da presidente Dilma.

Os detratores do programa convergem para 
acusar o governo brasileiro de importar médicos es-
trangeiros “que só poderão exercer um tipo de medi-
cina e apenas nos lugares para os quais foram designa-
dos”. “Não vieram para transmitir alguma ciência ou 
prática nova”, disse uma detratora. Quanta má fé! Até 
parece que estamos falando de um Congresso cientí-
fico. É célebre o episódio em que a rainha Maria An-
tonieta, às vésperas da Revolução Francesa, vendo sua 
carruagem ladeada por famélicos, perguntou a uma de 
suas fâmulas: “Que querem?” e, à resposta “Eles não 
têm pão”, Sua Majestade redarguiu: “Por que, então, 
não comem biscoitos?”. O argumento da periodista é 
do mesmo naipe: os sem-SUS querem médicos; por 
que não lhes oferecer uma reunião científica sobre os 
últimos progressos da medicina? 

Nem todas as mazelas da saúde brasileira se ex-
plicam, porém, pelas abissais desigualdades sociais de 
nosso país. Algumas provêm diretamente de deforma-
ções do exercício da medicina e afetam não somente 
os clientes do SUS, mas também os dos convênios, 
uns piores do que os outros. A porcentagem normal 
de partos por cesariana, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), é de 15%. No Brasil, se-
gundo um relatório da mesma fonte sobre a Situação 
Mundial da Infância, as cesarianas em 2011 atingi-
ram 44% do total dos partos – a maior porcentagem 
do mundo! Os dados oficiais brasileiros mostram 
uma taxa ainda maior, beirando  a metade dos partos. 

Por que esse “custo Brasil” (como gostam de di-
zer as marionetes da TV e da imprensa quando compa-
ram pejorativamente o país ao que chamam “primeiro 
mundo”)? O fator decisivo é a relutância dos obstetras 
em acompanhar parto normal. Alguns, quando solici-
tados, respondem que cobram o mesmo por qualquer 
tipo de parto. Declaração ardilosa. O parto normal 
pode durar até 10 horas, enquanto a cesariana dura, 
em média, 40 minutos. Cobrar o mesmo preço por um 
trabalho de uma hora e por um de dez horas é cobrar 
dez vezes mais num caso do que no outro. 

Os numerosos obstetras que optam pela solução 
mais fácil bem sabem que, embora muitas mulheres se 
deixem ingenuamente atrair pela perspectiva de um 
parto indolor, a recuperação da cirurgia é mais lenta e 
dolorosa do que a do parto normal. Os pontos de su-
tura têm de ser removidos em consultório, os riscos de 
infecção e de danos colaterais para as mães e os recém-
-nascidos são muito maiores. Note-se ainda que, mes-
mo nos partos ditos normais, que não têm hora para 
começar nem para terminar, alguns médicos injetam 
drogas na parturiente para acelerar as contrações e pre-
cipitar o nascimento, encurtando o trabalho. 

Há muitos obstetras que não incorrem nesses 
desvios de conduta; ao contrário, cumprem seu de-
ver com dedicação. Os números da OMS compro-
vam, porém, que estatisticamente os desvios são antes 
a regra do que a exceção. Como em qualquer outra 
prestação de serviço, quem paga mais tem mais es-
colha; ou, em linguagem da qual a direita não gosta 
mas entende perfeitamente, a alta burguesia tem seus 
médicos, a média os seus e as massas proletárias ficam 
com o resto. Quando ficam.

Síndrome do fascismo

Num estudo sobre as afinidades do liberalismo 
com o fascismo publicado há uma década e meia,2 
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procuramos mostrar que as fortes e arraigadas con-
vergências entre as formas normais e as formas pato-
lógicas da dominação burguesa se expressam em dou-
trinas ideologicamente anfíbias, que se adaptam com 
igual facilidade ao fascismo e ao liberalismo. Carac-
terística geral dessas doutrinas é pretender justificar, 
“naturalizando-as”, as evidentes desigualdades sociais 
e nacionais engendradas e reproduzidas em escala pla-
netária pelo capitalismo.

periodistas da Rede Globo ao governo federal por ter 
trazido os cubanos. Segundo eles, “os médicos ficam 
presos no Brasil, suas famílias, em Cuba. Parece exa-
gerado, mas é a pura verdade”. Não, é pura mentira, 
no padrão Roberto Marinho, aquele que acusou os 
comunistas pelo Atentado do Rio Centro em 1981, 
que deu ordem para que seus jornais e emissoras não 
mencionassem as dezenas de milhões de brasileiros 
manifestando-se nas ruas pelas Diretas-Já em 1984 e 
cometeu muitas outras safadezas politicas.

Sem dúvida, como denunciou uma década 
atrás o poeta nicaraguense Ernesto Cardenal, não 
se pode negar que há em Cuba centenas de presos 
políticos submetidos a terríveis condições de encar-
ceramento. Para eles, não há mais dia ou noite, por-
que seus olhos vendados só lhes mostram as mais 
espessas trevas. Também lhes tamparam as orelhas, 
para submetê-los a um perpétuo silêncio. Até o tato 
lhes foi confiscado: suas mãos foram envolvidas por 
luvas especiais, que provocam permanente sensa-
ção de vazio. Eles são centenas, sobrevivendo em 
jaulas individuais; seus nomes não foram revelados. 
Não se sabe do que são acusados; eles sequer foram 
julgados. Eles estão presos em Cuba, mas não por 
ordem de Fidel Castro. São presos do presidente 
Bush, em Guantânamo. Como são presos de Bush 
e não de Fidel Castro, a imprensa estadunidense 
não fala deles. 

Em sua primeira campanha eleitoral, anos de-
pois de Cardenal escrever este texto, Obama prometeu 
fechar Guantânamo. Mais cinco anos se passaram e o 
presídio político continua em pleno funcionamento, 
com o silêncio cúmplice não somente dos “media” 
estadunidenses, mas também de seus sabujos locais, 
que só cobram respeito aos direitos humanos em re-
lação aos países que desafiam o império do dólar, dos 
mísseis e da espionagem planetária.

É na fronteira maldefinida entre liberalismo de 
direita e macarthismo que se manifestam os sintomas 
configuradores da síndrome reacionária do fascismo. 
O racismo dos energúmenos que receberam os mé-
dicos cubanos no Ceará uivando “escravos”, “voltem 
para a senzala” e o da jornalista do Rio Grande do 
Norte que quis desqualificar as médicas cubanas por 

...a alta burguesia tem seus 
médicos, a média os seus e as 
massas proletárias ficam com o 
resto. 

O fascismo explícito é desde 1945 um fenô-
meno minoritário em escala internacional. Mas se-
ria grande ingenuidade supor que métodos, valores 
e ideias fascistas também o sejam. É que fascistas 
e liberais defendem substancialmente os mesmos 
interesses de classe.3 Aquilo que o historiador es-
tadunidense Barrington Moore chamou síndrome 
reacionária do fascismo4 é uma patologia ideológi-
ca endêmica em sociedades opressoras e desiguais. 
O ódio suscitado pelo programa Mais Médicos 
reativou-a brutalmente. Embora tenha sido bem 
divulgado na internet, o torpe desabafo da jorna-
lista Micheline Borges, do Rio Grande do Norte, 
merece ser reproduzido, por mostrar a extensão da-
quela patologia:

“Me perdoem se for preconceito, mas essas mé-
dicas cubanas têm uma cara de empregada do-
méstica. Será que são médicas mesmo? Afe que 
terrível. Médico, geralmente, tem postura, tem 
cara de médico, se impõe a partir da aparência... 
Coitada da nossa população. Será que eles enten-
dem de dengue? Febre amarela? Deus proteja o 
nosso povo!”

Qualquer comentário seria supérfluo. Mais in-
sidiosos, mas igualmente torpes, foram os ataques de 
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terem cara de empregada doméstica é explícito. Já a 
tropa de choque do cartel midiático dissimula seus 
preconceitos numa fraseologia de tartufo. Fingem 
preocupar-se com as condições de trabalho dos mé-
dicos cubanos, mas quando se trata de reivindicações 
sociais de brasileiros lutando contra a miséria da exis-
tência ou sabotam os fatos pelo silêncio, ou recorrem 
aos velhos chavões policialescos contra grevistas, sem-
-terra, sem-teto...

Sempre há ingênuos que, ao ouvir ou ler as 
“notícias” difundidas pelo cartel, imaginam estar 
sendo objetivamente informados. Mesmo quem tem 
sentido crítico pode se perguntar se não haveria al-
gum fundamento nas insólitas preocupações huma-
nitárias dos “comunicadores” neoliberais em relação 
ao “Mais Médicos”. A resposta é “não!”. Não há nada 
além de macarthismo: qualquer solução a problemas 
concretos que não seja “de mercado”, como eles di-
zem, cheira a comunismo. 

A passagem da burguesia liberal e de largas 
massas da pequena burguesia ao campo da con-
trarrevolução fascista em momentos de crise grave 
com forte ameaça aos interesses estabelecidos cons-
titui regra geral da ordem capitalista. Em situações 
como a atual em nosso país, de confrontos de me-
nor intensidade e sem ameaça séria às posições de 
classe da burguesia, os agrupamentos de tipo fas-
cista permanecem marginais. Mas a consolidação 
em escala nacional de um bloco governamental de 
centro-esquerda, que tem infligido sucessivas der-
rotas eleitorais à oposição de direita, exacerba a 
luta política, sobretudo considerando a perspectiva 
da reeleição de Dilma em 2014. Perante as pífias 
performances eleitorais do PSDB, principal par-
tido da direita, algumas das funções do aparelho 
de hegemonia do capital vão sendo crescentemente 
assumidas pelo complexo privado dos meios de co-
municação social. 

A despeito dos sórdidos ataques de que foi e 
continua sendo objeto, o “Mais Médicos” é apoiado 
por três quartos da população, principalmente pelos 
esquecidos e humilhados, que passaram a vida toda 
sem ver um médico. Tamanho êxito perante a opi-
nião popular assusta e enfurece os tucanos a serviço 

do “Consenso de Washington” e os papagaios de pi-
rata a serviço dos donos da notícia. Enfurecidos estão 
também o Conselho Federal de Medicina, a Federa-
ção Nacional dos Médicos (Fenam) e outras entida-
des corporativistas que tentam sabotar o programa 
por todos os meios a seu alcance, confirmando que 
os médicos da classe dominante são os médicos do-
minantes... 

No Ceará, o PSDB colheu os duvidosos divi-
dendos políticos da cruzada macarthista comandada 
pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, 
José Maria Pontes, um trânsfuga que foi vereador do 
PT durante dois mandatos (2005-2012): o plutocra-
ta Jereissati, da cúpula tucana, recebeu a inscrição 
de cerca de 300 médicos em seu partido. O ódio ao 
socialismo cubano sempre foi um propício fermento 
para a direita.

A medicina cubana

A revolução cubana pôs fim à medicina de mer-
cado. Teve enorme êxito em formar uma geração que 
entende seu ofício como uma militância pela saúde de 
seu povo e a de toda a humanidade. Há atualmente 
mais de 38 mil médicos cubanos exercendo sua ativi-
dade em setenta países de menos recursos. John Kirk, 
coautor de um notável estudo sobre essa grande e ino-
vadora experiência,5 evocou e analisou esse e outros 
dados que só não impressionam os empedernidos. 
Como essa pequena nação de 11,3 milhões de habi-
tantes conseguiu salvar mais vidas nos países pobres 
do que todos os membros do G-8 reunidos? Para res-
ponder a essa pergunta, Kirk e seu parceiro Erisman 
estudaram durante quatro anos o desempenho das 
equipes médicas cubanas em alguns dos países onde 
elas estavam atuando. Entre numerosos outros dados 
básicos, eles notam que está em Cuba a maior esco-
la de medicina do mundo (Elam), frequentada por 8 
mil estudantes de todos os continentes e que, entre 
2004 e 2009, mais de 1,3 milhão de centro-ameri-
canos e sul-americanos recuperaram a visão graças a 
oftalmologistas cubanos.

Helio Doyle, um jornalista que não uiva com 
os lobos do cartel, reproduziu uma avaliação do New 
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England Journal of Medicine, uma das publicações 
mais importantes dos Estados Unidos,6 da qual ex-
traiu a passagem que segue:

Todo mundo tem um médico de família. Tudo 
totalmente gratuito. Apesar de Cuba só dispor de 
recursos limitados, seu sistema de saúde resolveu 
problemas que o nosso [dos EUA] não conseguiu 
resolver ainda. Cuba dispõe agora do dobro de 
médicos por habitante do que os EUA.

Doyle observou ainda que:

Menções elogiosas ao sistema de saúde cubano e 
a seus profissionais são frequentes em publicações 
especializadas e ditas por autoridades médicas e 
organizações internacionais, como a Organização 
Mundial de Saúde, a Organização Panamericana 
de Saúde e o Unicef. Mas mesmo assim, querendo 
negar a realidade, médicos e políticos brasileiros 
insistem em negar o óbvio, chegando ao absurdo 
de dizer que nossa população está correndo riscos 
ao ser atendida pelos cubanos.

e

os indicadores de saúde em Cuba são os melhores 
da América Latina e estão à frente dos de mui-
tos países desenvolvidos. A mortalidade infantil, 
por exemplo (4,8 por mil), é menor do que a dos 
Estados Unidos. [...]A expectativa de vida dos 

cubanos é também elevada: 78,8 anos.[...] em 
1959, Cuba tinha seis mil médicos, sendo que 
três mil correram para os Estados Unidos quan-
do viram que não haveria mais lugar para o siste-
ma privado de saúde e que os doutores elitistas e 
da elite perderiam seus privilégios. Hoje tem 78 
mil médicos, um para cada 150 habitantes, uma 
das melhores médias do mundo. Isso permite a 
Cuba manter mais de 30 mil médicos no exterior. 
Desde 1962, médicos cubanos já estiveram traba-
lhando em 102 países.

O êxito da medicina cubana resulta de um 
longo esforço de formação profissional com cri-
térios socialistas. Lá, não só nenhuma criança 
dorme na rua, mas todas têm garantido o ensino 
básico e a possibilidade, conforme seu desempe-
nho, de desenvolver os estudos até o nível supe-
rior, inclusive os de medicina. Mas como não há 
milagres, essa possibilidade tem uma contrapar-
tida. Os serviços médicos são públicos e a remu-
neração obedece aos mesmos critérios sociais que 
universalizam o acesso ao ensino. Chamar isso de 
“trabalho escravo” é reativar o macarthismo no 
nível de boçalidade em que ele prosperava du-
rante a ditadura. Pv

1. Eliane Catanhede, “avião negreiro”, Folha de S.Paulo, 25 ago. 2013, p. a2.
2. “liberalismo e fascismo, convergências”, Crítica Marxista 8 (1999), p. 9-42.
3. os liberais são apenas mais sinceros do que os fascistas no culto à riqueza monetária. Um exemplo singelo: “Gazeta Mer-
cantil: na área de banco privado, a Merrill lynch fez algum estudo para examinar por que algumas pessoas acumulam riquezas 
e a maioria não? Smith Jr.: não. Estamos interessados quando as pessoas têm riqueza” (entrevista com Winthrop smith Jr., 
presidente do Conselho Mundial da Merrill lynch international, em Gazeta Mercantil de 24 de junho de 1997). no preâmbulo, o 
entrevistador, getulio Bittencourt, informa que “a riqueza das pessoas com alto valor líquido (sic) somou globalmente mais de 
Us$ 16 trilhões em 1996 e deve chegar a Us$ 24 trilhões até o final [...] deste século. nos últimos dez anos, a riqueza desse 
grupo cresceu a uma média anual composta de 8%; no ano passado, o patrimônio dos ricos da américa latina teve o maior 
crescimento no mundo (22%)[...]”.
4. Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. 
Boston: Beacon Press, 1966.
5. John M. Kirk e H. Michael Erisman, Cuban Medical Internationalism: origins, Evolution, and goals. new York: Palgrave Mac-
millan, 2009. 
6. reproduzido em linha no jornal Brasil 247, 24 ago. 2013. o editor esclarece que “profundo conhecedor da realidade de Cuba e 
membro do núcleo de estudos cubanos da Universidade de Brasília, o jornalista Hélio doyle produziu diversas análises técnicas, 
e sem ranço ideológico, sobre a importação de 4 mil profissionais pelo governo brasileiro”.
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Manifestação no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - Divulgação)

Talmud, segundo clássica definição, é o estudo

 
Após a destruição do templo e, portanto, após 

a impossibilidade de ali celebrar sacrifícios, o judaís-
mo como religião passará a se sustentar não mais nos 
cultos, mas no estudo. A partir da tese de Régis De-
bray, reencenada por Peter Sloterdijk, trata-se de uma 
inversão fundamental para todo o Ocidente: de uma 
religião monumental (egípcia: Amon, segundo Tho-
mas Mann, o “mais pesado Deus do Estado”) ou do 
“totem pétreo” ao pergaminho. Da pedra fixa ao tex-
to transportável; do escultor ao arquivista. O estudo 
como uma prática possível no exílio e no êxodo. “Ao 
único Templo, onde se celebrava o solene sacrifício 
cruento, juntaram-se as múltiplas sinagogas, simples 

lugares de reunião e oração, e o domínio dos sacer-
dotes foi substituído pela crescente influência dos fa-
riseus e dos escribas, homens do livro e do estudo” 
(Agamben, 2002, p. 43).

Omnia sua secum portans, carregar consigo 
seus próprios pertences

Ao mito da partida se liga o mito da mobilização 
total, na qual um povo inteiro se transforma em 
bens móveis, que a si mesmos carregam. Nesse 
momento, todas as coisas devem ser reavaliadas 
do ponto de vista da transportabilidade – corren-
do o risco de deixar para trás tudo o que for ex-
cessivamente pesado para carregadores humanos. 
Desse modo, a primeira transvaloração de todos 
os valores se relaciona à dimensão dos pesos. (Slo-
terdijk, 2009, p. 54)

Em defesa da universidade de estudos
JonnEFEr F. BarBosa
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Antes de qualquer discussão sobre o estatu-
to das universidades no ocidente − instituições que 
atravessaram quase oito séculos de transformações 
e rupturas, chegando ao paroxismo de se tornarem, 
no mundo contemporâneo, grandes corporações às 
quais se atrelam metas de viés econômico-técnico-
-militar, um tempo onde sua autonomia em relação 
aos dispositivos e aparatos de poder é cada vez mais in-
discernível – talvez seja preciso novamente pensar o 
que seria o gesto humano, a práxis, e não uma estrita 
poiesis, do estudo enquanto tal, desvinculando-o de 
toda carga de funcionalizações que, paulatinamente, 
a ele se vincularam. 

Foi a partir de 1190, tendo como marco Bo-
lonha, que surgiram as universidades como “uni-
versidades de estudos”, rompendo-se de forma 
definitiva a configuração das escolas monásticas e 
das escolas catedrais da alta Idade Média. Segundo 
Charles e Verger, 

Subtraindo-se à autoridade individual dos 
doutores, os estudantes começaram a se rea-
grupar, de acordo com sua origem geográfica, 
por “nações” (ingleses, alemães, provençais, 
lombardos, toscanos, etc.). Enquanto os mes-

tres aceitavam prestar juramento de obediên-
cia à comuna, os estudantes organizavam-se 
entre eles para se proteger das cobranças da 
população local, regrar seus conflitos inter-
nos, assinar contratos com os professores e de-
terminar eles mesmos os ensinamentos de que 
tivessem necessidade. Pouco a pouco as “na-
ções” estudantis reagruparam-se em “univer-
sidades” (houve duas delas, a dos italianos ou 
citramontanos e a dos estrangeiros ou ultra-
montanos); na direção de cada universidade 
surgiu um reitor eleito anualmente.” (Charle 
e Verger, 1996, p. 17 e 18) 

A autonomia das universidades é, desde seu 
início, frágil e relativa. De forma simbiótica, d, 
inicialmente, da Igreja, como no episódio emble-
mático, comentado pelos historiadores franceses 
Christophe Charle e Jacques Verger, em que a 
comuna de Bolonha se opôs à instauração das co-
munidades estudantis naquele local, quando en-
tão o próprio Papa teve de exigir a manutenção 
dos estudantes na cidade, não obstante intervindo 
com a exigência da licencia docendi aos professo-
res contratados. O modelo de Bolonha não dei-
xou de possuir símiles em Paris (em 1200), em 
Montpellier (1220) e na Universidade de Oxford 

Manifestantes invadem site da Secretaria da Educação de São Paulo e postam foto de mascarados. (Foto: Divulgação)
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(1214), uma comunidade de estudantes estabele-
cida em uma cidade interiorana da Inglaterra e 
com grande autonomia em face do distante con-
trole do Bispo de Lincoln. 

Paulatinamente, o papel inicialmente con-
ferido à Igreja na manutenção das universidades é 
substituído pela figura do Estado moderno ou de 
conglomerados de interesses econômicos e culturais 
(recorrentes no modelo americano da segunda me-
tade do século 19). A relação simbiótica com a igreja 
só permanecerá, no período moderno, nas universi-
dades pontifícias, porém diretamente atreladas aos 
postulados da laicização. 

Porém, desde o início do conceito e da institu-
cionalização das universidades, e para além da futu-
ra relação simbiótica que estas possam ter com seus 
mantenedores (sejam entes estatais, confessionais ou 
privados), a garantia de um âmbito autônomo de re-
gulação de seus interesses e assuntos é um princípio 
genericamente aceito. 

Tal autonomia tem como exemplo simbó-
lico um documento datado de 27 de março de 
1229, tratando de uma “Resolução dos professo-
res e estudantes da universidade de Paris”, mo-

tivada após episódios de confrontos entre gen-
darmes e estudantes, onde vários destes foram 
mortos. 

Ordenamos, e ordenando decretamos, que de 
agora em diante não seja permitido a ninguém 
permanecer na cidade ou diocese de Paris por 
motivo de estudo universitário, isto é, de apren-
der ou ensinar, por um prazo de seis anos a ser 
contado a partir do fim do supracitado mês; quer 
dizer, a não ser que tenha sido apresentada satis-
fação competente à universidade dos mestres e es-
tudantes dentro de um mês a ser contado a partir 
do dia da Páscoa. Durante o prazo da reparação 
ninguém lecione em público ou em particular. 
Nem também, depois de seis anos, poderá al-
guém voltar, a não ser que tenha havido satisfação 
competente a respeito das supracitadas injúrias. 
(apud Ullmann, 2000, p. 153)1 

Como protesto, os estudantes e professores se 
dirigiram para cidades como Orleans, Angers e Tou-
louse (criando ali novas universidades), algo seme-
lhante ao ocorrido em Oxford, quando estudantes se 
mudaram para Cambridge, cuja universidade se ori-
ginou, juntamente com a Universidade de Reading, 
de uma grande greve estudantil em Oxford. Como 

Manifestantes invadem site da Secretaria da Educação de São Paulo e postam foto de mascarados. (Foto: Divulgação)
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nos lembra o professor Carlos Arthur Nascimento, o 
evento francês encerrou-se com a bula Parens Scien-
tiarum (Mãe das Ciências) de 1231, que, entre outras 
questões, concedia à universidade o direito de greve. 
A emblemática greve dos estudantes e professores de 
Paris durou cerca de dois anos.

Autonomia e centralidade do estudo são, por-
tanto, dois princípios indissociáveis e constitutivos nas 
primeiras universidades ocidentais. Mesmo a função 
do reitor, que, apesar de ser dotada de muitos poderes 
na universidade medieval, como o de presidir assem-
bleias, representar a universidade externamente, gerir 
suas finanças e zelar pelo cumprimento de seus estatu-
tos, possuía, segundo Verger, inúmeras limitações 

Seu mandato era breve (um, depois três meses em 
Paris, um ano em Bolonha). Eram submetidos ao 
controle constante das assembleias das universi-
dades; frequentemente reunidas, tais assembleias, 
compostas, segundo o caso, por estudantes, pe-
los mestres (regentes e não regentes) e por am-
bos ao mesmo tempo, desempenhavam um pa-
pel importante na direção das universidades e o 
reitor muitas vezes apenas mandava executar suas 
decisões. Cada vez que o julgassem necessário, 
essas assembleias poderiam designar delegações 
ou comissões particulares, encarregadas deste ou 
daquele assunto. Em suma, o governo das univer-
sidades apresentava, no séc. XIII, caracteres essen-
cialmente democráticos. Ele se exercia, em todo 
caso, de maneira autônoma, pois as possibilidades 
de intervenção das autoridades exteriores eram 
muito limitadas. Bispos e chanceleres, privados 
na maior parte de suas prerrogativas, contenta-
vam-se em presidir certas cerimônias. Os Estados 
ainda não possuíam funcionários especialmente 
encarregados dos assuntos universitários. (Verger, 
1990, p. 50 e 51) 

A principal justificativa da exigência da autono-
mia universitária está na especificidade da prática do 
estudo. Nas universidades medievais o estudo pode 
ser visto como uma liberação profana – pois não mais 
atrelada ao culto – de uma potência humana livre, 
não atrelada a fins ou metas específicas para além de 
seu campo de imanência. 

De fato, o estudo é em si interminável. Quem 
quer que tenha conhecido as longas horas de va-
gabundagem entre os livros, quando qualquer 

fragmento, qualquer código, qualquer índice pa-
rece abrir uma nova via, logo abandonada por um 
novo encontro, ou quem quer que tenha provado 
a labiríntica e ilusória “lei da boa vizinhança” a 
que Warburg tinha submetido a organização da 
sua biblioteca, sabe que o estudo não apenas não 
pode ter fim, mas nem mesmo deseja tê-lo. Aqui 
a etimologia do termo studium faz-se transparen-
te. Ela remonta a uma raiz, st- ou sp-, que indi-
ca os embates, os choques. Estudar e espantar-se 
são, nesse sentido, aparentados: quem estuda está 
nas condições de quem se espantou e permanece 
estupefato diante daquilo que o chocou, sem dis-
so conseguir sair e, ao mesmo tempo, impotente 
para disso se liberar. O estudioso é também, por-
tanto, sempre um estúpido. Mas se por um lado 
ele fica assim perplexo e absorto, se o estudo é 
essencialmente sofrimento e paixão, por outro a 
herança messiânica que ele carrega consigo incita-
-o incessantemente à conclusão. Esta festina lente, 
esta alternância de estupor e lucidez, de desco-
berta e de perda, de paixão e de ação é o ritmo 
do estudo. Nada de mais símile a isso do que a 
condição que Aristóteles, contrapondo-a ao ato, 
define “potência”. A potência é, de um lado, po-
tentia passiva, passividade, paixão pura e virtual-
mente infinita, e, de outro, potentia activa, tensão 
irrefreável ao cumprimento, passagem ao ato. 
(Agamben, 2002, p. 44 e 45) 

Não será possível nem desejável analisar aqui 
algumas das mutações do conceito de universidade 
nos séculos posteriores, basicamente marcadas, a par-
tir do século 18, pelo modelo iluminista, e a partir 
do século 19 até o início do século 20, pelo modelo 
positivista. O que se demarca é, sobretudo, um pau-
latino desvio de eixos: do estudo para o ensino como 
definição do conceito intrínseco de universidade. O 
estudante cedendo lugar à figura do aluno. A segunda 
metade do século 20 assiste, por sua vez, à paulati-
na transformação do ensino universitário em estrito 
know-how ou savoir-faire. 

Do estudo ao ensino e do ensino à mercado-
ria funcionalizada. Do aluno ao potencial consumi-
dor. A ponto de ser possível visualizar a manutenção 
contemporânea do protocolo acadêmico – aqui no 
sentido mais lato do termo protocolo, envolvendo o 
dispositivo acadêmico e os rituais de passagem e for-
mas a ele atrelados – como uma espécie de liturgia 
funcionalizada: os “títulos”, as “produções”, as insíg-
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nias acadêmicas representando tão-somente os mar-
cos distintivos para a atuação de indivíduos na esfera 
corporativa de mercado ou na burocracia estatal. A 
forma mantida em seu esvaziamento, em sua presença 
opaca como estrita fórmula. 

Há, nesse sentido, uma diferença estrutural 
entre a figura do intelectual público disseminada até 
os anos 80 do século 20 e a observada nos tempos 
da divulgação virtual e transnacional da imagem, dos 
textos e das aparições públicas dos chamados “teóri-
cos contemporâneos”. O até pouco tempo atuante e 
requisitado “filósofo público” assume a figura da “ce-
lebridade” – uma marca corporativa e produtora de 
dividendos financeiros como outra qualquer –, carac-
terística que é acompanhada por uma incômoda in-
serção dos critérios do corporativismo carreirista nos 
espaços acadêmicos. “Publish or perish”: faz-se desta 
boutade do fascismo produtivo um imperativo do 
qual nem o helenista enfurnado em seus alfarrábios 
pode se furtar. 

É perceptível no mundo contemporâneo a pro-
gressiva assimilação de práticas típicas do espaço em-
presarial na dinâmica cotidiana dos campi universitá-
rios. Inúmeros componentes poderiam demonstrar a 
total vinculação (e recíproca dependência) do espaço 
acadêmico às estruturas da religião capitalista em seu 
formato ultraliberal. Um dispositivo exemplar dessa 
imbricação salta à vista no campo da pesquisa brasi-
leira: o “currículo Lattes”. 

Não se critica apenas o produtivismo (e sua 
variante argumentativa da quantidade X qualidade) 
que esse currículo implica, tampouco a crítica deve 
ficar restrita ao pragmatismo tecnicista a ele associa-
do. Tais elementos são constitutivos do modelo e fa-
cilmente identificáveis em uma análise minimamente 
descomprometida com a tecnoburocracia acadêmica 
de plantão: muitas das diretrizes de produção hoje vi-
gentes nas agências de fomento são formas explícitas 
de aplicação de critérios particulares do mundo cor-
porativo às universidades. 

Reitores, diretores de faculdades, coordena-
dores de programas de pós-graduação passam a agir 
como CEOs exigindo o cumprimento de metas de 
seus “subordinados”. É a perigosa farsa – que as pró-

prias universidades aceitaram vestir – em troca de seu 
financiamento básico. A velha história do pai filisteu 
capitalista: “pago esta excentricidade se você me mos-
trar a utilidade dela!”. 

Então instauram-se regras espúrias que incenti-
vam apenas as publicações em periódicos pouco aces-
síveis e lidos apenas por especialistas, a proliferação 
das comunicações em congressos fadados ao esqueci-
mento, as coletâneas epidérmicas, o preenchimento 
de planilhas, os grupos de pesquisa fantasmagóricos, 
a primazia das chamadas ciências produtivas (como as 
tecnologias e engenharias) e a marginalização “prole-
tarizante” das ciências humanas. 

Contudo, o que dá ares de perverso cinismo 
ao modelo – cujo emblema brasileiro é o currículo 
Lattes – é sua coercitiva disseminação. Na realida-
de da pesquisa brasileira recente não possuir um 
Lattes é o equivalente a não possuir uma carteira 
de identidade ou um passaporte no plano civil. O 
imprudente transviado sofrerá sérios riscos de ser 
considerado “clandestino”, ou mesmo um “refu-
giado” sem garantias “institucionais” caso não se 
enquadre na ficha de etiquetação da produção in-
dustriocerebral que passou a mover nosso modelo 
de universidade. 

A questão não é a existência de um sistema 
que corporifica o pragmatismo mais mesquinho no 
campo da dita “produção intelectual” − que chega ao 
cúmulo de estabelecer estatísticas e números como 
critério para a obtenção de bolsas sintomaticamente 
chamadas de “produtividade”. 

O que se destaca é sua obrigatoriedade, mes-
mo que seja a partir de coerções veladas, como são 
os principais imperativos do capitalismo. Todos que 
pretendam estar na universidade brasileira deverão 
necessariamente submeter-se à “plataforma” e a tudo 
o que ela representa.

O subscritor deste breve texto não nega que possui 
um currículo Lattes. Nem mesmo pretende atingir aque-
les que, por razões de ofício, tiveram de se deixar capturar 
por este dispositivo. O problema se resume a um ponto: a 
existência vinculante do Lattes e da produção prêt-à-porter 
dos “papers” e o fato de depender do aparelho da universi-
dade para sua subsistência (material). 
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Isso leva ao debate sobre um dos nós górdios 
que zelam pela manutenção política do estado atual 
de coisas pelo mundo afora: as dificuldades maio-
res de sublevar-se contra o capitalismo sintetizam-
-se no fato de ele se apoderar justamente dos meios 
de produção da vida (do sentido mais comezinho 
ao mais amplo possível desse termo). Essa apro-
priação chega a limites insustentáveis no presente. 
Expõe-nos também que a universidade há tempos 
deixou de ser um local com potencialidades “sub-
versivas”... Se é que realmente este último termo 
mantenha algum sentido plausível.

Quiçá o que efetivamente nos reste não se-
jam as tentativas desesperadas de “ressignificar” os 
escombros e entulhos do que sobrou da tradição 
universitária institucional, mas novamente pôr em 
questão esse gesto liberatório do estudo que perma-
nece latente no conceito de universidade, simbóli-
co na Universitas Studiorum medieval. 

Estudo: umas das figuras exemplares da inope-
rosidade2 (desceuvrement) constitutiva da práxis hu-
mana. 

O fim do estudo pode eventualmente jamais 
ser alcançado – e, nesse caso, a obra permanece 
para sempre no estado de fragmento e de ficha-

mentos – ou, ainda, coincidir com o momen-
to da morte, no qual o que parecia uma obra 
cumprida revela-se simples estudo: é o caso de 
S. Tomás que, pouco antes da morte, confia em 
segredo ao amigo Rinaldo: “chega o fim da mi-
nha escritura, já que agora me foram reveladas 
as coisas em relação às quais tudo o que escrevi 
e ensinei me parecem sem importância e, por 
isso, espero que com o fim da doutrina venha 
rápido também o fim da vida”. Mas a última e 
mais exemplar encarnação do estudo na nossa 
cultura não é a do grande filólogo nem a do 
santo doutor. É, muito mais, o estudante tal 
como aparece em certos romances de Kafka ou 
Walser. O seu protótipo está no estudante de 
Melville, que passa a vida em um quarto baixo 
“em tudo similar a uma tumba”, com os coto-
velos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as 
mãos. E a sua figura mais extrema é Bartleby, 
o escrivão que parou de escrever. Aqui a tensão 
messiânica do estudo está invertida ou, mais, 
está além de si mesma. O seu gesto é o de uma 
potência que não precede o ato, mas que lhe 
segue deixando-o sempre para trás; de um Tal-
mud que não apenas renunciou à reedificação 
do Templo, mas definitivamente o esqueceu. 
(Agamben, 2002, p. 45) Pv
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