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POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO POLITIZANDO ------------            Editorial 
Com esta publicação, o NEPPOS, em parceria com o Grupo de 

Estudos Político-Sociais - POLITIZA, do Programa de Pós-

Graduação em Política Social da Universidade de Brasília,   

inaugura uma novidade em sua linha editorial. Transforma 

esta 14ª edição do Boletim POLITIZANDO em um Número   

Especial, por três principais motivos: a) por abraçar a causa 

das mobilizações populares massivas, deslanchadas no Brasil 

em junho de 2013, e consideradas as mais importantes mani-

festações de rua ocorridas nos últimos anos em solo nacional; 

b) por dar publicidade a análises e opiniões qualificadas sobre 

essas manifestações, com a inestimável colaboração de insig-

nes intelectuais brasileiros; c) por desejar somar contribuições 

a essa onda espetacular de legítimos protestos públicos que 

traduz, em essência, o mais genuíno anseio brasileiro por   

decisivas mudanças democráticas. Para falar com propriedade 

e postura crítica desse processo, três reconhecidos cientistas 

sociais foram convidados e acederam a esse chamado com 

elogiável presteza e indefectível amor à causa. Trata-se de 

Marilena Chauí, Valério Arcary e Ricardo Antunes, os quais, 

por meio de artigos sucintos e de entrevista, preenchem,   

nessa ordem, 10 páginas deste Boletim com profícuas e eluci-

dativas discussões. Além disso, nos livros indicados neste   

veículo, bem como no filme, monografia, dissertação e tese 

selecionados, encontram-se, igualmente, conteúdos que    

exortam, direta e indiretamente, os leitores ao exercício da 

participação política organizada e resistente em prol da supe-

ração das   desigualdades e da perversa exploração do traba-

lho que o capitalismo legou à humanidade. E diante dessa  

exortação o NEPPOS e o POLITIZA respondem: SIM!     

Profª. Drª. Potyara A. Pereira-Pereira 
Vice-coordenadora do NEPPOS/CEAM/UnB 
Líder do Grupo de Estudos Político-Sociais  

(POLITIZA/SER/IH/UnB) 

 

2º Seminário do Fórum Nacional 
de Trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social - 
FNTSUAS 

Local: Brasília/DF 

Informações:  

http://fntsuas.blogspot.com. br/ 

14º CBAS - Congresso Brasileiro 
de Assistentes Sociais 

Local:  Águas de Lindóia / SP 

Informações:  

http://www.cbas2013.com.br/   

5º Seminário Nacional Sociologi-
a & Política 

Local:  UFPR—Curitiba/Paraná  

Informações: 
http://www.humanas.ufpr.br/po
rtal/seminariosociologiapolitica/  

20 e 21/setembro/2013  

14 a 18/outubro/2013 

06 a 08/novembro/2013 

TOME NOTA!TOME NOTA!TOME NOTA!TOME NOTA!    
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DIREITOS E POLÍTICAS SOCIAIS: da 
garantia à regulação punitiva da po-
breza 

 

A tese trata dos direitos e das políti-
cas sociais no Brasil, sob a égide do 
neoliberalismo. Inicialmente, traça 
um panorama do domínio mundial da 
ofensiva neoliberal que promoveu a 
transição de um padrão socialdemo-
crata de proteção social, para outro 
no qual os direitos sociais  foram des-
montados. Como consequência, ocor-
reu, aceleradamente, a passagem do 
perfil minimamente protetor da polí-
tica social  para outro perfil, punitivo 
e criminalizador dos pobres, tornan-
do-se a pobreza algo a configurar não 
apenas um fracasso pessoal, mas 
também um delito.  No Brasil, tais 
mudanças, acentuadas pela crise es-
trutural do capitalismo, que teve seu 
ápice a partir de 2008, exacerbaram o 
desemprego, a pobreza, a desigualda-
de, a barbarização das relações soci-
ais e o evidente desmonte das políti-
cas sociais, apesar do discurso desen-
volvimentista. E com isso se penali-
zou centralmente o pobre, que teve o 
acesso aos direitos mais elementares 
condicionado a contrapartidas mora-
lizadoras, sob a alegada finalidade de 
manter a coesão social,  por meio do 
“alívio” de sua situação de privação. 
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CULTURA POLÍTICA E A REPRESENTA-
ÇÃO DOS USUÁRIOS NOS CONSE-
LHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Dile-
mas e Conquistas 

 

A presente dissertação procurou ana-
lisar os impactos da cultura política 
brasileira na participação dos usuá-
rios nos Conselhos de Assistência 
Social. Para tanto, foram realizadas 
revisões bibliográficas e documentais, 
bem como observação participante e 
pesquisa de campo no Conselho Na-
cional de Assistência Social e no Con-
selho de Assistência Social do Distrito 
Federal. A pesquisa apresenta uma 
análise sobre as praticas participati-
vas e a emergência da democracia no 
Brasil e traz os conselhos gestores 
como fruto de um processo histórico 
de mobilizações sociais em prol da 
construção e gestão democrática das 
políticas sociais. Assim, buscou-se 
conhecer os principais avanços e os 
desafios cotidianos enfrentados pelos 
usuários, com implicações para seu 
acesso e permanência. Nota-se que a 
trajetória dos conselheiros nos espa-
ços de participação são fontes de 
aprendizado e são essenciais para o 
fortalecimento e qualificação da re-
presentação. A conquista desses es-
paços é de fato um avanço, mas é 
necessário que haja melhores condi-
ções para que esses segmentos pos-
sam atuar enquanto protagonistas de 
uma política justa e igualitária.  
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AS MÍDIAS SOCIAIS E O OCCUPY 

WALL STREET: Uma análise da im-
portância do Facebook, Twitter  e 
YouTube para o Movimento  

 

Este trabalho objetivou analisar o 
uso de três mídias sociais –
Facebook, Twitter e YouTube- nos 
movimentos sociais ocorridos no 
ano de 2011: os Indignados na Espa-
nha, a Primavera Árabe no Egito e, 
com maior ênfase, o Occupy Wall 
Street nos Estados Unidos, bem co-
mo procurou ressaltar os preceden-
tes desses movimentos sociais como 
a crise econômica de 2008. Através 
da pesquisa básica, qualitativa, ex-
ploratória, bibliográfica e documen-
tal foram descritas as influências das 
mídias sociais nesses movimentos 
sociais e também revisados concei-
tos de globalização, mídias sociais,  
crise do sistema econômico e movi-
mentos sociais. A pesquisa contribu-
iu tanto para a pesquisadora, que 
almeja seguir a carreira jornalística, 
como para a sociedade, estados e 
academia, uma vez que esses movi-
mentos sociais estão cada vez mais 
organizados e sem prazo para termi-
nar.  
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As considerações que seguem se referem ape-
nas às manifestações de 11 de junho na cidade de São 
Paulo, cujo estopim foi a luta contra o aumento da tarifa 
dos transportes coletivos, ganhando enorme proporção 
graças à convocação pelas redes sociais, que parecem 
quebrar o monopólio da mídia, embora possuam algu-
mas características que a aproximam dos procedimentos  
midiáticos: é indiferenciada (poderia ser para um show 
da Madonna, uma maratona esportiva, e calhou ser a 
tarifa do transporte); é um evento pontual ou um espe-
táculo de massa; assume uma dimensão mágica, vinda 
da natureza do próprio instrumento tecnológico sobre o 
qual os “usuários” não possuem nenhum controle técni-
co e econômico. A dimensão é mágica porque, assim 
como basta apertar um botão para tudo aparecer, assim 
também se acredita que basta querer para fazer aconte-
cer, repondo um dos recursos mais usados pelos meios 
de comunicação, qual seja, a ideia de satisfação imediata 
do desejo.  

As condições concretas que deram origem às 
manifestações encabeçadas pelo Movimento do Passe 
Livre (MPL) constituem o que chamo de “inferno urba-
no”: explosão do uso do automóvel individual, tornando 
quase impossível a mobilidade urbana, ao mesmo tempo 
em que as cidades se estruturam com um sistema viário 
destinado a estes modelos de veículos, em detrimento 
do transporte coletivo, mas incapaz de resolver os pro-
blemas; explosão imobiliária, com os grandes condomí-
nios (verticais e horizontais) e shopping centers, que pro-
duzem uma densidade demográfica praticamente incon-
trolável; aumento da exclusão social e da desigualdade 
com a expulsão das classes pobres das regiões favoreci-
das pelas grandes especulações imobiliárias e o conse-
quente aumento das periferias carentes e de sua distân-
cia com relação aos locais de trabalho, educação e servi-
ços de saúde e lazer; degradação da vida cotidiana das 
camadas mais pobres da cidade; indignidade e indecên-
cia do transporte coletivo. Definidas e orientadas pelos 
imperativos dos interesses privados, as montadoras de 
veículos, empreiteiras da construção civil e cartéis de 
transporte coletivo dominam as cidades sem assumir 
qualquer responsabilidade pública. 

O “pensamento mágico” poderia levar a acredi-
tar que a vitória sobre a tarifa do transporte coletivo 
garantiria imediatamente outras de outro tipo. Ora, o 
inferno urbano indica que há uma nova e difícil tarefa 
política pela frente, porque é preciso enfrentar o poder 
de montadoras, empreiteiras e cartéis de transporte 
coletivo, poderes que não se relacionam tranquila e paci-
ficamente com reivindicações e exigências sociais. Um 
exemplo pode ajudar a perceber os limites do pensa-
mento mágico: quando Luiza Erundina, partindo das de-
mandas dos movimentos populares e dos compromissos 
com a justiça social, propôs a Tarifa Zero para o trans-

porte público de São Paulo, ela explicou à sociedade que 
a tarifa precisava ser subsidiada pela Prefeitura e que 
não faria o subsídio implicar cortes nos orçamentos de 
educação, saúde, moradia e assistência social. Antes de 
propor a Tarifa Zero, aumentou em 500% a frota da 
CMTC (a antiga empresa municipal de transporte) e for-
çou os empresários privados a renovar sua frota. Em 
seguida, por meio de inúmeras audiências públicas, apre-
sentou todos os dados e planilhas da CMTC e obrigou os 
empresários a fazer o mesmo, de maneira que a socieda-
de ficou plenamente informada quanto aos recursos que 
seriam necessários para o subsídio. Propôs, então, que 
este viesse de uma mudança tributária: o IPTU progressi-
vo (o imposto predial seria aumentado para os imóveis 
dos mais ricos, que contribuiriam para o subsídio junta-
mente com outros recursos da Prefeitura). A reação foi 
imediata: comerciantes fecharam ruas inteiras, empresá-
rios ameaçaram locaute das empresas, nos “bairros no-
bres”, passeatas denunciavam o “totalitarismo comunis-
ta” da prefeita e os poderosos da cidade “negociaram” 
com os vereadores a não aprovação do projeto de lei. A 
Tarifa Zero não foi implantada. Discutida na forma de 
democracia participativa, apresentada com lisura e ética 
política, a proposta foi derrotada. O pensamento mágico 
não vai longe, pois não basta ausência de corrupção e 
afirmação de justiça social para que tudo aconteça ime-
diatamente como se deseja. Existe no mundo algo cha-
mado divisão social das classes, o domínio dos com-
poder contra os sem-poder. 

Se o ponto de partida das manifestações foi a 
tarifa do transporte, seu ponto de chegada foi a recusa 
das mediações institucionais democráticas, isto é, a polí-
tica e os partidos políticos. Sabemos que o MPL é consti-
tuído por militantes de esquerda (com e sem partido) 
que,  para assegurar a unidade do movimento, evitou a 
referência partidária indo às ruas sem definir-se como 
expressão de partidos políticos. Em São Paulo, quando, 
na comemoração da vitória, os militantes partidários que 
compareceram às ruas foram execrados, espancados e 
expulsos, acusados de oportunismo, como se não fossem 
participantes do MPL. Ao aparecer como uma ação da 
juventude, as manifestações assumiram a aparência de 
um universo homogêneo, embora, de fato, heterogêneo 
do ponto de vista econômico, social e político (como 
comprovam os espancamentos dos militantes de esquer-
da e as manifestações do caminhoneiros que, submissos 
aos interesses de seus patrões, tentaram o locaute em-
presarial).  

A recusa da política nos põe diante do risco de 
fortalecimento da ideologia neoliberal, que afasta a polí-
tica como mediação no espaço público e afirma a autor-
regulação da sociedade pelo mercado, portanto, pelos 
imperativos do interesse privado. Isso pode ser compre-
endido se fizermos uma comparação com o passado re-
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cente. Nas décadas de 1970 a 1990, as organizações de 
classe (sindicatos, associações, entidades) e os movimen-
tos sociais e populares tiveram um papel político decisivo 
na implantação da democracia no Brasil introduzindo a 
ideia de direitos sociais, econômicos e culturais para além 
dos direitos civis liberais;  afirmando a capacidade auto-
organizativa da sociedade; instituindo a prática da demo-
cracia participativa como condição da democracia repre-
sentativa a ser efetivada pelos partidos políticos. Em ou-
tras palavras: sindicatos, associações, entidades, movi-
mentos sociais e movimentos populares eram políticos, 
valorizavam a política e propunham mudanças políticas.  
Isso quase desapareceu da cena histórica como efeito do 
neoliberalismo, que produziu: 1. fragmentação, terceiriza-
ção e precarização do trabalho (tanto industrial como de 
serviços), dispersando a classe trabalhadora, com o risco 
da perda de seus referenciais de identidade e de luta; 2. 
refluxo dos movimentos sociais e populares e sua substi-
tuição pelas ONGs, cuja lógica é distinta daquela que rege 
os movimentos sociais; 3. existência de uma nova classe 
trabalhadora heterogênea, fragmentada, ainda desorga-
nizada e que por isso ainda não tem suas próprias formas 
de luta e não se apresenta no espaço público; 4. como 
consequência, a nova classe trabalhadora corre o risco de 
ser atraída e devorada por ideologias individualistas como 
a “teologia da prosperidade” (do pentecostalismo) e a do 
“empreendedorismo” (da classe média), que estimulam a 
competição, o isolamento e o conflito interpessoal, que-
brando formas de sociabilidade solidária e luta coletiva.  

Evidentemente, a crítica às instituições políticas 
brasileiras não é infundada, mas possui base concreta: no 
Brasil, sociedade autoritária, violenta e excludente, os 
partidos políticos tendem a ser clubes privados de oligar-
quias locais, que usam o  poder público para seus interes-
ses privados; a qualidade dos legislativos nos três níveis é 
a mais baixa possível e a corrupção é estrutural ou o mo-
do normal de seu funcionamento; a relação de represen-
tação não se concretiza porque vigoram relações de fa-
vor, clientela, tutela e cooptação. A crítica ao PT se dirige 
(como têm dito e escrito muitos militantes ao longo dos 
últimos 20 anos)  ao distanciamento daquilo que determi-
nou seu nascimento e crescimento, isto é, o campo das 
lutas sociais auto-organizadas, dando prioridade aos em-
bates eleitorais.  

Mas é preciso compreender as causas desse mo-
do de funcionamento dos partidos políticos, qual seja, a 
estrutura autoritária da sociedade brasileira, de um lado, 
e, de outro, o sistema político-partidário deixado pelos 
casuísmos da ditadura. Essa compreensão permitiria colo-
car na pauta de lutas a urgência da reforma política, em 
lugar de imaginar que se pode magicamente suprimir a 
política. Aliás, apesar do uso das redes sociais e da crítica 
aos meios de comunicação, a maioria dos manifestantes 
paulistanos aderiu à mensagem ideológica neoliberal di-
fundida anos a fio pela mídia de que os partidos são cor-
ruptos por essência. Essa posição dos meios de comunica-
ção tem a finalidade de lhes conferir  o monopólio das 

funções do espaço público, como se não fossem empre-
sas  movidas por interesses privados. Em lugar de afir-
mar a urgência de uma reforma tributária (para distribui-
ção igualitária da renda) e de uma reforma política (que 
acabe com o sistema deixado pela ditadura), grande par-
te dos manifestantes, reproduzindo a linguagem midiáti-
ca, falou de ética “na” política (ou seja, a transposição 
dos valores do espaço privado para o espaço público), 
quando, na verdade, se trata de afirmar a ética “da” polí-
tica (isto é, valores propriamente públicos), que não de-
pende das virtudes morais das pessoas privadas dos polí-
ticos e sim da qualidade das instituições públicas. A ética 
“da” política, no nosso caso, depende de uma profunda 
reforma política que crie instituições democráticas repu-
blicanas e destrua de uma vez por todas a estrutura dei-
xada pela ditadura, que força os partidos políticos a faze-
rem coalizões absurdas se quiserem governar, compro-
metendo o sentido e a finalidade de seus programas e 
abrindo as comportas para a corrupção. Em lugar da 
ideologia conservadora e midiática de que por essência a 
política é corrupta, trata-se de promover uma prática 
inovadora capaz de criar instituições públicas que impe-
çam a corrupção, garantam a participação, a representa-
ção e o controle dos interesses públicos e dos direitos 
pelos cidadãos.  

Malgrado eles próprios e suas afirmações explí-
citas contra a política, os manifestantes realizaram um 
evento político, pois disseram “não” ao que aí está, indi-
cando uma nova possibilidade de práxis política, desde 
que estejam atentos aos riscos da destruição do novo 
que trouxeram: se não levarem em consideração a divi-
são social das classes, os conflitos de interesses e de 
poderes econômico-sociais na sociedade, não compreen-
derão o campo econômico-político no qual estão se mo-
vendo quando imaginam estar agindo fora da política e 
contra ela e fecharão o campo democrático enquanto 
criação de direitos e abertura histórica. Essa compreen-
são cabe às esquerdas, se acreditarem que o novo é pos-
sível e que vale a pena lutar por ele, ou como apareceu 
num cartaz de um manifestante: “sou brasileiro, não 
desisto”. 

 
 

* Marilena Chauí é filósofa, mestre e doutora em Filoso-
fia e professora titular da Universidade de São Paulo /
USP. 

** Texto construído pela autora a partir do artigo, de sua 
autoria, "As manifestações de junho de 2013 na cidade 
de São Paulo" publicado originalmente na Revista Teoria 
e Debate, edição n. 113, de 27 de junho de 2013.  

*** Foto retirada do site:  
 http://www.geledes.org.br/em-debate/
colunistas/18712-brasil-vive-revolucao-social-diz-
marilena-chaui  
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    “Os camponeses estão votando com os pés”. 

Vladimir Ilitch Ulianov ou Lenin, quando 
informado que os camponeses estavam 
desertando em massa do Exército Czarista 
na Primeira Guerra Mundial. 

      O sentido das proporções é importante. Nas Jorna-
das de Junho centenas de milhares de jovens invadiram 
as ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro nas mobiliza-
ções de rua mais massivas dos últimos vinte anos. Esta-
vam votando com os pés. Esta luta chocou frontalmen-
te com o PT na prefeitura de São Paulo, com o PSDB no 
governo estadual e com o PMDB no Rio. Depois a ava-
lanche de mobilizações se alastrou e expandiu na forma 
de um tsunami nacional. Muitas centenas de cidades 
viram as maiores passeatas de sua história. Não pou-
cas, maiores que as que conheceram quando do “Fora 
Collor” de 1992. Algumas até maiores do que a das 
Diretas em 1984.  

Progressiva ou regressiva? 

       Tentar diminuir o significado destas mobilizações 
com a caracterização de que seriam somente a expres-
são do mal-estar das classes médias urbanas mais esco-
larizadas é insustentável. Nem todas as mobilizações de 
massas são progressivas. O papa reuniu em julho al-
guns milhões nas ruas do Rio de Janeiro, e não havia 
nada de progressivo no apoio ao Vaticano. Foi uma 
mobilização reacionária. 
      O sentido das Jornadas de Junho, apesar de muita 
confusão, foi oposto. A esmagadora maioria dos carta-
zes era maravilhosa: “se o povo acordar, eles não dor-
mem!”; “Não adianta atirar, as ideias são à prova de 
balas!”; “Não é por centavos, é por direitos!”; “Põe a 
tarifa na conta da Fifa!”; “Verás que um filho teu não 
foge à luta!”;“Se seu filho adoecer, leve-o ao está-
dio!”;“Ô fardado, você também é explorado!”.Havia 
algum desafino, é verdade, entre o que as multidões 
fazem e muitos dos cartazes. Alguns cartazes, por e-
xemplo, eram contraditórios com outros. Este desacer-
to é previsível. 
     Assistimos a uma espetacular explosão de protesto e 
euforia. Não nos surpreendamos com o que vemos de 
espontâneo, singelo, irreverente e até um pouco ingê-
nuo. A alegria das massas nas ruas se explica pela des-
coberta, surpreendente para elas mesmas, de que é 
possível mudar a vida, mudar o mundo, e mudarmo-
nos a nós mesmos pela ação política coletiva. Por isso, 
a força irresistível da palavra de ordem “o povo acor-
dou”, ou mesmo o clássico e sempre atual “o povo uni-
do jamais será vencido”. A composição social predomi-
nantemente jovem e universitária não diminui em nada 
o caráter progressivo das Jornadas de Junho. Assim 
foram, também, durante muitos anos as manifestações 
de rua que, entre 1978 e 1984, saíram às ruas na fase 
final da luta contra a ditadura militar. Nas sociedades 

urbanas e industrializadas contemporâneas, a juventude 
universitária foi, incontáveis vezes, um setor que se ante-
cipou à entrada em cena dos trabalhadores.  
 
A greve nacional de 11 de julho  
         A ordem em uníssono dos três maiores partidos 
políticos, ou seja, tanto aqueles que são o núcleo central 
de apoio ao governo Dilma, como a oposição de direita, 
foi  a de derrotar o movimento por meio da repressão. 
Foram derrotados. Esse processo de luta já está transfor-
mando o Brasil. Tudo sugere que já ocorreu uma mudan-
ça da situação política, e estamos em transição para uma 
situação, talvez, pré-revolucionária. A relação de forças 
entre as classes já mudou, e para melhor, não para pior. 
Os governos, todos os governos, estão imensamente 
mais fracos que dois meses atrás. As massas juvenis nas 
ruas sentem-se mais fortes. O que se expressou foi uma 
irresistível disposição de luta. A juventude conquistou o 
apoio da maioria da população. A faísca foi o aumento 
das passagens. Depois foi a luta contra a repressão da 
polícia, ou seja, pelo direito democrático de lutar. 
     Na sequencia, talvez até três milhões de assalariados 
foram à greve em 11 de julho, em escala nacional. Neste 
processo ficou claro que a “lua de mel” que beneficiou os 
governos do PT em Brasília durante dez anos acabou. A 
nova geração saiu às ruas e está exasperada. Está reali-
zando um aprendizado acelerado, uma vez que a peda-
gogia da luta nas ruas é muito intensa.  
 

Perigos reais e onda reacionária imaginária 

        A esquerda socialista não tem porque se assombrar 
com a juventude nas ruas. Quem tem razões para se 
assustar é o governo de coalizão liderado pelo PT, os 
partidos que o sustentam, bem como a oposição de 
direita. Porque governo e oposição de direita? Porque 
estes dois campos políticos são os que têm muito a 
perder com as mobilizações populares. Mas não há, nem 
houve qualquer perigo de golpe. Não há, nem houve 
tampouco perigo de qualquer subversão do governo 
Dilma.  
       Isso porque a esmagadora maioria da classe 
dominante não quer desestabilização. Quer a 
manutenção do calendário eleitoral. Não sonha em 
derrubá-la, não estamos nem em Honduras, nem no 
Paraguai. A teoria imaginária da onda reacionária tem 
como objetivo encobrir o real, objetivo, indiscutível giro 
à direita do governo Dilma. Que elevou à enésima 
potência as anistias fiscais para frações burguesas, 
privatizou portos, aeroportos e estradas, acelera 
parcerias público-privadas, e prepara os leilões do pré-
sal para a iniciativa privada.  

    As teorias conspiratórias, que surgiram depois de con-
frontos com fascistas nas ruas, são infantis e paranoicas.  
É verdade que grupos fascistas agiram descarada e pro-
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vocativamente nas ruas. Mas não há nem perigo de golpe 
de direita, nem sequer de um movimento de massas fas-
cista. O que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro e 
Salvador, entre outras cidades, foi muito grave, mas este-
ve longe de ser o mais importante nas Jornadas de Junho. 
Foi parecido com o Cairo, onde a Irmandade Muçulmana 
tentou e conseguiu impedir a esquerda de se apresentar 
publicamente. Combater os fascistas foi, é e permanecerá 
sendo uma tarefa imposta pela nova situação. É porque a 
situação mudou com as Jornadas de Junho que os fascis-
tas, que é bom lembrar alimentam um movimento virtual 
na internet com muitas dezenas de milhares de adeptos, 
se sentiram motivados a ir às ruas. Mas os que gritavam 
“sem partido” não são fascistas.  

Duas armadilhas e três campos 

      Duas armadilhas estão no caminho da luta. Três cam-
pos, pelo menos, irão se definir a curto prazo. Uma parte 
da burguesia, representada pelo PSDB, DEM e a Rede 
Globo, entre outros sujeitos políticos menores, vão tentar 
dirigir a mobilização para desgastar o governo do PT e 
canalizar o mal estar para as eleições do próximo ano. 
Terá dificuldade em desviar as massas juvenis e populares 
da luta pelas reivindicações concretas, entre outras mui-
tas razões, porque são governo em São Paulo, Minas Ge-
rais e outros Estados. Mas está na disputa. Foi Alckmin 
quem mandou atirar, e não disse uma palavra de arre-
pendimento, porque está esperando a hora para voltar a 
usar a repressão. Este é o campo da oposição de direita. 
     Mas o que denominamos de esquerda está dividida em 
dois campos, irreconciliáveis, desde a posse do governo 
Lula. Em primeiro lugar está o campo daqueles que 
consideram que é preciso unir a esquerda para defender 
o governo Dilma, porque o maior perigo seria a 
desestabilização do governo liderado pelo PT, ou até do 
regime democrático. É o campo dos que consideram o 
governo Dilma um governo em disputa, e estão, podemos 
admitir, comprometidos em fazer exigências. Exigências 
para que Dilma abra negociações com as reivindicações 
das massa em luta. Exigências para que o PT no governo 
não capitule diante do PMDB de Michel Temer e Sérgio 
Cabral. Ou exigências para que o PT fora do governo não 
capitule aos ministros do PT que aconselham moderação 
a Dilma. Em resumo, estão engajados em  pressionar o 
governo, mas não estão dispostos a romper com ele. E 
reafirmam que não era possível antes de junho, e 
continua não sendo possível, mesmo depois de milhões 
nas ruas, construir uma esquerda à esquerda do governo 
Dilma. Mas junho não provou o contrário? 
    Em outro campo estão aqueles que compreendem que 
a mobilização pelas reivindicações deve avançar, tendo a 
prioridade de unificação com os trabalhadores, ou seja, a 
preparação de uma nova greve geral, agora para 30 de 
agosto. Este campo afirma que para lutar contra os 
empresários do transporte urbano, os banqueiros, os 
fazendeiros do agrobusiness, a FIESP, não é possível dar 
trégua a nenhum governo, nem mesmo o de Dilma. 
       Depois de dez anos, ficou claro que os governos 
liderados pelo PT em aliança com partidos burgueses 

estão mais comprometidos com a preservação do 
pagamento da dívida pública, do que com o transporte, a 
educação e a saúde públicas. Sem romper com o 
pagamento da dívida pública, de onde viriam as verbas 
para os investimentos necessários à implantação, por 
exemplo, do passe livre?  
       Os que nos colocamos nesta posição queremos 
ajudar a juventude nas ruas a continuar ocupando as 
avenidas com as reivindicações que ela mesma foi 
forjando pela sua experiência prática: conquistar o passe 
livre, desmilitarização das PM’s, mais verbas para 
educação e saúde, punição dos corruptos. E queremos 
agregar às reivindicações que respondem às 
necessidades do proletariado: o aumento dos salários e 
a redução da jornada de trabalho, por exemplo, ou a 
anulação da reforma da previdência, e a suspensão dos 
leilões de privatização do pré-sal, e tantas outras.  
 

É preciso lutar, é possível vencer 

     Qual estratégia é o melhor caminho para vitórias 
populares? Qual estratégia irá prevalecer? Qual dos dois 
campos tem uma melhor apreciação do que está em 
disputa, e a melhor orientação para transformar o 
Brasil? Seria estupendo, realmente, fantástico, se as 
mobilizações de jovens e trabalhadores fossem o 
bastante para exercer uma pressão de classe suficiente 
para impor uma frente única de toda a esquerda. Essa é 
a vontade dos ativistas, é a vontade de todos os que 
sabem contra quem estão lutando, posto que isto é o 
elemento central para a vitória: saber quem são os 
amigos e quem são os inimigos.  
        O PT e seus satélites, por sua vez, vão tentar, tam-
bém, desviar a mobilização. Não teve outro sentido a 
proposta dos cinco pactos, que se resumem ao plebiscito 
pela reforma política, ou seja, de algumas regras eleito-
rais. Vão tentar deslocar a luta das reivindicações para a 
defesa da reforma da “democracia”, para conseguir uma 
trégua nas ruas, ganhando tempo para que a energia 
que nasceu das ruas se perca pela confusão e o cansaço. 
O terceiro campo será o da unidade da juventude com os 
trabalhadores. Essa é a força social mais poderosa que 
há no Brasil. A juventude abriu uma janela de esperança 
e se olharmos bem por ela, veremos que nas fábricas e 
empresas de todo o país há milhões de trabalhadores 
que estão há muito tempo querendo acreditar que é 
preciso lutar. Agora ficou provado que, se lutarmos, é 
possível vencer.  
 
 

* Valério Arcary é historiador, doutor em História Social 
pela Universidade de São Paulo /USP, professor no Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo /IFSP e editor do blog Convergência.  

** Foto retirada do site:  
http://juventudepstubh.blogspot.com.br/2013/06/
valerio-arcary-o-brasil-vive-uma-onda.html  
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POLITIZANDO: Em sua opinião, 
quais são as verdadeiras causas das  
manifestações que estão ocorren-
do no Brasil, desde junho de 2013? 

Prof. Ricardo Antunes: Primeira-
mente, para entendermos as rebeli-
ões é preciso também compreender 
um conjunto de elementos ou 
“curvas” na história recente do   
Brasil. Curvas com origens e dire-
ções distintas, mas que em um de-
terminado momento estabeleceram 
um ponto de intersecção, o que         
confluiu para as rebeliões de junho 
de 2013. Quais seriam, especifica-

o Brasil ser uma potência econômica 
mundial, não está sequer entre os 
mais altos da America Latina. O endi-
vidamento recente da classe trabalha-
dora brasileira mostrou a limitação 
desse projeto de crescimento e o  
mito das chamadas classes médias, 
que a mídia também tanto difundiu, 
ruiu. 

Já o governo Dilma deu continui-
dade a isso que eufemística e apolo-
geticamente é chamado de neode-
senvolvimentismo, mas cuja realidade 
concreta está expressa na degradação 
da vida urbana, quer pela privatização 
selvagem dos governos tucanos no 
país e nos estados, quer pela privati-
zação branda dos governos do PT 
que, no final, nos trouxeram como 
resultado um transporte público caó-
tico e degradado e uma educação 
pública completamente destroçada 
nos seus ensinos básico e secundário. 
E a duras penas se mantém um ensi-
no superior público, em meio a uma 
explosiva proliferação de faculdades 
privadas, bem como o Sistema de  
Saúde, numa condição que beira a 
precarização completa. Trata-se de 
uma condição resultante da mercado-
rização do serviço público e a sua  
conversão de res publica em res priva-
da, atingindo duramente as popula-
ções trabalhadoras das periferias, os 
assalariados das cidades, os estudan-
tes assalariados que estudam e traba-
lham nas cidades e que precisam utili-
zar trens, ônibus e metros. Há anos 
temos presenciado várias manifesta-
ções do movimento pelo passe livre 
em capitais como Porto Alegre, Floria-
nópolis, Vitória e as do nordeste; a 
depredação de trens do Rio de Janei-
ro e São Paulo em função do destro-
çamento do transporte coletivo, e 
este movimento, que faz parte do que 
chamo de causalidade interna, fez ruir 
o mito do “bem-estar social brasilei-
ro”, do país que caminhava para a 
quinta potência mundial. Essa proces-

mente, esses elementos? O primeiro 
diz respeito a uma processualidade 
interna brasileira. Trata-se, em linhas 
gerais, do esgotamento de um proje-
to que se desenvolveu a partir dos 
anos 1990, com os governos de FHC, 
depois com os dois governos de Lula 
e finalmente com o início do governo 
Dilma. Esses projetos, ainda que com 
tons diferentes, possuem um modelo 
fundamental muito aproximado:  
especialmente nos anos 1990, com 
uma privatização exacerbada, desre-
gulamentação e a financeirização da 
economia, marcas do neoliberalismo 
de FHC. Já com a eleição de Lula em 
2002, a expectativa de 53 milhões de 
votos depositados era de que hou-
vesse uma mudança de rota de razo-
ável dimensão; um estancamento do 
neoliberalismo no Brasil e a retoma-
da de um projeto que enfrentasse 
algumas das principais mazelas que 
configuram a “tragédia brasileira”. 

Tristemente, a vitória de Lula em 
2002, que chamei de uma vitória 
política tardia, acabou sendo, em 
verdade, a “vitória da derrota”. O 
governo Lula, em seu primeiro man-
dato, não fez outra coisa senão    
intensificar o projeto de FHC, com 
recordes de superávit primário, libe-
ração dos transgênicos, privatização 
da previdência, taxação dos aposen-
tados, para citar alguns elementos, 
mostrando a dimensão da tragédia 
brasileira. A partir do segundo    
mandato houve mudanças, também   
motivados por um conjunto de     
elementos que aqui não podemos     
desenvolver, mas que, substancial-
mente, não representaram uma alte-
ração profunda de rota. O Bolsa   
Família, por exemplo, é quantitativa-
mente  muito superior ao Bolsa Esco-
la de FHC, mas é assistencialista. O 
aumento do salário mínimo do     
segundo mandato de Lula, compara-
do ao da gestão anterior também é 
real; mas esse salário, a despeito de 

Opinião:  Opinião:  Opinião:  Opinião:  RICARDO ANTUNES     
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Desertificação Neoliberal; A Rebel-
dia do Trabalho; O Novo Sindicalis-
mo no Brasil; e O que é o Sindicalis-
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sualidade interna, do mito que ruiu, 
marca o que chamei de o fim de um 
período letárgico no Brasil. Ao con-
trário, o que observamos é um país 
que vive, isso sim, um “mal-estar  
social”, pois tudo o que é público 
funciona precariamente e a popula-
ção pobre é tratada como gado. Este 
é o primeiro elemento e o compo-
nente central.  

Contudo, isto se soma a uma di-
mensão externa: a participação po-
pular direta, desde 2008, na Tunísia, 
Egito, depois o restante do Oriente 
Médio, Turquia, passando pelo     
Ocuppy Wall Street; e antes disso a 
rebelião nos bairros populares da 
Inglaterra, o movimento dos indigna-
dos da Espanha, greves e manifesta-
ções do precariado em Portugal,   
greves da Itália, manifestações e gre-
ves na Franca, a luta política aberta 
na Grécia,entre outras que mantive-
ram a sua continuidade. Tudo isso 
mostra para a população, em escala 
global, que a forma mais recorrente 
de luta hoje é a ocupação dos espa-
ços públicos, as manifestações de 
massas, plebiscitárias, com perfil  
altamente popular e horizontalizado, 
aflorando este fosso que há entre a 
luta das ruas e as representações 
políticas tradicionais, retratos de  
uma institucionalidade totalmente 
comprometida com a Ordem (para 
recordar Marx) e com o seu sistema 
do capital.  

Paralelamente às manifestações 
no exterior, onde as massas ocupa-
ram espaços públicos, no Brasil elas 
ocorreram em um momento marca-
do por uma conjuntura muito parti-
cular: a dos grandes eventos esporti-
vos, como a Copa das Confederações, 
que ficará para a história como a  
Copa das Rebeliões. A partir deste 
momento a população se deu conta 
de que estádios de primeiro mundo 
existem e foram eficientemente via-
bilizados por imposição da FIFA e dos 
grandes interesses de empresas 
transnacionais do esporte. Além dis-
so, tais estádios coexistem com um 
posto de saúde público sem seringa 
para os doentes, um transporte cole-
tivo que conduz a população traba-
lhadora como gado, e uma área urba-

na que é cercada; a população pobre 
não podia sequer chegar perto desses 
estádios, que historicamente foram o 
palco do pouco lazer a disposição 
dessa população. Quem assistiu aos 
jogos da Copa pela televisão teve a 
impressão de que estavam sendo 
transmitidos de algum estádio suíço 
ou da Suécia. O perfil do público que 
assistiu aos jogos era o de uma elite 
branca. Finalmente — e após mo-
mentos importantes como a rebelião 
de Jirau, com as greves dos projetos 
do PAC, muitas greves dos estádios 
para a Copa, e outras manifestações 
— as referidas curvas se encontra-
ram, resultando em um momento de 
ebulição que se expressou inicialmen-
te (no dia 6 de junho em São Paulo), 
por meio de uma reivindicação muito 
precisa, a da luta contra o reajuste 
das tarifas, mas que a partir de então 
levou à eclosão dos demais levantes 
populares pelo país. 

POLITIZANDO: Qual a relação entre 
as rebeliões no Brasil e as do resto 
do mundo? 

RA: O que há de comum entre elas é 
a denuncia de um sistema de produ-
ção do capital profundamente destru-
tivo com relação à humanidade. O 
Ocuppy Wall Street denunciava que 
1% da população se beneficia com a 
riqueza mundial e 99% está à margem 
dela. No caso da Espanha, os jovens 
entre 17 a 23 anos têm hoje, segundo 
dados da Eurostat, mais de 60% de 
perspectiva de desemprego. Em Por-
tugal, Itália e França, tem-se o des-
monte do Welfare State, impulsiona-
do por um capitalismo destrutivo, 
financista, fundado nos grandes inte-
resses financeiros, no hegemonismo 
de alguns poucos países, como Ale-
manha e Estados Unidos, nações que 
impulsionam a crise para o conjunto 
do globo. Esse quadro destrutivo tem 
em comum aquilo que eu acentuava 
na primeira pergunta, que pode ser 
resumido do seguinte modo: as mas-
sas trabalhadoras lutam contra a des-
trutividade do desemprego, a precari-
zação do trabalho, o arbítrio, as dita-
duras, como foi, por exemplo, o caso 
das lutas contra as ditaduras do     
Oriente Médio, que combinavam mi-
séria das maiorias e enriquecimento 
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das famílias detentoras de poços de 
petróleo e demais riquezas. 

Portanto, o traço comum dessas 
lutas, em que pesem tantos elemen-
tos singulares e particulares, é que o 
capitalismo impulsionou as massas 
populares a adentrar em uma nova 
era da luta de classes em escala glo-
bal – tese que já apresentava quan-
do da publicação de Os Sentidos do 
Trabalho, de 1999, em que antecipa-
va uma nova morfologia do traba-
lho: a tendência crescente de uma 
precarização estrutural em escala 
global, ampliada por esse conjunto 
destrutivo da res publica e de direi-
tos anteriormente conquistados. 
Tudo isso impulsionou os movimen-
tos populares, a classe trabalhadora, 
os movimentos estudantis, da juven-
tude, dos ambientalistas, indigenis-
tas, entre outros. Volto a afirmar 
que adentramos em uma nova era 
da luta de classes em escala global; e 
o Brasil também adentrou nessa fase 
ainda que com as suas particularida-
des, de um movimento puxado pela 
juventude, como é o caso da Espa-
nha e Portugal. A vida cotidiana nes-
tes países vem sendo, dia a dia, dila-
pidada por um modo de vida destru-
tivo, mas eis que surge um momen-
to em que ocorre uma ruptura, de-
marcada por lutas populares. E isso 
é o que há de mais comum em movi-
mentos aparentemente tão distin-
tos. 

 POLITIZANDO: E qual seria a orien-
tação política das manifestações 
brasileiras? 

RA: A primeira indicação que eu  
gostaria de dar é a seguinte: são  
movimentos polimorfos, são multidi-
ferenciados – tanto os de junho, 
quanto a greve de 11 de julho, quan-
to as manifestações dos dias seguin-
tes no Rio de Janeiro e demais cida-
des –; são movimentos muito hete-
rogêneos, polissêmicos e até mesmo 
policlassistas. Quando se iniciou o 
movimento do passe livre, em São 
Paulo, para citar somente esse perí-
odo recente, este aglutinava uma 
juventude principalmente estudan-
til, que trabalha e que depende de 
transporte coletivo para estudar e 
trabalhar; e vivencia a destruição do 



espaço publico em que vive. Outro 
elemento que vale a pena recordar 
– impulsionado pelo governo Lula e 
Dilma – foi o escancarado incentivo 
à produção e venda de automóveis 
particulares, diminuindo a tributa-
ção sobre essa indústria, o que   
serviu ilimitadamente ao grande 
capital da indústria automobilística. 
Isso fez com que as cidades se    
inchassem de automóveis, não se 
levando adiante uma política séria 
de transporte coletivo, que, por seu 
turno, tem sido cada vez mais     
entregue a  iniciativa privada, que 
lucra com esse sistema de transpor-
te precário e superlotado. Esse foi o 
motivo inicial, e o movimento do 
passe livre, na sua origem, era for-
mado por jovens com uma concep-
ção política, ainda que não partidá-
ria, outros com afinidades com a-
narquistas e partidos de esquerda 
como o PSOL, PSTU, PCB, entre   
outros de menor influência. Depois 
somaram-se milhares de jovens que 
se rebelavam e reivindicavam um 
movimento mais horizontalizado, 
mais plebiscitário e que tem em 
comum a percepção de que há um 
desgaste da política tradicional. Não 
há instituição mais odiada hoje no 
Brasil do que o Parlamento, mesmo 
sabendo-se que, em um passado 
recente, durante a ditadura militar, 
lutava-se para que o Parlamento 
pudesse ser a caixa de ressonância 
das lutas populares, porque a dita-
dura impedia qualquer tipo de    
manifestação. Hoje o Parlamento é 
tudo menos caixa de ressonância 
das lutas populares; ele é o fórum 
da grande negociação entre os 
grandes capitais e grupos de inte-
resses econômicos – agroindústria, 
setor financeiro e rentista, emprei-
teiras, setor automobilístico, igre-
jas, energia – que têm o Parlamento 
sob seu controle. Portanto, esse 
movimento explodiu, em seu      
primeiro momento, com uma juven-
tude mais politizada, com uma   
bandeira muito vital, que é a do 
transporte coletivo. Posteriormente 
ele se ampliou, ainda puxado pelo 
movimento da juventude, com a 
inclusão dos trabalhadores que 

dade e que tentaram influenciar ou 
conduzir esses movimentos, impondo 
uma bandeira claramente de direita 
junto com as bandeiras de esquerda. 
Então, como nunca foi um movimen-
to ideologicamente concebido –    
diferentemente das passeatas contra 
o Fernando Collor, em 1992; das pas-
seatas de 1984 e 1985 pelas diretas; 
das de 1976, 1977 e 1978, do movi-
mento estudantil contra a ditadura – 
as manifestações de hoje se amplia-
ram e se tornaram policlassistas, com 
setores da classe média conservado-
ra; setores aparentemente apolíticos; 
setores mais politizados; setores da 
periferia, como o Movimento Periferi-
a Viva e dos Trabalhadores Sem Teto; 
se ampliando também para as estra-
das, contra os pedágios e com o     
episódio dos caminhoneiros. Em um 
dado momento o movimento se    
tornou plurideológico, ensejando uma 
disputa entre setores da esquerda e 
da direita, com este último fazendo 
claramente uma tentativa de influen-
ciar uma massa de estudantes que, 
pela primeira vez, estava fazendo pas-
seata. 

Contudo, a direita não ganhou 
esses movimentos, e até mesmo as 
repressões à esquerda começaram a 
arrefecer. Esta última começou, inclu-
sive, a se reorganizar, embora ainda 
mostre um descontentamento multi-
classista. As centrais sindicais        
também entraram para dizer que 
querem preservar o seu espaço. Mas 
isso é difícil para a CUT, por exemplo, 
que comprou a ideia de que o Brasil 
novo de Lula e Dilma tinha nos levado 
a condição de primeiro mundo. Fica 
complicado para ela ir à rua dizer: 
“não era bem assim...”. A sua situação 
é difícil como é a situação de outras 
centrais sindicais que também têm a 
sua postura sempre marcada pelo 
oficialismo. Entretanto, não é difícil 
para o movimento Intersindical e para 
a Conlutas, por exemplo, ainda que 
sejam organizações de menor ampli-
tude, embora esta última tenha tido 
um papel importante na luta de     
oposição ao governo Lula e Dilma 
desde o inicio das duas gestões. 

Portanto, são manifestações políti-
cas com ideologias até mesmo contrá-

também utilizam desses serviços  
públicos. E aos poucos essas movi-
mentações foram se adensando, de 
10 para 100 e depois para mais de 
100 mil pessoas. E na medida em 
que o movimento se ampliou, ele 
ampliou também o seu espectro com 
o ingresso de outros setores, como a 
juventude estudantil, especialmente 
aquela que não tem experiência   
política, mas que também está     
descontente com a sua faculdade 
privada cara e de péssima qualidade, 
que trabalha para pagar o transporte 
coletivo e para manter um convênio 
médico privado ruim. 

Após o alargamento do movimen-
to houve um momento de inflexão, 
com as grandes passeatas em São 
Paulo e Rio de Janeiro, brutalmente 
reprimidas pela policia e com agres-
sões sofridas até mesmo pelos jorna-
listas na capital paulista. A partir dis-
so cresceu um sentimento de repú-
dio generalizado da população em 
relação a essa violência e daí em  
diante não apenas os jovens iam  
para as passeatas, mas também os 
seus pais, vizinhos e amigos; e de 
repente as manifestações tornaram-
se de massa. Neste momento elas 
ganharam também alguns compo-
nentes: 1º - além da juventude mais 
politizada no inicio, partidária ou 
não, adentraram também massas de 
estudantes de faculdades privadas, 
dos ensinos secundários, sem tradi-
ção política, mas, com razão, descon-
tentes pela degradação do transpor-
te público e da vida nas cidades,  
sendo que a grande maioria destes 
estudantes são também assalariados  
urbanos, parte do novo proletariado 
de serviços, que estuda-e-trabalha, 
trabalha-e-estuda.   

E, por fim, deu-se a inclusão    
nefasta de setores claramente de 
direita. Estes, juntamente com o  
apoio da mídia passaram a encampar 
a bandeira contra os partidos, inici-
ando uma onda de agressões contra 
partidos e demais movimentos soci-
ais de esquerda. Quem portasse uma 
bandeira vermelha corria o risco de 
ser agredido por pequenos, minoritá-
rios,  mas virulentos grupos protofas-
cistas, que estão enfiados na socie-
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 rias, todas elas de algum modo exer-
citando ou tentando ter algum tipo 
de influencia maior. Um dado verda-
deiro e inquestionável é que nas   
primeiras manifestações do passe 
livre em São Paulo, os partidos e as 
bandeiras de esquerda lá estavam 
desde o primeiro dia. A direita não 
estava no primeiro movimento do 
passe livre. Houve até um momento 
em que o MPL disse: “sairemos agora 
das manifestações porque a direita 
está tentando roubar as nossas ban-
deiras”. O MPL em São Paulo disse: 
“nós somos apartidários, mas não 
somos antipartidários”, e saíram das 
manifestações. Mas a partir daí o 
pontapé inicial já estava dado, e a 
onda de mobilizações espalhou-se 
por todo o país. 

POLITIZANDO: Trata-se, portanto, 
de uma realidade inteiramente nova 
vivida pela sociedade brasileira? 

RA: Certamente. Nos primeiros anos 
do governo Collor, ainda não tínha-
mos efetiva e plenamente o neolibe-
ralismo, pois, apesar de um começo 
no início dos anos 1990, o seu gover-
no foi logo interrompido pelos escân-
dalos de corrupção. Quem instaurou 
efetivamente o neoliberalismo no 
Brasil foi o governo FHC e quem o 
consolidou e fortaleceu, ainda que 
sob a bandeira do social-liberalismo 
foi o governo Lula. Sendo assim, o 
país mudou. É bem verdade que se 
observarmos o Brasil dos anos 1980 e 
o de 2013, veremos que este ainda é 
muito do mesmo país; contudo, em 
vários outros aspectos, é outra reali-
dade. Bastaria citar apenas o nível de 
internacionalização da economia  
brasileira. Na década de 1980, a   
maioria dos bancos brasileiros eram 
nacionais e estatais; hoje os bancos 
privados e internacionais estão em 
todo canto do país. A privatização 
atingiu o setor de telefonia, transpor-
te,   energia, mineração, previdência, 
saúde e educação, para citar apenas 
estes. O Brasil tem, hoje, o maior 
grupo empresarial privado de escola       
superior do mundo. Então, é eviden-
te que essas manifestações são de 
um tipo novo, assim como – dadas as 
diferenças – o são as manifestações 
do Egito, da Turquia, dos indignados 

e do Ocuppy. Eu dizia que temos uma 
nova morfologia do trabalho com  
todas as suas consequências no que 
tange à questão de gênero, geração, 
etnia, questão ambiental, indígena, 
contra a propriedade intelectual,  
entre tantas outras. Tudo isso levaria 
a uma explosão de novas formas de 
luta e uma nova morfologia das lutas 
sociais estaria por emergir. Hoje elas 
são visíveis e temos, portanto, que 
compreendê-las.  

POLITIZANDO: Isso pode se refletir 
em uma nova mentalidade política e 
eleitoral, mais consciente e critica? 

RA: Essa é uma questão das mais difí-
ceis. Se olharmos no cenário externo, 
(como as manifestações da Espanha, 
de Portugal, na periferia da França, a 
rebelião da periferia de Londres, que 
se espalhou pelo Reino Unido), dei-
xando um pouco de lado as do Orien-
te Médio, veremos que elas não tive-
ram repercussão e consequências 
eleitorais. Há um verdadeiro fosso 
entre as manifestações de rua, nas 
praças, plebiscitárias, assembleístas, 
populares, de ocupação, e as formas 
tradicionais de representação. E    
sobre este fosso, eu poderia usar a 
seguinte metáfora: é como se entre 
um lado e outro da rua houvesse um 
rio enorme, e as pontes que nós    
tínhamos no passado estivessem   
caindo – os partidos tradicionais, o 
Parlamento – e nós não tivéssemos 
criado pontes alternativas. O que sig-
nifica dizer, que se analisarmos o  
cenário internacional, concluiremos 

que tais lutas de massa não acabam 
tendo como resultado substantivo a 
alteração política. O máximo que se 
observa na França é a saída de um 
governo conservador e a entrada de 
um neoconservador, e vice-versa. O 
mesmo ocorre na Espanha, nos EUA 
— com a alternância entre republi-
cados e democratas, que essencial-
mente representam a mesma coisa – 
enfim, este vai e vem entre os parti-
dos da ordem, as duas faces de uma 
mesma moeda. O que isso estampa? 
Que entre as lutas nas praças públi-
cas, entre as manifestações de mas-
sa e a construção de um novo siste-
ma político, que não seja este atual 
modelo de democracia burguesa, 
ainda há um longo caminho a ser 
percorrido. Creio que esses movi-
mentos de massa sinalizam um mo-
numental descontentamento contra 
o sistema político tradicional que 
consubstancia a tripartição burguesa 
de poderes (executivo, legislativo e 
judiciário), cada um mais distanciado 
do povo que o outro. Isto vai ter  
repercussão nas próximas eleições? 
Certamente. Agora, elas serão subs-
tantivas? Acho difícil dizer. Porque 
para que essas manifestações te-
nham consequências políticas inten-
sas, seria preciso uma varredura nos 
nossos partidos tradicionais e no 
atual sistema de representação polí-
tica, que é completamente oligarqui-
zado, imbricado, emaranhado e 
comprometido com os interesses 
dos grandes grupos capitalistas que 
dominam a nossa política. Isso não é 
fácil de ser superado e não se re-
constrói de um dia para o outro. 

POLITIZANDO: Quais serão os refle-
xos desses movimentos em termos 
de melhorias nas políticas sociais 
brasileiras? 

RA: Nenhum de nós tem uma análi-
se definitiva sobre o que está ocor-
rendo porque não conseguimos   
entender plenamente o que está 
ocorrendo. Estamos falando muito 
pela intuição do pesquisador, pelos 
nossos estudos dos fenômenos soci-
ais e políticos, mas há uma enorme 
carga de intuição uma vez que ainda 
não dispomos de pesquisas aprofun-
dadas sobre o que está se passando, 
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e que, a cada dia, as coisas assu-
mem uma forma diferente. Quando 
o sistema de tarifas foi reduzido no 
Brasil, quando os pedágios não au-
mentaram ou mesmo reduziram 
seus preços, isso já foi uma primeira 
manifestação positiva. Quando o 
Congresso se reuniu e passou a con-
siderar a corrupção como crime 
hediondo, uma resposta logo no 
calor dos acontecimentos, isso mos-
trou que o Parlamento ficou, de 
certa forma, assustado. Em um se-
gundo plano, as respostas políticas 
que nós temos na mesa do governo 
Dilma ao Parlamento mostram o 
completo desconhecimento do que 
se passa no país. Você acha que a 
população lutou por voto misto ou 
voto distrital? A população quer 
votar, isto sim, pela revogabilidade 
dos mandatos e exercer o direito de 
escolher e destituir o seu represen-
tante. As respostas do Parlamento, 
então, são as mais estapafúrdias. A 
imprensa publicou recentemente 
que o presidente da Câmara dos 
Deputados fez um jantar para parla-
mentares do PMDB para uma avali-
ação do primeiro semestre de sua 
gestão, o que custou caríssimo aos 
cofres públicos. Cada parlamentar 
teve um custo unitário de, mais ou 
menos,  R$ 300,00 para comer    
camarão e beber champagne, tudo 
com dinheiro público. É como se o 
Congresso Nacional estivesse em 
outro mundo! E isso após a popula-
ção ter invadido o Parlamento, com 
a tomada simbólica das cúpulas do 
Congresso. A Dilma, lembremos, 
teve que sair às 20 horas do Palácio 
do Planalto em um helicóptero do 
Exército. As respostas estão, por-
tanto, muito aquém do que a popu-
lação espera. 

Contudo, desde logo houve   
ganhos reais. As cidades baixaram 
ou retardaram o aumento no preço 
do transporte coletivo e dos pedá-
gios. Isso a população sentiu como 
uma primeira vitória. Muitas cida-
des continuaram lutando, como 
Porto Alegre e Vitória com as suas 
ocupações da Câmara, exigindo o 
passe livre para os estudantes e 
para a população pobre (que é 

fricciona, tal como na natureza, se 
cerca de uma grande dose de imprevi-
sibilidade. 

POLITIZANDO: Qual é o seu senti-
mento e visão de futuro em relação à 
essas manifestações?  

RA: Quando observo no conjunto, 
com as lutas no plano internacional, 
eu vejo com muito otimismo. Estas 
lutas têm sempre algum traço, mes-
mo que o mais embrionário possível, 
de contestação do modo de vida des-
trutivo imposto pelo capitalismo da 
era financeirizada. Sistema que con-
verteu o mundo em um quintal da sua 
especulação e do seu saque. Tudo se 
privatizou, mercadorizou; tudo gira 
em torno do enriquecimento de gru-
pos poderosos da mídia e do sistema 
financeiro e isto está sendo, pela pri-
meira vez, desde 1968, questionado 
de modo massivo. O fato de ver esses 
movimentos, de forma geral, positiva-
mente, não significa que eu ache que 
um futuro dourado está à nossa por-
ta. Vejo como positivo porque tudo o 
que é sólido está começado a se des-
manchar. Esta frase clássica é de e-
norme atualidade e as lutas sinalizam 
isso. Qual a resposta do governo da 
Grécia para a crise grega? demitir 
mais de 25 mil funcionários públicos, 
em nome de meia dúzia de grupos 
econômicos internacionais, comanda-
dos pela Alemanha, que dirige as fi-
nanças do FMI, do Parlamento euro-
peu e do Banco Central europeu – a 
troika trágica e destrutiva que des-
monta, sob o comando alemão, a Eu-
ropa popular. Portanto, eu vejo esses 
movimentos com muita positividade. 
E no caso brasileiro isso também é 
verdade, pois o mito lulista de que o 
país mudava, de que caminhávamos 
para um novo país, o país da classe 
média, ruiu. Se esta suposta classe 
média estivesse contente ela não teri-
a aderido a esses movimentos. Se as 
periferias tivessem se convertido em 
setores de classe media, como a mí-
dia grotescamente aponta, ela não 
estaria revoltada. A conversão do go-
verno do PT em um governo, em ulti-
ma instância, fundamentado em ele-
mentos do neoliberalismo (superávit 
financeiro para remunerar os grandes 
agentes financeiros, o alto nível de 

quem mais utiliza transporte coleti-
vo). Já no plano do Governo Federal 
e do Parlamento as respostas foram 
pífias e certamente podemos esperar 
novas ondas de manifestações. Se 
elas serão mais ou menos massivas, 
mais na periferia ou no centro, mais 
dos trabalhadores organizados ou 
dos estudantes, ninguém sabe, mas a 
insatisfação continua, pode ser que 
ela tenha repercussões profundas 
nas próximas eleições, mas penso 
que essas repercussões demoram a 
surtir efeito. É preciso que haja uma 
verdadeira “chacoalhada” pra valer 
no sistema, na forma de estrutura-
ção do poder no país. Mas o que a 
população está colocando em xeque 
é a estrutura política existente no 
país e isso não se muda por uma me-
dida parlamentar, por meio de uma 

jogada inteligente ou oportunista do 
Parlamento. Foi exatamente isso o 
que eu disse em artigo recentemente 
publicado na Folha de São Paulo cha-
mado de o fim da letargia. Nós não 
sabemos o que vai acontecer daqui 
pra frente. Mas o que sabemos, e 
disso eu estou convencido, é que 
este país não será mais o mesmo 
depois dos levantes populares de 
junho de 2013. O que não significa, 
necessariamente, que o que teremos 
daqui pra frente será necessariamen-
te melhor, pois tudo o que está em 
ebulição, tudo que se movimenta e 
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rentabilidade do capital financeiro, a 
liberdade de circulação de capitais, e 
demais medidas que citei anterior-
mente), fez com que esse projeto 
começasse a ruir. O projeto de      
mudança que a população trabalha-
dora quer é outro. Claro que nessas 
lutas há um pouco de tudo, pois,  
como disse anteriormente, elas são 
multifacetadas, o que mantém o  
cenário em aberto. É como se tivés-
semos janelas abertas e, do lado  
esquerdo, as janelas fossem mais 
bonitas, elas mostram um futuro 
mais claro; já se olharmos pelo lado 
direito e da extrema direita, teremos 
um cenário tenebroso. 

Mas reitero que saímos de um 
estado de letargia principalmente 
por parte dessa massa de estudantes
-trabalhadores que nunca havia    
participado de passeatas tão massi-
vas. De acordo com pesquisas lança-
das no calor das manifestações, mais 
de 70% dos participantes eram inici-
antes em eventos dessa natureza. 
Isso chacoalhou as estruturas, ainda 
que em um plano predominante-
mente espontâneo. Isso sinalizou que 
é preciso outro modo de agir, outro 
modo de resposta a ser feito coleti-
vamente, porque as saídas individua-
listas que o neoliberalismo tinha   
incutido, desde os anos 1990, na  
cabeça dessa população jovem, de 
“cada um por si”, começou a ser  
posto em xeque. Analisando esses 
movimentos, não sob o prisma do 
“aqui e agora”, mas refazendo a   
historia recente do Brasil, vejo como 
o movimento pelas eleições diretas 
foram importantes, assim como os 
movimentos contra a ditadura e a 
campanha pelo impeachment do Col-
lor. E tenho a certeza de que junho 
de 2013 também vai entrar para his-
toria recente do Brasil, como um pe-
ríodo em que começamos a demolir 
um sistema político completamente 
carcomido e oligarquizado. Entretan-
to, o que teremos no seu lugar, o que 
será criado, agora está no terreno da 
completa impossibilidade de visuali-
zação, dada a incipiência e o caráter 
ainda em curso desses movimentos.  

POLITIZANDO: O que pode ser feito 
para que não retornemos a esse 

“estado de letargia” ou para que isso 
se converta em algo permanente?  

RA: Estamos vivendo um período ex-
cepcional da nossa historia. O início 
do século XX também foi um período 
de grande relevância. Começando 
com a grande guerra mundial, poucos 
anos depois a revolução russa, a imi-
nência de revoluções socialistas na 
Hungria e na Alemanha, que não se 
consubstanciaram em vitórias, segui-
da dos anos 20, com o advento do 
fascismo na Itália e depois na Alema-
nha, dos governos de direita na Espa-
nha e Portugal. Em suma, os anos 10 
e 20 do século passado foram um 
período historicamente muito rele-
vante; e o século XXI começou mais 
rico ainda, pois, como tenho dito, 
fazendo um paralelo com os movi-
mentos da natureza, as placas tectô-
nicas da história e da sociedade estão 
se movendo, se friccionando. Diante 
desse quadro, o que podemos e de-
vemos fazer como intelectuais com-
prometidos com “um outro mundo”? 
Em primeiro lugar é necessário desve-
lar a realidade concreta de que o ca-
pitalismo não é e nunca foi em ne-
nhum ponto da história uma alterna-
tiva para a humanidade. A questão 
ambiental não pode mais ser encara-
da como uma questão para os próxi-
mos anos ou décadas, mas sim ser 
analisada como uma questão vital 
hoje. A questão da propriedade inte-
lectual também deve ser discutida e 
reavaliada, pois é inadmissível que 
este ativo esteja tão concentrado, 
como está, nas mãos de grandes gru-
pos transnacionais. Pesquisas vitais, 
como a dos medicamentos, são dire-
cionadas simplesmente para fins pri-
vados e especulativos. 

É também inaceitável que todo o 
sistema informacional e das redes 
sociais seja controlado pelo império 
dos EUA, que mais uma vez se colo-
cam como a polícia internacional, 
julgando-se no direito de controlar, 
policiar e fiscalizar o mundo inteiro e 
ainda reafirmando o velho absurdo 
de que é o país mais democrático do 
mundo. Se olharmos a destruição do 
trabalho em escala global, veremos 
como a Europa tem os maiores níveis 
de desemprego das últimas três e 

quatro décadas. Nem os trabalhos 
mais precários – que eram anterior-
mente destinados apenas aos imi-
grantes –, os próprios cidadãos eu-
ropeus nativos conseguem. Os EUA 
também vêm, desde 2008, no mes-
mo caminho. Lemos recentemente 
nos jornais que a cidade de Detroit, 
que há 50 anos era o símbolo ameri-
cano, pediu falência. É uma cidade, e 
não uma mera empresa, que não 
tem mais condições de sequer pagar 
o salário de bombeiros e policiais.  

Em segundo lugar, os intelectuais 
críticos, comprometidos com outro 
modo de vida, devem fazer uma a-
nalise profunda do mundo atual, 
compreender esses movimentos, as 
suas tendências, as suas diferenças, 
dificuldades, mutações; e para aque-
les que, como eu, que não tem ver-
gonha de se definir como um inte-
lectual socialista, é necessário en-
tender como é possível reinventar 
um socialismo para o século XXI, que 
não seja a tragédia do socialismo do 
século XX, que feneceu, com honro-
sas exceções. E as populações não 
querem aquilo novamente e  menos 
ainda esse capitalismo destrutivo. É 
por isso que nós, nas universidades, 
centros de pesquisas, na nossa ativi-
dade intelectual reflexiva e crítica, 
devemos fazer o melhor que puder-
mos para compreender o mundo em 
toda a sua complexidade. 

Contudo, a transformação do 
mundo não é obra de intelectuais, 
apesar do seu papel crítico; mas o 
papel decisivo e central, no meu en-
tender, está na nova morfologia do 
trabalho, nas lutas e nos movimen-
tos sociais, que mantêm uma dimen-
são inter-relacional muito profunda 
entre trabalho, geração, gênero e 
etnia. Esse é o desafio que temos 
pela frente; e retomando o início de 
minha resposta, como o século XXI é 
um laboratório especial, estamos 
vivendo um momento em que te-
mos que utilizar todas as energias de 
analise, de reflexão e de pensamen-
to critico, para que possamos visuali-
zar, em oposição ao que estamos 
vivendo na atualidade, um século 
dotado de humanidade. 
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Este filme trata das emblemáticas mobilizações populares contrárias à realização da Con-
ferência da Organização Mundial do Comércio (OMC) na cidade estadunidense de Seattle, 
em 1999. A película trata, primariamente, dos violentos enfrentamentos entre manifes-
tantes e policiais, mas possui como pano de fundo a “também” desigual correlação de 
forças existente na própria OMC (entre países ricos e pobres). Os acontecimentos são 
narrados sob a perspectiva dos diversos sujeitos envolvidos, e, neste sentido, evidencia as 
relações de conflito, de poder e os diversos dilemas enfrentados por eles. Por fim, a obra 
busca explicitar que, a despeito de os indivíduos possuírem seus próprios conflitos inter-
nos, os papéis de cada um já se encontram muito bem delimitados — como no caso dos 
órgãos de segurança e repressão — por uma pequena e poderosa elite política e econô-
mica, disposta a defender com unhas, dentes e “cassetetes” os seus próprios interesses. 
Importante registro histórico de uma “batalha que ainda continua”. 

Referência: TOWNSEND, Stuart. A batalha de Seattle. NTSC/COR/99min, 2007. 

                                  Por Marcos César Alves Siqueira 
Pesquisador do NEPPOS/CEAM/UnB 

 

O livro em tela, segundo o seu 
próprio autor, “constitui uma 
crítica do caldeirão de cultura 
pós-moderna e dos novos ído-
los de cinzas”. Por meio dele, 
rebate a ideia de fatalismo 
histórico, tão caro aos neoli-
berais e pós-modernos, quan-
to ao futuro da humanidade: 
de que este seria a reprodu-
ção da ordem capitalista exis-
tente, condutora do mundo à 
catástrofe. Coerente com seu 

célebre ativismo intelectual e político, Bensaïd - filósofo e 
participante dos movimentos franceses de 1968 – propõe 
posturas coletivas irredutíveis para referendar as alterna-
tivas que apresenta, sob a forma de teoremas cujos títu-
los são intencionalmente provocativos: “A política é irre-
dutível à ética e à estética”; “A luta de classes é irredutí-
vel às identidades comunitárias”; “A dominação imperial 
não é solúvel nas beatitudes da globalização mercantil”; 
“Quaisquer que sejam as palavras para expressá-lo, o 
comunismo é irredutível às suas falsificações burocráti-
cas”; “A dialética da razão é irredutível ao espelho que-
brado da pós-modernidade”. Em suma, trata-se de um 
conteúdo que, para além da modernidade e da pós-
modernidade, aposta na força da indignação como motor 
da ação libertadora dos oprimidos. 
 

 
Referência: BENSAID, Daniel. Os Irredutíveis: Teoremas 
da resistência para o tempo presente. São Paulo: Boitem-
po, 2008. 

Por Profª. Drª. Potyara A. Pereira-Pereira 
Vice-coordenadora do NEPPOS/CEAM/UnB 

Neste livro o autor trata da 
inviabilidade do capitalismo 
como um modo de produção 
que leve ao desenvolvimento 
na América Latina. Constata 
que, depois de mais de um 
século sob este modo de pro-
dução, os países da América 
Latina continuam mergulha-
dos no subdesenvolvimento, 
mesmo as principais economi-
as da região, como Argentina, 
Brasil, Chile e México. Estes 
países convivem com históri-

cos problemas como pobreza, concentração de riqueza 
e renda e “democracias” mais aparentes do que reais. 
Visto de uma perspectiva histórica e geográfica mais 
ampla, o capitalismo tem servido para que um seleto 
grupo de nações se desenvolvesse, em detrimento das 
demais. O autor dá como exemplo excepcional a  Coréia 
do Sul, único país a atravessar as fronteiras que dividem 
o desenvolvimento do subdesenvolvimento; e diz que 
outro país não poderia repetir essa façanha porque as 
condições existentes no século XX para essa passagem 
já não existem mais. Ao tratar das vicissitudes  e injusti-
ças do capitalismo, Borón oferece uma saída, que é um 
futuro não capitalista para a América Latina. Assim, ad-
voga pelo socialismo do século XXI, renovado e amadu-
recido com as experiências das revoluções do século XX.     

 

Referência: BORON, Atílio A. O Socialismo no Século 
21: há vida após o neoliberalismo? São Paulo: Editora 
Expressão Popular, 2010. 

Por Profª. Drª. Maria Auxiliadora César 
Pesquisadora  do NEPPOS/CEAM/UnB 
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