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APONTAMENTOS PARA UMA VISÃO MAIS CONCRETA DAS 

 “JORNADAS DE JUNHO” 

 

RESUMO 

O presente texto visa, por meio de revisão bibliográfica, destacar alguns pontos 

importantes para se entender o que ocorreu no período de maio e junho de 

2013, mas que é pouco visto nas análises feitas sobre o assunto. Não 

pretendemos dar por encerado o tema, muito pelo contrário, esses 

apontamentos abordados de forma sucinta aqui têm por interesse gerar o 

debate e interpretações mais complexas, para que não caiamos nos males do 

senso comum.  

Palavras-chave: movimentos sociais, MPL, cidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O que nos é relatado, contado, descrito, enfim, tudo o que fica registrado na 

história é uma valiosa forma de conhecimento. Mas, infelizmente, tal 

conhecimento comumente não chega de forma correta até as pessoas. Um 

exemplo simples são as aulas de história que todos nós costumamos ter ao 

longo de nossa vida escolar. Com exceção de quem optar por cursar, no 

terceiro grau, História, o nosso conhecimento é apenas uma fração do todo. 

Para muitos de nós, revoltas de cunho popular no Brasil é apenas Revolta da 

Chibata, Inconfidência Mineira, Canudos, Farroupilha, entre outras1. Ou as 

diversas formas de protestos frente a Ditadura Militar, período conturbado da 

nossa história, e normalmente lembrado por suas lutas por democracia.  

Revoltas populares, movimentos sociais, ações coletivas, etc acontecem com 

frequência, em diversos níveis, com diferentes tamanhos e intensidades. E 

estes, muitas vezes nem chagam ao conhecimento da maior parte da 

população, principalmente se o meio de informação hegemônico em dada 

                                                           
1 Um exemplo de outras ações coletivas de cunho popular que “não entrou para os livros de 

história” e, consequentemente, é pouco conhecida pode ser encontrada em 

http://www.dm.com.br/cidades/2015/02/estudantes-goianos-ja-protestavam-por-transporte-em-

1962.html .  



sociedade for os grandes veículos de mídia, com suas dinâmicas e interesses, 

que os levam a “tornar público” apenas o que querem ou o que lhes 

interessam. 

Da mesma forma que o senso comum muitas vezes afirma que o Brasil não 

tem “tradição” em manifestações, que jovens são “sempre” despolitizados, o 

senso comum, e também a academia, formularam diversas interpretações 

errôneas, problemáticas ou falhas sobre as chamadas “Manifestações de 

2013”. Claro que não estamos querendo afirmar aqui que somos donos da 

verdade ou que ela seja imutável, apenas visamos, no presente texto, fazer 

alguns apontamentos sobre alguns aspectos pontuais dessas manifestações 

que julgamos terem sido retirados ou e\ou distorcidos, de algumas 

interpretações e que não deveriam ter ocorrido pois permitiria uma visão mais 

ampla e concreta dos fatos ocorridos nesse período. 

Através de analises bibliográficas será apontado que um dos problemas de 

interpretação mais comum é sobre o aspecto de “horizontalidade” desses 

movimentos. Por diversas vezes encontramos pessoas falando que essa forma 

de organização foi uma inovação, algo que não se usava antes, que a ausência 

de líder era uma novidade marcante, etc, etc. O que, de fato, não condiz, pois o 

aspecto da horizontalidade é uma opção organizativa comum em muitos 

movimentos de esquerda, como veremos no decorrer da presente perspectiva.  

Outro ponto que tentaremos clarear é quanto a alguns paradoxos encontrados 

em algumas analises ditas cientificas, mas que os apresentam e depois veem o 

assunto como encerado.  

 

NO INICIO: NEOLIBERALISMO, UM BARCO FADADO A AFUNDAR 

As “Jornadas de Junho”, como muitos chamam as citadas manifestações, 

tiveram suas fagulhas iniciais originadas bem antes de 2013, mas para fins 

didáticos faremos um recorte temporal, abordando alguns dos problemas2 que 

ficaram mais evidentes a partir de 2008.  

                                                           
2 Advindas do sistema capitalista financeiro no qual estamos inseridos.   



Neste ano os Estados Unidos, e consequentemente o mundo3, foi pego por 

uma crise econômica, proveniente do que comumente se chamou de “bolha 

imobiliária”. Segundo Harvey, “o pano de fundo objetivo é uma crise social, 

econômica e financeira que se arrasta desde 2008 e tem como consequência a 

carestia dos gêneros alimentares e o aumento do desemprego, mas o grande 

impasse que está presente é a ausência de alternativas políticas organizadas. ” 

(HARVEY et all. , 2012, p. 8). 

Os reflexos dessa crise, assim como antes, o do próprio neoliberalismo, 

surgido em meados da década de 1970 e intensificado em todo o mundo a 

partir da década de 1980, nos governos Thatcher e Reagan e que 

posteriormente se espalharam pelo mundo por meio, principalmente, de 

instituições como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e a OMC(Organização 

Mundial do Comercia), mediante o cumprimento de exigências, tais como: 

menor intervenção do Estado, elevação da taxa de juros, baixa no imposto 

sobre os altos rendimentos, desemprego, legislação anti-sindical e corte de 

gastos sociais; determinadas pelo Consenso de Washington, para que tais 

instituições ajudassem países a saírem da crise que ocorreu nos anos 704. No 

Brasil, a política neoliberal teve seu pontapé decisivo no governo Collor e se 

concretizou no período FHC (presidente Fernando Henrique Cardoso).  

O neoliberalismo se tornou hegemônico também enquanto forma de 

pensamento, principalmente devido ao fato de seus defensores (e agentes 

interessados na sua disseminação) possuírem posições de influência, assim 

além da política econômica e social, influenciou formas de pensamento e 

também o desenvolvimento das cidades (palco das manifestações aqui 

abordadas). Posteriormente, foi nestas que se pode ver as consequências 

desse sistema5, que preza pelo capital e pelo desenvolvimento em detrimento 

                                                           
3 Devido aos arranjos do capitalismo, ligações provenientes dos mercados internacionais, etc e 

do papel de “maior potência mundial” que os EUA ocupam.  

4 Exemplo de países: México, Argentina, Nova Zelândia, etc. 

5 “O capitalismo avançado progride para uma crescente burocratização, tanto do Estado como 

da sociedade. Em consequência, assiste-se a um processo de contínua despolitização [...] 

Harvey aponta para o fato de o mercado não estar sendo capaz de solucionar os problemas 

engendrados pela reestruturação e pela globalização [...]” (Levy, 1997, p. 44-45). 



de benefícios para a população e que vê a desigualdade social como algo 

normal.  

O desenvolvimento urbano no Brasil desnuda as características 

mais cruéis de uma sociedade marcada estruturalmente pela 

desigualdade. As cidades, esses tesouros monstruosos que 

concentram as grandes conquistas cientificas e tecnológicas da 

humanidade, crescem de acordo com os interesses das 

grandes corporações financeiras e são o polo de atração de 

camadas expressivas da população migrante em busca de 

melhores oportunidades. Vivemos o tempo de grandes cidades, 

das grandes densidades demográficas. As cidades crescem e 

se tornam espraiadas, entremeadas de espaços vazios, 

subproduto do capital especulativo imobiliário que expulsa a 

pobreza cada vez mais para a periferia. (Judensnaider...[et al.], 

2013, p. 15) 

Com a ampliação do capital e a distribuição igualitária de renda, no caso do 

Brasil, ainda inacessível e a combinação dessas forças neoliberais com o velho 

patrimonialismo, como afirma Erminia Maricato (2011), acabou por revelar a 

face concreta dessa linha de pensamento, que não foi uma evolução natural do 

mundo como querem fazer crer, mas sim uma construção ideológica e 

programática persistente e vitoriosa. 

Em 2003, com a posse de Lula, uma esperança de mudança e de melhorias 

sociais passou a pairar pelo ar. Apesar das melhorias ocorridas, 

principalmente, quanto a qualidade de vida e consumo de grande parcela da 

população (que saiu da faixa de pobreza extrema), o governo PT6 deu 

continuidade à política econômica já adotada e mais, foi mais neoliberal que o 

governo FHC7, como afirma Junior (2007). 

Dada tal conjuntura, e falando também historicamente8, tais mazelas9 são uma 

das mais potentes fontes que animam a busca por mudança social. A 

                                                           
6 Sobre os anos de governo do PT, de acordo com Marco Aurélio Nogueira (2013): “Na” sua 

base, materializou-se um pacto informal entre o grande capital (multinacional e financeiro), os 

trabalhadores ‘incluídos’ e os mais pobres, intermediado pela liderança presidencial [...]”. (p. 

35)   

7 Seguindo a mesma tendência que as Sociais-democracias europeias.  

8 Visão que Maricato (2011) trás, de David Harvey e Herbert Marcuse  



sociedade civil busca por seus direitos e atendimento de demandas. É aqui que 

temos a emergência de movimentos sociais10.  

 

UM BREVE OLHAR SOBRE A QUESTÃO DA HORIZONTALIDADE 

As manifestações de 2013, se encaixam no que se chama “Movimentos sociais 

Urbanos”. Estes, por sua vez, são estruturados com base nos três principais 

problemas que afetam as populações urbanas e estão ligadas a questão do 

território: moradia, saneamento ambiental e mobilidade (trânsito).  

A ocupação e uso da terra, tanto nas cidades quanto no campo, sempre esteve 

mais a favor do capital do que da população. Contudo, durante o governo de 

Lula, criou-se o Ministério das Cidades, uma alternativa concreta para o fim da 

ignorância generalizada referente ao espaço urbano e geográfico brasileiro e 

para promoção da Reforma Urbana11. Porém, após 8 anos o destino das 

nossas cidades continua longe de mudar (Maricato, 2011), e assim 

permaneceu no primeiro mandato de Dilma Rousseff.  

Adicione ao reflexo das políticas neoliberais nas cidades, os problemas 

referentes a participação da população nos processos decisórios. Não me refiro 

a voto em eleições, mas sim conselhos, associações, reuniões públicas, etc; 

onde a população seria livre e até deveria opinar sobre como conduzir, um 

plano diretor, por exemplo. Mas, concretamente não é tão simples e 

maravilhosamente democrático assim, pois esbarra em dificuldades como falta 

de interesse, falta de divulgação de informações, falta de tempo para que todos 

os que se dignaram a participar de uma assembleia falar e falar livremente, 

interesses em jogo, a ideia de que o voto distrital (pauta bastante em voga 

                                                                                                                                                                          
9 Diminuição do crescimento econômico (a partir de 1980), desemprego, recuo das políticas 

sociais, emergência de uma violência, crescimento de favelas, cortes nas políticas de 

transporte, habitação e saneamento, etc (MARICATO. 2011).  

10 No caso da presente analise, abordamos um movimento social e urbano, que se diferencia, 

falando de uma forma bastante básica e resumida, por suas demandas e reinvindicações 

especificas (movimentos sociais rurais giram em torno da questão da terra e, em certa medida, 

também podem estar centrados na questão ambiental). 

11  Política de planejamento social visando democratizar o direito à cidade. Suas ações são 

voltadas para readequar o espaço das cidades que não é utilizado ou que é utilizado de forma 

precária para construção de moradias ou espaços de lazer, cultura, saúde, educação e outros. 



quando se fala de reforma política) traria uma política mais ética e próxima do 

cidadão12 etc. Como nos traz Maricato (2011), em seu livro O impasse da 

política urbana no Brasil, “há uma distância imensa entre discurso e prática 

entre nós”.  

É nesse solo fértil que nasce vários movimentos sociais. Alguns lutam por 

moradia (até por que é um direito constitucional), outro se voltam para o meio 

ambiente, alguns outros são mais específicos e dizem respeito a demandas de 

uma determinada região ou bairro da cidade, e, no nosso caso, a pauta 

condutora é o transporte público e a mobilidade urbana.  

Desde 2003 pessoas se mobilizam para ocupar as ruas em diversas cidades 

por causa da tarifa cobrada no transporte coletivo, o maior exemplo são as 

manifestações em Salvador, ocorridas em agosto do citado ano e que, 

posteriormente, deu origem ao documentário A revolta do Buzu. Ainda em 

2004, foi marcado um encontro com coletivos de diversos estados que lutavam 

por melhorias no transporte público e pelo fim da tarifa. O que resultou, em 

2005, após o Fórum Social Mundial13, na criação do Movimento Passe Livre 

(MPL). Este é uma rede de articulação nacional, composto por diversos 

coletivos espalhados por várias cidades do país e que tem como princípios 

(que vigoram da sua criação até hoje) a autonomia, a independência, o 

apartidarismo e a horizontalidade. Composto principalmente por jovens, esse 

movimento abriga basicamente três correntes de pensamento: trotskismo, 

movimentos antiglobalização e anarquistas (Judensnaider...[et al.], 2013, p. 

12). 

E foi justamente a horizontalidade14 um dos aspectos que mais chamou a 

atenção da mídia e de certa parcela de estudiosos. A não presença de um líder 

era algo estranhado para o senso comum, acostumado a lógica dos partidos 

                                                           
12 Quando o que realmente ocorre é concentração de votos e a não extinção da corrupção (que 

pode ocorrer em várias instancias). 

13 Uma plenária nacional ocorreu no espaço Caracol Intergalática, em 29 de janeiro, durante a 

realização do Fórum.  

14 Horizontalidade enquanto uma forma de organização marcada pelo igualitarismo e pelo 

coletivismo, o que não elimina um sistema de autoridade, mas que não se configura como a 

hierarquia capitalista, visto que a irrevocabilidade permanente é a forma básica de 

funcionamento desses tipos de instituições.  



tradicionais. Como eles decidem suas estratégias? Suas táticas? Por que 

fazem isso e não aquilo? Era algo que muitos não entendiam. Algo que muito 

alegaram ser uma novidade, outros que seria uma tática que não funcionaria, 

principalmente a longo prazo e alguns acharam até mesmo uma forma de 

condução ingênua (mesmo o MPL estando prestes a completar uma década de 

existência!).  

Se esquecem, porém, que essa opção para se organizar é uma forma já a 

muito usada por organizações de esquerda, principalmente social-democratas 

na Europa. Tal tema foi abordado por vários autores, tais como Marx, Bakunin, 

Mao, Rosa Luxemburgo e Lenin15. Talvez o problema de muitas das 

interpretações feitas, principalmente por jornalistas, seja a falta de pesquisa 

histórica.  

 

ALGUNS PARADOXOS 

Perry Anderson (1995), em texto presente no livro Pós-neoliberalismo: as 

políticas sociais e o Estado democrático, aborda, dentre outras coisas, a 

experiência chilena16 dos anos 70: 

“O neoliberalismo, bem entendido, pressupunha a abolição da 

democracia e a instalação de uma das mais cruéis ditaduras 

militares do pós-guerra. Mas a democracia em si mesma – 

como explicava incansavelmente Hayek17 - jamais havia sido 

um valor central do neoliberalismo. A liberdade e a democracia, 

explicava Hayek, podiam facilmente tornar-se incompatíveis, se 

a maioria democrática decidisse interferir com os direitos 

                                                           
15[...] os operários ingleses, no primeiro período da existência dos seus sindicatos, 

consideravam como característica imprescindível da democracia que todos fizessem de tudo 

na direção dos sindicatos: não só todos os problemas eram decididos por votação de todos os 

membros mas também os cargos eram desempenhados, sucessivamente, por todos os 

filiados” . Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/lenin/escolhidas/.  

16 Considerado o primeiro “experimento” da aplicação da doutrina neoliberal. Antes de ser 

adotada na Inglaterra e nos Estados Unidos (e depois disso o mundo), suas implicações foram 

testadas em pais do terceiro mundo. O caso chileno foi bem-sucedido, sob vistoria do governo 

Pinochet.  

17 Friedrich Hayek, autor de O caminho da servidão, texto que deu origem a uma reação teórica 

e política (chamada neoliberalismo) contra o Estado intervencionista e de bem-estar social, 

keynesianismo. 



incondicionais de cada agente econômico de dispor de sua 

renda e de sua propriedade como quisesse. ” (ANDERSON, 

1995, p. 19-20) 

É comum associar-se o capitalismo, principalmente em sua fase liberal e 

neoliberal como sendo a única forma de se possuir liberdade e democracia 

verdadeiras. Contudo o neoliberalismo se mostrou um sistema que ao invés de 

libertar, apenas apresentou novas formas de submissão para a sociedade. A 

liberdade que se prega no capitalismo é a liberdade de propriedade, é o livre 

comercio e não o indivíduo fazer o que lhe é de vontade. Um sistema 

capitalista não significa um sistema democrático. Ellen Wood (2011) em seu 

livro Democracia contra Capitalismo, aponta que o capitalismo é 

essencialmente incompatível com a democracia, pois um capitalismo humano, 

social e equitativo seria mais utópico e irreal do que o socialismo.  

Para refletirmos sobre isso, pode-se usar algumas das ideias trazidas por Levy 

(1997). O capitalismo presume uma forma de administração que, mais do que 

burocrática, é centralizada, hierárquica (o mundo como uma grande empresa 

oligopolista administrada por especialistas). Porém o autor afirma que diversas 

agências internacionais defendiam a descentralização do governo como 

estratégia para uma maior participação do cidadão, para uma educação 

política18 e para o melhor aproveitamento dos recursos locais. Já vimos 

anteriormente aqui que a democracia participativa possui seus déficits, mas se 

transportarmos essa lógica para a organização de um coletivo como o MPL, 

tem-se que este, em última instancia, tem um caráter mais democrático (por 

sua visão de organização descentralizada, horizontal, com rotatividade de 

funções, etc) do que o próprio governo, que com o discurso democrático muitas 

vezes tenta legitimar a repressão sobre esses movimentos.  

Acontecimentos como este, quando cidadãos vão as ruas, expressam suas 

demandas e insatisfações (seja com cartazes ou quebrando vidraças de 

bancos) evidencia-se as incompatibilidades entre um discurso democrático, 

ideologicamente fixado na ideia de liberdade para o indivíduo, tratamento 

                                                           
18 Preferimos o conceito de consciência aos moldes de Marx, mas optamos por reproduzir o 

que foi usado pelo autor.  



igualitário, etc; e os interesses do grande capital. Para este último, até onde é 

interessante que se promova a Reforma Agraria ou a Reforma Urbana?19.  

Um outro paradoxo comum é a ideia de que o neoliberalismo é um sistema que 

permite as pessoas melhorarem suas condições de vida. Muito pelo contrário, e 

a uma vasta bibliografia que aponta isso20, o neoliberalismo vê a desigualdade 

social como algo inerente a si. E essa face é facilmente percebida em países 

de terceiro mundo, como na América Latina.  

Um exemplo disso, pode ser encontrado em Maricato (2011), onde ela 

apresenta a porcentagem de renda nacional detida por estratos de renda (em 

um intervalo que vai dos 20% mais ricos da população aos 20% mais pobres) 

entre os anos de 2002 e 2009. O Coeficiente de Gini, indicador universal 

aprovado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que mede a 

desigualdade social, apresentou mudanças, embora ela não tenha sido muito 

significativa, passando de 0,587 para 0,539 nesse período. Ou seja, apesar de 

milhões de pessoal terem saído da extrema pobreza e\ou passado a integrar a 

classe média (no sentido economicista), a desigualdade persiste.   

 

CONCLUSÃO 

Neste breve caminho que fizemos até agora, procuramos apontar algumas 

facetas esquecidas ou ignoradas na hora de se interpretar de forma cientifica o 

fenômeno das “Jornadas de junho”. Deixar de lado as implicações neoliberais, 

principalmente no mundo do trabalho, e como isso afeta a dinâmica da vida 

social e se reflete nas cidades, é deixar de lado um ponto nodal na reflexão 

sobre os movimentos sociais.  

As políticas econômicas e sociais desse sistema afetam diretamente a vida das 

pessoas, suas relações, seu convívio com o espaço e até mesmo sua forma de 

pensamento. A reforma urbana, e para além, a mobilidade urbana e o direito a 

cidade são projetos defendidos por diversos setores da sociedade civil, mas 

                                                           
19 A questão da terra que já citamos anteriormente. “O uso e a ocupação do solo constituía 

parte nodal da concepção de mobilidade nas cidades. ” (MARICATO, 2011, p. 49) 

20 Como Harvey (2005, 2012) 



não é de interesse do grande capital. Ao nosso ver o casso do Ministério das 

Cidades, principalmente durante os dois mandatos de Lula, reflete bem isso. 

A organização de sujeitos transformadores não se dá obrigatoriamente por 

meio de conselhos, ONGs, partidos, etc. Muito pelo contrário, diversas 

entidades como estas vem perdendo cada vez mais legitimidade frente o 

cidadão. O Movimento Passe Livre (MPL) não inovou onde partidos não 

conseguiram atender demandas, eles simplesmente evidenciaram outras 

opções de se fazer política, que já existiam anteriormente mas não eram 

evidenciadas, pois se convencionou ver coletivos, partidos, movimentos sociais 

como algo hierarquizado e burocratizado, da mesma forma que se dá o 

capitalismo neoliberal no qual estamos inseridos. Por outro lado, o MPL alargou 

o horizonte de debates sobre o transporte, algo importantíssimo, visto que 

muitas vezes se esquece a importância deste na dinâmica das cidades, da 

produção e das relações. 

“Nesse contexto, o transporte coletivo é, ao mesmo tempo, a 

primeira etapa da venda da força de trabalho, que, por 

imperiosa necessidade, desloca-se todos os dias para os locais 

de produção e venda de mercadorias e ofertas de serviços, e o 

instrumento primordial e transversal que garante o acesso aos 

equipamentos públicos e à cidade em geral, o transporte deve 

ser pensado como um direito social fundamental, de interesse 

público coletivo. Embora seja estratégico para o funcionamento 

regular do fluxo dos deslocamentos na cidade, ele está 

organizado de maneira arcaica, baseado num regime de 

concessões viciadas, em que o poder público cede o direito de 

exploração de negócio a organizações empresariais 

constituídas muitas vezes de laços familiares que financiam 

campanhas eleitorais, na perspectiva de reproduzirem seus 

interesses em concessões que duram uma década ou mais.” 

(Judensnaider...[et al.], 2013, p. 16) 

Por fim, para encerarmos gostaria de citar uma sentença, um tanto curiosa, 

pressente na resolução final para a instituição da “Campanha nacional pelo 

Passe Livre”:  Todos demos o sangue pela vitória dessa atividade, pois ela vai 

desencadear um processo de revoltas simultâneas jamais visto no Brasil.  
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