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INTRODUÇÃO 

 

A agitação vivida em junho no Brasil foi a confirmação de que um espectro 

anticapitalista ronda mesmo o mundo. A última vez que nacionalmente se viu um 

movimento de massas parecido, com o mesmo vigor, foi durante o que se chamou de 

“caras pintadas”, quando pela pressão popular o país viu ser deposto um presidente, 

devido envolvimento em esquema pesado de corrupção. A partir de então se presenciou 

o contraditório destino dos movimentos sociais, das direções e representações operárias 

e estudantis à domesticação e ao recuo de sua ofensiva. Por isso é tão assertivo dizer 

que temos “um gigante desperto”, que o povo do país continental está iniciando a 

retomada de seu papel na história. Foram mais de dois milhões de manifestantes 

tomando as ruas de norte a sul do Brasil.  

Outro aspecto importante na guinada que se viu aqui é que há exatamente dois 

anos o mundo presenciou uma movimentação semelhante em países do norte da África 

e depois na Europa. A juventude brasileira mais organizada e consciente, a 

intelectualidade acadêmica e os articuladores da esquerda, animados com a primavera 

árabe e com o ascenso europeu – que desabrochava e “armava” o povo contra os 

regimes autoritários e obsoletos da Tunísia, Líbia, Síria, Egito, bem como contra a 

política econômica dos governos de Portugal, Espanha, França e Grécia – tentavam 

fazer prognostico de quando esse ar de mudanças estruturais sopraria pelo continente 

latino-americano, em especial pelo Brasil, que tem uma forte tendência cultural ao 

comodismo e pacifismo de seu povo.  

A conjuntura é algo que se azeita e força-se no combinar de fatores e 

ingredientes, para que se encaixe na situação que se pretende estabelecer, mas nunca é 

possível precisá-la com exatidão. Talvez por isso cause surpresa e emoção perceber que 
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neste junho (2013) os ventos que agitaram o mundo árabe tenham sacudido o clima do 

nosso solo, a consciência da nossa gente. É possível afirmar que teve influência, que nos 

foi educativo às massas assistir a reação dos árabes, que seguem com seu processo 

revolucionário em aberto na luta por novos paradigmas.  

O Brasil retomou sua importância histórica no continente, passa a ter a 

responsabilidade de apontar os rumos de uma nova situação latino-americana da luta de 

classes, cujos ideais de independência, terra, pão e liberdade se renovam e se inovam. 

Espontâneo, contra bandeiras e partidos políticos – em verdade contra a tradicional 

partidocracia, um leque de partidos fisiológicos e corruptos que se revezam na 

governabilidade e insistem em manter tudo como está à custa de muito jogo e 

negociações espúrias – além da forte presença das classes médias mais “privilegiadas”, 

essa é a nova cara dos manifestantes que foram às ruas, uma tendência contemporânea e 

não um fenômeno isolado. Foi assim em Portugal, Espanha, Grécia e na Primavera 

Árabe.  

A ideologia oficial perdeu espaço nas jornadas de junho, foi enfraquecida pela 

ideologia do cotidiano, ideologia das ruas. Se não foram possíveis as tradicionais 

bandeiras “vermelhas”, de certa forma também ideologia oficial, estável, hegemônica, 

estas deram lugar aos cartazes, cheios de palavras de ordem e exigências urgentes. 

Assim temos que: 

 

A linguagem, para Bakhtin, é o resultado concreto das relações e interações 

sociais humanas. Podemos dizer que é a materialização dos discursos e das 

ideologias. Portanto um espaço privilegiado para se estudar a luta social, que 

se trava na linguagem, entre a ideologia do cotidiano e a ideologia 

hegemônica (NAGAI, 2004, p. 105). 

 

O que se vê por aqui é uma resposta à ofensiva da ideologia oficial (hegemônica, 

próxima à superestrutura), esta que constrói estádios com recursos do BNDS, obras 

faraônicas de futuro duvidoso, sem perspectiva de uso social, enquanto é notícia diária o 

desespero do grosso do povo nas escolas e hospitais públicos falidos. A festa do 

dinheiro público foi invadida pelos penetras populares, que condenaram sua realização. 

Podemos pensar que se em 2013 está sendo assim, é porque em 2014, no evento meta – 

a Copa do Mundo, tão aguardada pelos chefes e pelos simpatizantes da ditadura civil 

oficial que estamos vivendo – o levante será ainda maior, o gigante estará com toda a 

energia e sairá correndo em direção ao novo Brasil. Inclusive esse medo levou o 



presidente da FIFA a cogitar o cancelamento do “espetáculo” em nosso solo. Porém há 

também o risco eminente de que o movimento se arrefeça, pelo conjunto prático das 

dificuldades de se manter o que nasce do espontâneo das massas, tendo em vista que 

 

A ideologia do cotidiano é mais instável, e pertence mais ao cotidiano, por 

isso há dificuldade em se manter em relação à ideologia hegemônica. Esta 

última é mais estável, está menos sujeita à transformação, se ela é capaz de se 

modificar é pela insistência da ideologia do cotidiano. Precisamos deixar claro 

que uma não vive sem a outra, é através da ideologia do cotidiano que se 

forma a superestrutura, assim como a cotidiana responde à ideologia 

superestrutural. A infraestrutura, também, se modifica com a interação entre a 

ideologia cotidiana e a ideologia hegemônica. É sempre neste jogo de poder 

que precisamos delimitar a ideologia do cotidiano. Uma buscando superar a 

outra (NAGAI, 2004, p. 109)   

 

A tensão entre essas ideologias foi perfeitamente visualizada na jornada de lutas 

do mês junho que tivemos. Podemos dizer que avançamos na democracia brasileira em 

poucos dias como não se via em décadas de governos civis democráticos. A tarifa de 

transporte público coletivo, outro grande fator que levou ao despertar do gigante, foi 

reduzida em diversas cidades. Outra incongruência, uma vez que se têm os estádios 

mais modernos do mundo ao passo que o sistema de transporte é um verdadeiro 

desastre. Paga-se uma tarifa abusiva pela qualidade que se tem, sendo um abuso maior 

que o outro em cada capital. Esse detalhe, que pode ser considerado pela ideologia 

oficial mera curiosidade, tem relação direta com o modelo de cidade que está em curso 

no Brasil há décadas.  

Trata-se de uma cidade excludente, que nega às pessoas, aos povos, o direito de 

gozá-la, um modelo que atende às necessidades e demandas do capital. Isso ficou muito 

claro às pessoas. 

As palavras inscritas nos cartazes, nas vozes e nos ímpetos de cada brasileiro 

que tomou as ruas demonstraram o avançar de uma nova consciência geral, foram 

enunciados concretos que materializaram a ideologia do cotidiano.        

 

As palavras sígnicas serão as portadoras dos sonhos e das frustações de cada 

grupo social organizado, constituirão a “memória do passado” e a “memória do 

futuro”, o relato mais fiel da vivencia e do modo de vida de cada grupo 

organizado. (MIOTELLO, 2004, p.70) 

 

Ver a corrupção ser transformada em crime hediondo e parcialmente em Goiás e 

Rio Grande do Sul ser implementado o Passe Livre significa que avançamos, saímos do 



lugar, impomos derrotas à ideologia oficial e de fato mudamos o Brasil. Porém falta 

mais: taxar as grandes fortunas para que a classe média deixe de ser soterrada de 

impostos e trabalhe apenas para sustentar os custos dos governos com sua carga 

tributária. Além de auditar a dívida pública (externa e interna) para saber se é justo o 

governo federal seguir pagando aos credores quase 50% do orçamento do Tesouro 

Nacional, em detrimento de investimento real e pesado nas áreas que agonizam, entre as 

quais saúde, educação, saneamento, transporte, emprego/renda e habitação.   

 

1. MEU PARTIDO É UM CORAÇÃO PARTIDO 

 

A estratégia petista de criar a sensação de desenvolvimento, modernização 

estruturante e plena estabilidade econômica através da realização e incentivo a grandes 

eventos internacionais, tais quais Copa das Confederações (2013), Jornada Mundial da 

Juventude Católica (2013), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016) para citar 

alguns, articula-se com a sua desonestidade intelectual de afirmar que criou no país uma 

nova classe média, a Classe C de Lula, aqueles egressos da pobreza, pobreza extrema e 

miséria, capazes de consumir objetos historicamente caros: passagem aérea, automóvel, 

imóvel, plano de saúde, curso superior, pacote de viagem turística etc. Naufragou 

todavia, uma vez que durante a realização do evento inaugural desse momento festivo, a 

Copa das Confederações, deu-se inicio às manifestações de massas.    

O PT ficou “perdido” durante as jornadas populares de junho. Para os que foram 

militantes apaixonados desse partido doeu presenciar que de um lado ficou o povo e de 

outro o governo, fazendo malabarismo político para conter os ânimos da nação e 

blindar, como fosse possível, a sua presidente da república. Se era considerado provável 

a reeleição em 2014, bem como o projeto de 20 anos de poder do PT á frente do país, 

esses dias deixaram claro que está cada vez mais difícil seguir com esse plano. Para 

disfarçar sua incapacidade de voltar aos braços da grande massa de povo, como nos 

melhores anos da década 90 do último século, este partido tentou atacar o movimento 

dizendo que se tratava de uma tentativa da tradicional direita (pois direita também é) de 

desestabilizar o país e o governo. Assim, se desgastou mais, já que se fez de cego e tolo, 

reflexo disso é a aceitação da Sra. presidente que não para de despencar.  

 



 Agenor de Miranda Araújo Neto, o poeta e compositor Cazuza, nem imaginava 

que 12 anos depois de sua morte seus versos seriam tão perfeitamente aplicáveis ao PT 

no poder: “e as ilusões estão todas perdidas/ os meus sonhos foram todos vendidos/ tão 

baratos que eu nem acredito...”. 

 

2. O RIO DE JANEIRO CONTINUA LINDO 

 

Em julho o movimento ficou mais calmo, com acentuada força ainda no estado 

do Rio de Janeiro, atacando como pauta central a pessoa do Governador. Em frente a 

sua residência, no Leblon, zona sul, uma das mais caras da capital.  

Esta crise no Rio é o desdobrar do que ocorreu no país de ponta a ponta. Não 

aceita-se mais os abusos das autoridades, o uso de helicópteros e outras benesses para 

satisfazer vontades particulares, tudo custeado com dinheiro público, enquanto o grande 

povo padece nas filas de metrô e ônibus e morre nos morros, mesmo aqueles 

“pacificados” com PM e repressão.  

Com a crise em aberto no Rio de Janeiro, não há previsão de fim as 

manifestações por aquele estado, o que mantém viva a possibilidade de mais lutas e 

levantes em outros cantos do Brasil. Mas caso o movimento arrefeça completamente, é 

certo que ao menos ele serviu para “balançar o coreto” e em alguns casos pontuais 

derrubá-lo de vez, isto é, acabou com a sensação de estabilidade político-governamental 

de que gozava siglas como PT e PMDB em níveis federal e estadual, e em última escala 

inviabilizará os planos destes de seguir no poder. Antes mesmo de chegar em 2014, é 

certo que já impôs derrotas eleitorais. É claro que a aposta deve ser sempre a 

gramsciana, pela grande política, em que se espera não apenas o pragmatismo da 

disputa pela máquina estatal através dos acordos espúrios feitos nas antessalas de 

Brasília, mas principalmente a profusão dos grandes debates, a efetivação das melhores 

soluções nos mais diversos temas de interesse social, a efetiva mudança de paradigmas 

na prática política, essa que é uma das atividades mais antigas da humanidade, tão 

nobre, prazerosa e fundamental para a promoção da dignidade e do ordenamento da vida 

em comunhão.     

 

 



POVO NOVO 

 

A minha dor está na rua 

Ainda crua 

Em ato um tanto beato, mas 

Calar a boca, nunca mais! 

O povo novo quer muito mais 

Do que desfile pela paz 

 

Mas Quero muito mais 

Quero gritar na 

Próxima esquina 

Olha a menina 

O que gritar ah, o 

Olha menino, que a direita 

Já se azeita, 

Querendo entrar na receita, mas 

De gororoba, nunca mais 

 

Já me deu azia, me deu gastura 

Essa ‘politicaradura’ 

Dura, 

Que rapa-dura! 

 

Tom Zé 
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