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Tudo o que é realmente experimentado é experimentado como algo dado e 

como algo-ainda-a-ser-determinado, é entonado, tem um tom emocional-

volitivo, e entra na relação efetiva comigo dentro da unidade do evento em 

processo que nos abrange. (Bakhtin) 

 

Um evento, visto em sua singularidade, não se restringe apenas ao instante do 

acontecimento. Algo se disseminou anteriormente e algo iráse reverberarno depois. 

Poderia citar uma série de eventos anteriores cujas fagulhas nos chegaram, ressoandono 

Brasil nesse extraordinário junho de 2013. Escolhoapenas três. Como primeiro deles, 

destaco a ação isolada de um jovem tunisiano, desempregado, que se imolou, pondo 

fogo às vestes, em dezembro de 2010. Suas cinzas, como que levadas pelo vento quente 

do deserto, pareceram reacender o segundo evento que se convencionou chamar 

primavera árabe, provocando em 2011 a deposição de ditadores,como Hosni Mubarak e 

Muammar al-Gaddafi,há décadas encastelados no poder. Nesse ponto, o mundo foi 

surpreendido com o poder de mobilização das redes sociais que arregimentaram 

milhares de pessoas e encheram as praças de manifestantes por dias e semanas seguidos. 

Enquanto tais fatos aconteciam lá fora, ainda em 2011, disseminou-se entre nós, 

a partir do You Tube,um terceiro evento: a fala de uma professora nordestina,Amanda 

Gurgel,rebatendocorajosamente a voz dos políticosdo seu estado que banalizavam a 

precariedade da educação brasileira, dos transportes, dasaviltadas condições de vida. 

Sua palavra inflamadareverberou em mais de dois milhões e trezentos e cinquenta mil 

acessos. Ela falava explicitamente de uma paciência que se esgotavae implicitamente se 

anunciava  quepoderia ocorrer, a qualquer momento, a última gota d’ água. Enfim, 

nesse junho de 2013, transbordou-se o pote repleto de mágoasnacionais, acumuladas ao 

longo de décadas de descaso e corrupção, gerandouma enorme crise na política. 

Seus precedentes, de certo modo, remontam à decepção experimentada tanto 

pelo movimento das diretas já (1984) e como pelomovimento Fora Collor 

(1992).Nesses dois eventos registrou-se um contraponto entre arte e vida. Enquanto o 

povo na rua exigia Diretas já; na TV, a minissérie Anos Dourados punha em foco o 
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contraponto entre o que já era: uma sociedade conservadorae patriarcal, marcada pelo 

falso moralismo que a ditadura militar encarnava,e o que se anunciava como um vir a 

ser, uma sociedade mais autêntica e participativa capaz de promover mudanças. Menos 

de uma década depois, quando os jovens com a carapintada exigiam Fora Collor, 

simultaneamente a minissérie Anos Rebeldes estampavana cena ficcional o conflito 

entre individualismo/defesa do status e corrupção e engajamento/desejo de mudança e 

radicalização na defesa de posições políticas. A situação final instaurada na construção 

ficcional apontou para dilemas vividos na conjuntura política dos anos 1990. (KORNIS, 

2007) 

Na conjuntura atual, mais de vinte anos depois, não há um foco tão nítido entre 

as manifestações e um cenário cultural, a menos que se tome a Copa das Confederações 

como um possível acionador.Coincidentemente um jingle da FIAT, lançado para a Copa 

das Confederações não poderia conter uma ambivalênciamais oportuna. Como ensina 

Adorno (1993, p.13),a arte - e por que não também uma criação publicitária? -

especifica-se ao separar-se daquilo por que tomou forma; a sua lei de movimento 

constitui a sua própria lei formal.Ela unicamente existe na relação ao seu Outro e é o 

processo que a acompanha. Será que o criador do jinglefoi pego de surpresa ao ver sua 

criação virar um hino oficial, não da Copa das Confederações, mas  da avalanche de 

protestos? Emboranão se possa afirmar nem negar isso, é fato que ritmo e letra do 

jingle: Vem pra rua, vem,  que a rua é a maior arquibancada do Brasil ,  vieram a calhar para 

empolgar as manifestações em meio às vozes dissonantes que tomaram conta das avenidas nas 

principais cidades do país.   

Quem estevein loco nas manifestações de 20 de junho,experimentou um evento 

co(movente) que reunia num protesto coletivo uma polifonia de vozes em meio aos 

paradoxos e discursos bivocais.Quem não compareceu às convocações 

descentradas,disparadas por redes sociais múltiplas, pode acompanhar o que se passava 

pelas TVs, tendo uma delas, inclusive, suspendido a programação, deixando surpresos 

os noveleiros habituais. Se a grande mídia chegou ao extremo de suspender a 

programação, levando ao ar quase um dia inteiro de informações sobre as mobilizações 

poder-se-ia perguntar: Seria para mais informar ou mais solapar popularidades,ou para 

informar insuflando? Seja como for, é possível colher indícios de polêmicas ocultas 

num cenário em que o horizonte de futuro aponta para as eleições de 2014. 

http://blogs.odiario.com/pacocacomcebola/2013/06/19/dilma-vem-pra-rua-que-a-rua-e-a-maior-arquibancada-do-brasil/


O fato é que perplexos ficaram os governos e os políticos, os partidos e os 

sindicatos e, pasmem, até os teóricos, diante de um crescimento tão vertiginoso das 

manifestações, que só se poderiarepresentar através de algoritmos. Se no dia 10 de 

junho cerca de 2000 pessoas se manifestaram contra o aumento das tarifas de ônibus em 

São Paulo, apenas dez dias depoisos manifestantes em todo o país chegavam a mais de 

um milhão. Por trás dos 20 centavos de aumento das passagens havia umleque 

demotivos em face da desumanização crescente do modelo capitalista em que vivemos. 

As explicações começaram a surgir a partir do que é experimentado como algo dado, 

com base em metanarrativas e aportes teóricos já dominados. Porém, talvez nos 

caibapensar algo inacabado por excelência, na cadeia de enunciações e na ambiguidade 

bakhtiniana, contemplando esteticamente e agindo eticamente, um vir-a-ser impossível 

de ser coerentemente explicado. Tendo em mente essa complexidade que nos escapa, é 

que me proponho a pensar, com a contribuição de Bakhtin, esse mês de junho 

incandescente, um processo que continua reverberando.  

O povo tomou a cidade sem que houvesse propriamente um centro capaz de controlar ou 

decidir o que poderia ou não poderia ser feito. Havia um toque de carnavalização bakhtiniana lida por 

alguns conservadores como micareta extemporânea. Porém, naavenida como na praça, não há plateia, 

nem palco, nem hierarquia e controle.  Até a cisão entre atos  responsáveis e éticos,  e não éticos e não 

responsáveis se dilui. A mídia insistiu em opor manifestantes pacíficos e vândalos. No entanto: 

 

procurar a ação-ato cognitivo real no conteúdo de sentido separado dele é 

como tentar levantar-se puxando-se pelos cabelos. Do conteúdo separado do 

ato cognitivo apropriam-se suas próprias leis imanentes, com base nas quais 

ele se desenvolve sozinho, autonomamente. Inseridos neste conteúdo, 

consumado um ato de abstração, estaremos à mercê de suas leis autônomas; 

mais exatamente, cada um de nós não está mais presente nele como ativo no 

sentido individual e responsável (BAKHTIN, 2010, p.49). 

 

Antigas e novas polêmicas, aparentemente ocultas, se desvelaram. 

Bakhtinianamente, cada qual se assumiu juiz e testemunha e os vereditos foram os mais 

(in)congruentes, razão por que ouvir as vozes das ruas, tentar lê-las em sua 

complexidade, constitui um desafio impossível. Qualquer esforço de objetivaçãodaquele 

evento irrepetívelem suas  múltiplas enunciações, o descaracterizaria enquanto tal. 

Pode-se quando muito congelá-lo, domesticando aquele jogo de forças que ali se 

apresentava na maisviva tensão. 



A esquerda radical, há muito desiludida da “esquerda” oficial, espera crescer nas 

próximas eleições; a direita vive um verdadeiro orgasmo, sonhando com renúncia, 

impeachment ou pelo menos  o lançamento de algum salvador da pátria que possa 

empolgar a opinião pública, descrente da política e dos políticos e detonar uma 

(im)possível reeleição da presidente. 

Como ensina Bakhtin, a tomada de consciência e a elaboração ideológica se 

realizam entre dois polos que ele nomeou como atividade mental do eu e atividade 

mental do nós, uma e outra socialmente orientadas. Se a atividade mental do eu, no 

limite, tende à auto eliminação aproximando-se da reação fisiológica animal, a 

atividade mental do nós permite diferenciar graus e tipos de modelagem ideológica. 

Mas existe um terceiro tipo colocado à parte -a atividade mental do nós para si. É o que 

parece  estar acontecendoa partir das manifestações de junho. Cada partido, cada 

entidade tenta capturar o movimento das ruas em favor de seus interesses corporativistas 

e individualistas. Esse tipo de individualismo “é uma forma ideológica particular da 

atividade mental do nós da classe burguesa”(Bakhtin, 1990,p 115-117). 

Isso posto, cabe enfatizar que a mídia, que de tudo faz espetáculo, não se dispôs 

a abordar, com a necessária ênfase e seriedade,a  ética como questão que diz respeito  

tanto aos políticos e como a cidadãs e cidadãos,no Brasil e no mundo. Entre nós, desde 

há muito se repetem frases e ditos que servem ao modo capitalista burguês: Cada povo 

tem o governoque merece,Farinha pouca meu pirão primeiro, Lei de Murici, cada um 

por si e por fim a malfadada Lei do Gérson. O nosso canhotinha de ouro, crack dos 

bons, deu uma bola fora, em meados da década de 1970, quando aceitou associar sua 

imagem à campanha publicitária de determinada marca de cigarros, sob o mote: Gosto  

de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também.Tal publicidade, de há 

muito esquecida, nos chamaa refletir:  até que ponto o gosto de levar vantagem está 

fortemente arraigado à  burguesia brasileira? Quantos já não driblaram o fisco; quantos 

já não descumpriam leis de trânsito, pondo vidas em risco; quantos já não aceitaram as 

mais variadas formas de benesses; quantos estudantes já não assinaram a lista de 

presença pelo outro, ou copiaramtrechos inteiros de trabalhos acadêmicos produzidos 

por outrem; quantos já não avançaram na mesa de docesdas comemorações, sem pensar 

que podem deixar  outros sem brigadeiro? 



É fato que esses pequenos deslizes não têm termo de comparação com a 

corrupção, desde há muito reinante no Brasil, envolvendo os mais variados partidos à 

direita e à esquerda. Mas  quem aceita um pequeno senão aqui, outro ali, se credencia a 

fazer, mais adiante,  outras concessões ao descumprimento da ética, sempre que se 

vislumbre o leve vantagem, você também.  

Em contraponto a esse quadro, visitei uma tribo indígena no extremo do Brasil, 

em Cruzeiro do Sul, Acre. Na tribo tudo se divide: a fartura e a miséria. Onde come um, 

comem todos, mesmo que o quinhão de cada um seja menor. Assisti lá a cenas 

incomuns entre nós. Chegamos à nação Noke –koi no último terço do mês de novembro 

de 2012, quando são maiores as dificuldades já que o aporte recebido através da 

aposentadoria dos idosos já fora consumido. Levamos alimentos e pensávamos fazer 

uma festa. No entanto, as mulheres e os homens tinham saído para pescar e caçar para 

conseguir alimentos para a tribo. Ficaram apenas os velhos, as mulheres em adiantado 

estado degravidez e as crianças. Os mais velhos receberam os pacotes, mas ninguém 

mexeu tocou nos alimentos recebidos. Se os homens e as mulheres tinham saídoà 

caçade alimentos para todos era preciso esperar por eles para comer “tudo junto”. Pude 

documentar que até umacriança,que saíra chorando do gabinete dentário, e recebeuum 

pacote de biscoitos para se consolar, manteveo pacote fechado para dividir com os 

outros. Que bela lição de responsabilidade e responsividadede uma cultura outra  onde o 

coletivo é  vida e não  apenas  discurso... Muito diferente da situação em que vivemos 

nos grandes centros ditos “civilizados” e que me  leva a concordar que: 

no limite o capitalismo acaba com a possibilidade da própria ética, pois 

elimina, com sua tendência a destruir tudo que é duradouro, a condição 

básica de existência dos valores, isto é, a sua valorização no tempo 

(BARROCO, 2004, p. 39). 

 

Por fim, mas não por último, fazendo valer a atitude investigativa, quis saber o 

que pensam assalariados que exercemfunções de faxineiros, porteiros e empregadas 

domésticas e diaristas. São trabalhadoresque não puderam participar das 

recentesmanifestações, mas não ficaram alheios à crise na política. São pessoas cuja 

instrução não vai além do ensino fundamental, mascomo compreendentes ativosque são 

percebem a injustiça social reinante em nosso país. Não souberam dizer nada sobre 



plebiscito e referendum, ou sobre o embateentre os poderes federal e legislativo, mas 

fizeram denúncias entre as quais: 

_ Onde se viu ganhar um dinheirão,ter casa e ainda ganhar auxílio de moradia 

e eu que pago aluguel e ganho salário mínimo, não ganho nada... 

_ A senhora pode me dizer pra que tanto deputado e senador pra viver a custa 

da gente?  

_ Eu acho que está tudo errado, tem gente ganhando demais e gente como a 

gente ganhando essa miséria. 

_ O exército tem que acabar com essa baderna e correr com esses políticos 

safados.  

_ O povo se dana detrabalhar. Políticoganha muito, não trabalha e só lembra 

da gente na hora da eleição. 

 

Nesse contexto de rebelião e descrença, cabe pensar em um choque de ética 

paraa população brasileira, de cima para baixo e de baixo para cima, atingindo inclusive 

as crianças que educamos. Os eventos de junho e julho reforçam a tese bakhtiniana: não 

há álibi possível para quem vive responsável e responsivamente. Quem contemplou 

esteticamente os eventos e agiu eticamente, apesar dissoe até por isso, tem dúvidassobre 

o que virá a acontecer a seguir: a democracia pode sair chamuscada, fortalecida,e até 

ameaçada. Quem viver verá, mas refletir é preciso sobre o inacabamento dos eventos de 

que,inescapavelmente,somos parte. 
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