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RESUMO 

 

Durante o mês de junho no ano de 2013, ocorreram uma série de manifestações através               

de todo o território nacional que ficaram conhecidas como Jornadas de Junho. A             

cobertura da mídia foi um ponto central no desenrolar dos protestos e é possível              

observar uma mudança na narrativa dos eventos depois de um certo momento. Após as              

manifestações faz-se necessário observar o desenvolvimento do cenário nacional até a           

escrita deste trabalho em 2020.  

PALAVRAS CHAVE: Manifestações; junho; 2013; São Paulo; Mídia; Jornadas. 
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ABSTRACT 
 
During the month of June in the year of 2013, a series of manifestation took place                
throughout the national territory. They were know as Jornadas de Junho. The media             
coverage was a central point in the protests and it is possible to observe a change in the                  
narrative of the events after a certain point. After the protests, it is necessary to note the                 
development of the national scenario up until the writing of this papel in 2020. 
 KEYWORDS: Manifestations; june 2013; Sao Paulo; Media; Jornadas. 
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INTRODUÇÃO 
 

A partir de 2010 o mundo viu uma nova onda de protestos populares contra              

governos e regimes autoritários e antidemocráticos e apesar do cenário do Brasil não             1

configurar nenhuma destas situações políticas, ocorreram uma série de manifestações          

que ocorreu em todo o território nacional durante o mês de junho de 2013, protestando               

contra o governo.   2

Neste trabalho exploramos uma análise das manifestações de junho de 2013,           

abordando brevemente no primeiro capítulo alguns dos motivos que levaram à grande            

aderência de pessoas às jornadas de junho e esboçamos o contexto em que elas se               

inseriram, desgastes do governo e na forma em que a democracia brasileira estava sendo              

gerida, problemas de gestão de verbas – em foco a questão da Copa do Mundo- e o                 

problema generalizado da infraestrutura pública do país. Em um segundo momento           

fizemos uma breve estrutura linear das manifestações, focando em São Paulo, para            

tentar deixar claro determinados momentos importantes de mudança nas próprias          

manifestações – a postura da mídia, a agregação de grupo com diferentes posições             

políticas- mas para também tentar compreender como diversos grupos políticos, tanto           

de esquerda quanto de direita, utilizaram os protestos.  

Por fim, lançamo-nos em uma análise factual de desdobramentos que puderam           

ser observados até o começo de 2020, como o fortalecimento da extrema direita             

brasileira nos últimos anos, enquanto também utilizando uma leitura conceitual baseada           

nas obras de Giorgio Agamben. Tratamos também das narrativas empregadas nas           

análises feitas no pós junho de 2013, uma vez que os movimentos foram utilizados tanto               

pela esquerda quanto pela direita.  

Para a realização desta pesquisa foram utilizadas fontes midiáticas, dentro das           

quais também estão sujeitas à análises da própria produção jornalística acerca de            

eventos de grande atenção, como os movimentos de junho de 2013. A própria             

construção de uma breve linha cronológica das manifestações no segundo capítulo           

estabelece que a grande mídia muda o tom de suas reportagens à medida que os eventos                

se desenrolam e começam a atingi-la também. Também utilizamos artigos produzidos           

1 O exemplo mais notável é a Primavera Árabe, que ocorreu durante os anos de 2010 e 2012. 
2 Aqui é relevante notar que “o governo” se refere aos governos municipais, estaduais e federal. 
Todos os três níveis do executivo apresentavam problemas que geraram grande insatisfação 
popular. 
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nos anos que seguiram as manifestações para melhor observar como ela foi percebida             

por comentadores políticos e intelectuais brasileiros. A utilização majoritária de artigos           

e reportagens do site da Rede Globo se deu, principalmente, devido ao fácil e livre               

acesso das fontes durante a realização da pesquisa e em sua posteridade. 

O questionamento acerca da narrativa construída durante e o pós junho de 2013             

não só deu início à esta pesquisa, mas também se mostrou extremamente vasta, tendo              

diversos desdobramentos e problemáticas aplicáveis dentro da própria análise de          

perceções e consequências das manifestações. 

A questão da narrativa é focal neste trabalho, primeiramente a narrativa           

durante as manifestações, o teor empregado nelas e a mudança do tom utilizado para              

tratar dos movimentos ainda em junho de 2013; e em um segundo momento, a narrativa               

do que veio depois, a análise da situação que elas ajudaram a criar e do cenário político                 

que se desenvolveu após as manifestações.  
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1. CONTEXTOS 

 

Para realizar uma análise satisfatória das manifestações que ocorreram em todo           

território nacional durante o mês de junho de 2013, é necessário a produção de uma               

contextualização, não só do estado do país nesse período específico, mas também do             

governo, visto que os movimentos de junho representam um momento de inflexão na             

política brasileira. Os movimentos que ocorreram no Brasil foram resultados de um            

conjunto de problemas que vão muito além do aumento de vinte centavos na tarifa do               

transporte público. Eles se deram devido à uma combinação de fatores que engloba, mas              

não se limita aos três componentes que serão apresentados neste primeiro momento;            

eles são: o crescente desgaste do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), a questão              

da Copa do Mundo de 2014 e a crise da infraestrutura pública brasileira, que permeou               

as duas primeiras questões.  

A compreensão e consequente análise do processo que gerou a onda de            

manifestações no Brasil em junho de 2013 e de suas reverberações no cenário político              

brasileiro ainda está se desenvolvendo, uma vez que os motivos e as consequências que              

vieram com os movimentos de junho ainda se fazem presentes no cenário da política do               

país, seja em grupos de ativistas políticos de esquerda, seja na atual cúpula do governo               

de direita. 

Independentemente da análise, é possível observar hoje, quase 7 anos após as            

ocorrências, os impactos diversos do que aconteceu na metade do ano de 2013. No ano               

seguinte, 2014, foi observado no Brasil uma eleição presidencial acirrada, com o            

sentimento anti-PT -que viria a ser um dos carros chefes da eleição do candidato de               

extrema direita em 2018- tomando cada vez mais força. É possível observar também a              

expansão de grupos políticos tanto na esquerda quanto na direita mais ativamente no             

pós-junho.  

 

1.1. Desgastes do governo 

 

O processo de desgaste pelo qual o governo da então presidente Dilma            

Rousseff passou abrange muito mais variáveis do que é possível tratar neste trabalho,             

uma vez que a própria análise de dito processo renderia em si uma pesquisa extensa.               

Devido à essa questão, trataremos brevemente de três aspectos indispensáveis para a            
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compreensão da trajetória do declínio do governo petista: o peso do fim do lulismo              

-aqui tratando especificamente do fim da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva-, o              

desmoronamento do plano desenvolvimentista e os consequentes cortes no investimento          

da infraestrutura pública. 

O desgaste do governo PT não se deu apenas devido a si mesmo, ele estava               

inserido em um contexto maior de deterioração. O próprio pacto democrático pós            

ditadura militar mostrava sinais de rejeição, não uma rejeição da democracia, mas sim             

de sua limitação – nas duas décadas que seguiram 1989 foi observado pouca diversidade              

política dentro dos círculos políticos brasileiros. 

 

1.1.1. Fim do lulismo 

 

Tratar do governo em 2013 é tratar dos desafios herdados e enfrentados pela             

então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, além da popularidade de Lula - que foi              

transmitido para a presidente com um certo grau de sucesso-, englobava um grande             

escândalo de corrupção e uma crise econômica mundial. Como tentativa de controle da             

situação, André Singer afirma que 

sob a condução de Dilma, o lulismo apostou em uma coalizão de forças entre              
industriais e trabalhadores, que fracassou, afundando o navio que deveria          
levar o Brasil para fora da arrebentação gerada, em 2011, pelo segundo            
tsunami de dificuldades mundiais, isto é, a volta da crise financeira           
internacional iniciada em 2008.  

3

 

Isso gerou um atrito multidimensional dentro da configuração governamental         

brasileira, envolvendo os mais diversos setores da sociedade, indo do crescente           

desalinhamento do governo com o setor privado da economia, até a classe média que já               4

sentia o impacto de uma recessão global, aglutinando as mais diversas categorias de             

trabalhadores brasileiros, que, em conjunto, registraram em 2013 o maior número de            

greves em 23 anos . 5

Em conjunto à esse problema, havia também uma das questões mais centrais da             

relação população-governantes: a corrupção. Aqui, especificamente, estamos tratando        

do escândalo do Mensalão, uma vez que, no ano anterior às manifestações, ocorreu o              

3 SINGER, André. LOUREIRO, Isabel. As contradições do lulismo: a que ponto chegamos. 
André Singer, Isabel Loureiro (orgs). São Paulo: Boitempo, 2016, p. 23. 
4 Ibidem, p. 52. 
5 Ibidem, p. 53. 
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julgamento dos réus no caso do mensalão e em 2013, oito anos após a descoberta do                

esquema de desvio e lavagem de dinheiro público, o Supremo Tribunal Federal (STF)             

decretou a prisão dos suspeitos envolvidos no mensalão . O processo todo foi altamente             6

discutido na mídia mainstream brasileira, dando força para a crescente acusação de            

corrupção generalizada pela parte do Partido dos Trabalhadores. 

É importante notar que esse processo de exposição da máquina de corrupção            

no governo brasileiro não só danificou gravemente grande parte da confiança da            

população no governo e no PT, mas também criou um sentimento híbrido que ao              

mesmo tempo em que era uma manifestação de repúdio do povo brasileiro, era também              

uma manobra de massa utilizada por diversos indivíduos inseridos na política, que            

assegurava a presença deles dentro do círculo político do Brasil. O combate à corrupção              

se tornou moeda eleitoral em campanhas, quanto mais casos de corrupção de grande             

visibilidade, mais força a retórica anticorrupção ganhava. Após o mensalão, a parcela da             

população que já se identificava como direita começou a atrelar a corrupção            

generalizada ao governo petista. O que por sua vez, levou a construção da narrativa que               

eventualmente levaria ao extremo do antipetismo utilizada por candidatos de extrema           

direita nas eleições de 2018 . 7

 

1.1.2. Problemas no plano desenvolvimentista  

 

Uma das questões que pesaram durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff            

foi o enfraquecimento do plano desenvolvimentista do PT. Após a crise econômica            

mundial de 2008, o Brasil entrou em um desaceleramento econômico que impactou            

diretamente nas projeções de expansão financeira que sustentavam grande parte do           

projeto. E, apesar do parcial sucesso do governo Lula em segurar os impactos da              

primeira onda da crise mundial, em 2011, quando os mercados voltaram a entrar em              

crise, o Brasil foi fortemente abalado, junto com diversos outros países -desenvolvidos e             

em desenvolvimento- . O colapso das projeções "A coexistência aparentemente         8

6 DARIE, Marina. O que aconteceu no escândalo do Mensalão? Politize. 22/08/2018. Disponível             
em: https://www.politize.com.br/mensalao-o-que-aconteceu/ Acesso em: 2 maio de 2020.  
7 É bom salientar que não foi um processo rápido e que englobou outros grandes partidos 
também, como o PSDB após diversos escândalos de corrupção envolvendo políticos de alto 
escalão do partido vieram a tona, mas a face da corrupção se tornou, em específico, o PT. 
8 SINGER, André. Ibidem, p. 27. 

 

https://www.politize.com.br/mensalao-o-que-aconteceu/


13 
 
equilibrada dos contrários começou a explodir com as manifestações de junho de 2013,             

que trouxeram subitamente à consciência como o Brasil, apesar de ter melhorado,            

continuava péssimo."  9

 

1.1.3. Cortes em infraestrutura pública  

 

Um dos modos de contingenciar a crise que se deu devida a queda do mercado               

em 2011 foi diminuir o repasse de verbas públicas, que por sua vez agravou a situação                

em que as divisões públicas de saúde e educação se encontravam. 

 

Em 2013, a rejeição da população em geral para com o governo tomou             

proporções óbvias, com as manifestações que levaram milhões à rua, protestando o            

aparente descaso dos governos federal e estadual para com a situação dos sistemas de              

saúde, transporte e de educação pública . 10

 

1.2. Copa do Mundo 2014 

 

Em 2007, no auge do sucesso do lulismo e do plano de reconstrução da              

imagem brasileira no exterior, a Federação Mundial de Futebol (FIFA) escolheu o            

Brasil para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014 , apesar do grande apelo à esse                 11

evento, principalmente em um país tão famoso pelo seu futebol, ele desencadeou            

diversos problemas no país, mais notavelmente a forte presença das críticas aos gastos             

do governo nas construções de estádios de futebol levantados quase exclusivamente           

para os jogos da Copa nas manifestações de junho de 2013. Como agravante, a onda de                

notícias, histórias e reportagens sobre a precariedade do Sistema Único de Saúde (SUS),             

9 Ibidem, p. 27. 
10 ARAGÃO, Alexandre. Reprovação de Dilma cresce e supera a de Collor em 1992. Folha de                
S. Paulo. São Paulo. 06/08/2020. Disponível em:  
 
https://m.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1665135-reprovacao-de-dilma-cresce-e-supera-a-de-c
ollor-em-1992.shtml?cmpid=compfb Acesso em: 2 maio de 2020. 
11Fifa oficializa escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014. O Globo.                 
São Paulo. 30/10/2007. Disponível em:     
https://oglobo.globo.com/esportes/fifa-oficializa-escolha-do-brasil-como-sede-da-copa-do-mund
o-de-futebol-de-2014-4144006 Acesso em: 15/04/2020. 

 

https://m.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1665135-reprovacao-de-dilma-cresce-e-supera-a-de-collor-em-1992.shtml?cmpid=compfb
https://m.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1665135-reprovacao-de-dilma-cresce-e-supera-a-de-collor-em-1992.shtml?cmpid=compfb
https://oglobo.globo.com/esportes/fifa-oficializa-escolha-do-brasil-como-sede-da-copa-do-mundo-de-futebol-de-2014-4144006
https://oglobo.globo.com/esportes/fifa-oficializa-escolha-do-brasil-como-sede-da-copa-do-mundo-de-futebol-de-2014-4144006
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nas escolas públicas e no transporte coletivo serviu como um contraste altamente            

negativo para os investimentos despejados nas obras de viabilização do campeonato.  

A insatisfação popular foi crescendo nos dois anos pré Copa do Mundo, não só              

da classe média/média alta, mas também a classe de trabalhadores e cidadãos em             

situações mais precárias, uma vez que essa foi a parcela da população brasileira que              

sentiu mais o impacto do corte de verbas públicas.  

 

1.2.1. Gastos  

 

Umas das maiores bandeiras levantadas durante as manifestações de junho de           

2013 foi a crítica ao alto investimento de dinheiro público nas obras para viabilizar a               

realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014, especificamente ao uso de               

fundos da União para a construção de estádios de futebol. Ao todo, foram investidos 8               

bilhões de reais apenas na construção de estádios.  

De acordo com o relatório final do Tribunal de Contas da União, foram gastos              

25 bilhões de reais dos cofres públicos nas obras referentes ao campeonato de futebol,              12

obras essas que em sua maioria não envolviam melhoramentos na infraestrutura pública            

das cidades sedes dos jogos. Porém, é necessário esclarecer que a Copa do Mundo não é                

um motivo direto das manifestações, e sim uma questão que por tangenciar tantas outras              

pautas que vieram a aparecer nos protestos, se faz necessário a sua análise frente ao seu                

contexto.  

 

1.2.2. Contraste  

 

Simultaneamente em que o volume de investimentos sendo canalizados nas          

obras realizadas para a copa, totalizado em 25 bilhões era alto, não era observado pela               

maioria da população, uma melhoria na qualidade de vida ou na infraestrutura das             

cidades. Ao contrário, situação precária do SUS, crise na segurança pública, aumento            

nas tarifas do transporte público, apresentava uma situação cada vez mais decadente dos             

12BRANDÃO, Marcelo. Fifa oficializa escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de              
Futebol de 2014. Agência Brasil. Brasília. 03/12/2014 Disponível em:         
https://www.google.com/amp/s/agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tcu-contabiliza-r
-255-bilhoes-de-gastos-com-copa-do-mundo%3famp Acesso em: 04/05/2020. 

 

https://www.google.com/amp/s/agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tcu-contabiliza-r-255-bilhoes-de-gastos-com-copa-do-mundo%3famp
https://www.google.com/amp/s/agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tcu-contabiliza-r-255-bilhoes-de-gastos-com-copa-do-mundo%3famp
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serviços prestados a população geral. Mesmo com uma parcela de 8 bilhões de reais              

desse montante terem sido investidos especificamente em mobilidade urbana o que, em            

tese, impactaria positivamente a vida dos moradores das cidades escolhidas, a reação            

geral foi majoritariamente negativa.  

Faz-se relevante notar que 12 cidades foram escolhidas para sediar os jogos da             

Copa de 2014 e foi entre elas que a maioria esmagadora dos gastos foi destinado, o que                 

aumentou ainda mais a desigualdade entre os municípios do país. Cada vez mais claro,              

o problema da infraestrutura pública foi se transformando em um dos maiores pontos             

fracos do governo federal e em uma das principais bandeiras das manifestações de 2013. 
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2. AS MANIFESTAÇÕES DE JUNHO 

 

2.1. Breve cronologia  

 

As Jornadas de Junho foram compostas por uma série de manifestações neste            

mesmo mês, em 2013, que ocorreram em vários estados e cidades brasileiras. Iremos             

focar primariamente nos atos que ocorreram na capital paulista. O primeiro, convocado            

pelo Movimento Passe Livre (MPL) no mesmo dia em que foi anunciado, em 2 de               13

junho, o aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público da grande São Paulo .               14

Uma estimativa feita pela Polícia Militar, afirma que estavam presentes no ato inicial             

em torno de 5 mil pessoas .  15

No dia seguinte, 3 de junho, os grandes canais da mídia noticiaram a             16

manifestação com tons negativos e apresentaram a truculência policial meramente como           

uma resposta aos “vândalos” que “depredaram” a cidade. Uma matéria, vinculada no            

site da Rede Globo no dia 6 tinha como manchete “Manifestantes depredam estação de              

Metrô, banca e shopping na Paulista” . Esse tom negativo permeia a maioria            17

esmagadora de notícias que cobriram os protestos iniciais, colocando o foco do            

leitor/expectador no dano causado pelos manifestantes.  

13 O Movimento Passe Livre é uma organização anticapitalista que começou com o projeto de               
“desmercantilização do transporte”. Em seu artigo “Dos movimentos sociais às manifestações           
de rua: o ativismo brasileiro no século XXI”, Ilse Scherer-Warren faz um perfil completo sobre               
o que é o MPL, suas influências, articulações e seus objetivos. 
14 CASTRO, José Roberto. Como evoluiu o preço da passagem no Rio e São Paulo desde 2013. 
Nexo. 07/01/2019. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/01/07/Como-evoluiu-o-pre%C3%A7o-da-passag
em-no-Rio-e-S%C3%A3o-Paulo-desde-2013#:~:text=Em%20maio%20de%202013%2C%20o,
%C3%B4nibus%20e%20metr%C3%B4%20na%20capital. Acesso: 19/06/2020. 
15VICE. As jornadas de junho de 2013. 18/06/2018. Disponível em:          
https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg&feature=youtu.be. Acesso em:   
10/05/2020. 
16 Ibidem.  
17 MORENO, Ana Carolina. Manifestantes depredam estação de Metrô, banca e shopping na             
Paulista. Globo. São Paulo, 06/06/2013. Disponível em:       
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/manifestantes-depredam-estacao-de-metro-banca
-e-shopping-na-paulista.html. Acesso em: 18/06/2020. 

 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/01/07/Como-evoluiu-o-pre%C3%A7o-da-passagem-no-Rio-e-S%C3%A3o-Paulo-desde-2013#:~:text=Em%20maio%20de%202013%2C%20o,%C3%B4nibus%20e%20metr%C3%B4%20na%20capital.
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/01/07/Como-evoluiu-o-pre%C3%A7o-da-passagem-no-Rio-e-S%C3%A3o-Paulo-desde-2013#:~:text=Em%20maio%20de%202013%2C%20o,%C3%B4nibus%20e%20metr%C3%B4%20na%20capital.
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/01/07/Como-evoluiu-o-pre%C3%A7o-da-passagem-no-Rio-e-S%C3%A3o-Paulo-desde-2013#:~:text=Em%20maio%20de%202013%2C%20o,%C3%B4nibus%20e%20metr%C3%B4%20na%20capital.
https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg&feature=youtu.be
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/manifestantes-depredam-estacao-de-metro-banca-e-shopping-na-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/manifestantes-depredam-estacao-de-metro-banca-e-shopping-na-paulista.html
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No dia 7, cinco dias após a primeira manifestação, aconteceu o segundo ato.             

Com uma quantidade menor de pessoas, 2 mil , o MPL continuou a puxar protestos              18

para tentar fazer com que o governo de São Paulo revogasse o decreto de aumento da                

tarifa do transporte público e a polícia continuou a agir com brutalidade para cima dos               

manifestantes presentes. A grande mídia continuou a narrativa de que os policiais            

apenas reagiram à violência dos integrantes dos protestos . 19

Quatro dias depois, em 11 de junho, houve um aumento considerável na            

quantidade de pessoas que compunham a manifestação, foi estimado a presença de 12             

mil pessoas, muitas delas agregadas após o começo da circulação de vídeos amadores             

gravados durante os protestos mostrando a gravidade da brutalidade empregada pelos           

policiais.  

Aqui os veículos de comunicação mainstream continuavam a apoiar a resposta           

da polícia, que agia com uma repressão ainda maior, e do governo, afirmando que não               

cederia às demandas dos manifestantes, chamados de “vândalos” . No dia seguinte, a            20

repercussão ainda era negativa e o governo do estado e a prefeitura de São Paulo, não                

davam sinais de recuo e aumentaram a repressão para o próximo ato. Ao mesmo tempo,               

começavam a aparecer cada vez mais vídeos feitos durante as manifestações que            

escancararam a brutalidade policial . 21

O MPL convocou então mais uma manifestação para o dia 13 de junho, na              

qual, de acordo com a Polícia Militar, algo em torno de 5 mil pessoas participaram . A                22

polícia insistia ainda na atitude violenta, que muitas vezes vinha sem nenhum tipo de              

18 MORA, Marcelo. Após fechar Marginal Pinheiros, ato contra tarifa volta à Avenida Paulista.              
Globo. São Paulo, 07/06/2013. Disponível em: 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/apos-fechar-marginal-pinheiros-ato-contra-tarifa-
volta-avenida-paulista.html. Acesso em: 18/06/2020 
19VICE. As jornadas de junho de 2013. 18/06/2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg&feature=youtu.be. Acesso em: 
10/05/2020. 
20 VIANA, Julia Basso. ‘Valor será mantido’, diz Haddad sobre aumento na tarifa. Globo. São               
Paulo, 13/06/2013. Disponível   
em:http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/valor-sera-mantido-diz-haddad-sobre-aument
o-na-tarifa.html. Acesso em: 18/06/2020. 
21 VICE. As jornadas de junho de 2013. 18/06/2018. Disponível em:           
https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg&feature=youtu.be. Acesso em:   
10/05/2020. 
224º PROTESTO CONTRA TARIFA EM SP TEM NOVO CONFRONTO E MAIS DE 200             
DETIDOS. Globo. São Paulo, 14/06/2013. Disponível em:       
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/4-protesto-contra-tarifa-em-sp-tem-novo-confron
to-e-mais-de-150-detidos.html. Acesso em: 19/06/2020. 
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http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/valor-sera-mantido-diz-haddad-sobre-aumento-na-tarifa.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/valor-sera-mantido-diz-haddad-sobre-aumento-na-tarifa.html
https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg&feature=youtu.be
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/4-protesto-contra-tarifa-em-sp-tem-novo-confronto-e-mais-de-150-detidos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/4-protesto-contra-tarifa-em-sp-tem-novo-confronto-e-mais-de-150-detidos.html
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provocação, e mais de 200 pessoas foram presas nesta noite, além de centenas de              

feridos, incluindo mais de 20 jornalistas . Isso acabou por ser como uma virada da              23

postura da mídia em relação aos protestos: se antes os policiais estavam apenas             

protegendo o patrimônio e se defendendo de vândalos, agora a mídia começou a retratar              

a brutalidade policial presente desde o começo dos protestos , acusando a força policial             24

de ser injusta com sua reação. Neste mesmo dia, ocorreram protestos em diversas outras              

cidades, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Natal, entre outras. O processo de             

crescimento dos movimentos de junho e seu conseqüente título de movimento nacional            

não se deram homogeneamente nem sob uma mesma bandeira. As redes sociais            

acabaram por ser o principal veiculo de organização delas, disseminando com facilidade            

informações sobre os protestos e facilitando a proliferação de grupos políticos que            

também ocuparam as manifestações.   25

Quatro dias depois, em 17 de junho, São Paulo foi palco de sua maior              

manifestação em décadas . O número oficial do Datafolha foi de 65 mil pessoas nas              26 27

ruas. Porém diversos veículos de notícias refutaram essa estimativa, alegando que havia            

mais de 100 mil pessoas nas ruas naquela noite . 28

Nesse dia foi observada uma maior diversificação no perfil dos manifestantes,           

que não era mais constituído em sua maioria por estudantes jovens, grandes grupos de              

pessoas de todos os estratos sociais, orientação política e idade fizeram-se presente no             

ato desta noite . Isso introduziu uma nova gama de pautas para a manifestação, que              29

23QUATRO CONTINUAM DETIDOS APÓS PROTESTO DESSA QUINTA-FEIRA EM SP.         
Globo. São Paulo, 14/06/2013. Disponível     
em:http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/cinco-permanecem-detidos-apos-protesto-de-
quinta-em-sp.html. Acesso em: 19/06/2020. 
24 Idem. 
25 COSTA, Camilla. Brasileiros ‘descobrem’ mobilização em redes sociais durante protestos.           
BBC Brasil. São Paulo, 11/07/2013. Disponível em:       
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130628_protestos_redes_personagens_cc. 
Acesso em: 19/06/2020. 
26VICE. As jornadas de junho de 2013. 18/06/2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg&feature=youtu.be. Acesso em: 
10/05/2020. 
27LARGO DA BATATA REUNIU 65 MIL, A MAIORIA NOVATOS NA ONDA DE 
PROTESTOS. Datafolha. São Paulo, 19/06/2013. Disponível em: 
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1297654-largo-da-batata-reuniu-75-mi
l-a-maioria-novatos-na-onda-de-protestos.shtml. Acesso em: 10/05/2020. 
28 VICE. As jornadas de junho de 2013. 18/06/2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg&feature=youtu.be. Acesso em: 
10/05/2020. 
29 Ibidem.  
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variavam entre críticas à Copa do Mundo (FIFA) de 2014, a corrupção no governo              

brasileiro e a falta de investimentos na infraestrutura de serviços públicos essenciais,            

como escolas e postos de saúde. A grande diversificação de manifestantes gerou,            

consequentemente, atritos entre diferentes grupos que compuseram a manifestação,         

principalmente no quesito de ser um movimento apartidário. Devido ao número massivo            

de pessoas e a óbvia pressão da mídia, a polícia não demonstrou nenhum             

comportamento violento ou repressivo para com os manifestantes, quebrando com o           

padrão de resposta truculenta que a força vinha demonstrando desde o início das             

manifestações. 

No outro dia, o prefeito da cidade de São Paulo e o governador do estado               

afirmaram que a tarifa continuaria com seu valor elevado e continuaram a defender a              

postura violenta da polícia paulistana.  

No resto do país já começavam a aparecer diversos protestos, assim como os             

que vinham acontecendo na grande São Paulo. Eles, porém, já começavam a protestar             

por pautas mais generalizadas, como a falta de infraestrutura pública, o sucateamento do             

SUS e o enorme investimento na Copa do Mundo.  

A junção da virada do discurso da grande mídia e a proliferação e distribuição              

intensa de vídeos escancarando a realidade da postura violenta da polícia, fez com que              

ainda mais pessoas agregassem o movimento, não só em São Paulo, mas em todo o país. 

No dia 18 de junho, após Alckmin e Haddad anunciarem que não iriam revogar              

o decreto do aumento da tarifa do transporte público, a população voltou às ruas. O               

número de participantes dessa manifestação chegou a mais de 10 mil, de acordo com a               

polícia militar. Desta vez foi observado novamente a ação direta de uma porção dos              30

manifestantes, alguns deles tentaram entrar na prefeitura, outros saquearam lojas e           

queimaram um carro da emissora Record durante a noite. A polícia reagiu novamente             

com violência e mais de 60 pessoas foram presas. 

No dia, 19 de junho, em uma coletiva de imprensa com Geraldo Alckmin,             

governador do estado de São Paulo, e com Fernando Haddad, prefeito da capital             

30 GUARDAS FICAM FERIDOS EM TUMULTO NO CENTRO DE SP, DIZ PREFEITURA. 
Globo. São Paulo, 18/06/2013. Disponível em: 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/guardas-ficam-feridos-em-tumulto-no-centro-de-
sp-diz-prefeitura.html.  Acesso em: 19/06/2020. 
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paulista, os dois anunciaram em conjunto a redução da tarifa do transporte público para              

seu preço anterior .  31

“Com um clima de festa” por parte daqueles grupos que compunham a parte             32

“verde e amarela”dos protestos, a manifestação final no dia 20 de junho em São Paulo               

foi caracterizada por dois aspectos que são importantes para a análise do pós-Junho de              

2013: a porção de pessoas que foi como um protesto contra o governo Dilma,              

utilizando-se das cores da bandeira e conflitos entre grupos que discordavam entre si.             

Nesta mesma data, em Curitiba, capital paranaense, ocorreu um racha na “marcha, (ela)             

se dividiu em duas: a da “esquerda” e a dos “sem partido” - a primeira vermelha e a                  

segunda verde e amarela” .  33

Dia 20 foi o maior dia de manifestações, com mais de um milhão de pessoas de                

120 cidades diferentes pelo Brasil foram às ruas , caracterizando a maior mobilização            34

popular desde a redemocratização, aconteceu após a volta do preço original da tarifa do              

transporte público, mas neste momento a força da massa já havia crescido para algo              

muito além do que aquilo que o MPL iniciou quase 3 semanas antes. 

 

2.2. O papel da mídia 

 

A narrativa midiática é uma das partes fundamentais na análise dos           

movimentos de junho, uma vez que a cobertura, narrativa e posterior reação da grande              

mídia aos acontecimentos, ajudou a ditar como grande parte da população percebeu e             

recebeu-os como um todo, de acordo com Clóvis Gruner: “em primeiro momento, o             

31 SÃO PAULO E RIO ANUNCIAM REDUÇÃO DAS TARIFAS DO TRANSPORTE 
PÚBLICO. Globo. São Paulo, 19/06/2013. Disponível em: 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/sao-paulo-e-rio-anunciam-reducao-das-tarifas-do-tra
nsporte-publico.html. Acesso em: 19/06/2020. 
32 VICE. As jornadas de junho de 2013. 18/06/2018. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg&feature=youtu.be. Acesso em: 
10/05/2020. 
33 SOBRAL, André V. L.. Redes de ações coletivas em junho de 2013. O que resta de junho.                  
Vitor Cei; Leno Francisco Danner; Marcus Vinícius Xavier de Oliveira; David G. Borges             
(Orgs.). Porto Alegre: Editora Fi, p. 49. 
34PROTESTOS PELO PÁIS TÊM 1,25 MILHÃO DE PESSOAS , UM MORTO E 
CONFRONTOS. Globo. São Paulo. 21/06/2013. Disponível em: 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-tem-125-milhao-de-pessoas-um-
morto-e-confrontos.html. Acesso em: 19/06/2020. 
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motivo das manifestações foi minimizado, como se tratasse de coisa pouco importante o             

direito a um transporte público acessível e de qualidade”  35

Como observa-se no tópico anterior, a própria cobertura dos canais de           

comunicação mudou em relação às manifestações e a brutalidade policial que a cercou,             

principalmente após os próprios jornalistas terem sido alvo da violência que antes eles             

justificavam como apenas uma reação à agressividade dos manifestantes. Na manhã           

após mais de 20 jornalistas terem sido feridos pelas forças policiais, e um deles ter               

perdido a visão de um olho, em consequência de um tiro de bala de borracha disparado                

pela polícia, programas de televisão e rádio e os principais sites de notícia começavam a               

mudar a narrativa, se juntando à mídia independente em condenar a força policial. 

Isso porém não alinhou milagrosamente a visão de todos os veículos de            

comunicação, mas sim estabeleceu até que ponto diversos grupos políticos          

concordavam; brutalidade policial era inaceitável, porém era igualmente inaceitável a          

ação de manifestantes que depredaram as cidades durantes os protestos. É relevante            

notar o que Sonia Meneses escreve sobre a mídia: “os meios de comunicação elaboram              

uma narrativa própria para o mundo urbano contemporâneo, reconstruindo-o a partir da            

definição de novos signos e significados” . Um exemplo disso é a construção da             36

perspectiva de que os black blocks, ativistas da ação direta, eram nada mais do que               

criminosos querendo causar a maior quantidade de dano aos patrimônios públicos e            

privados. 

Torna-se impossível dissociar eventos históricos da presença da mídia, seja ela           

independente ou parte do grupo mainstream, visto que “nossas sensibilidades temporais           

(se tornaram) irremediavelmente marcadas pela interferência dos meios de         

comunicação” .  37

Em seu artigo sobre a análise da narrativa jornalística, Luiz Motta, Gustavo            

Lima e Jorge Lima afirmam que “o discurso jornalístico se mostra permeado de sentidos              

que podem ser observados e interpretados tanto pelo que evidencia quanto pelo que             

35GRUNER, Clovis. Cidades e corpos rebeldes. Rede Universidade Nômade. 2014.          
http://uninomade.net/tenda/cidades-e-corpos-rebeldes/. Acesso em: 14 de março.  
36MENESES, Sonia. Escrita histórica e escrita midiática: a produção de sentidos históricos e o              
acontecimento emblemático contemporâneo. Revista História em Reflexão. Vol. 4, n. 8. UFGD,            
Dourados, jul/dez 2010, p. 11. 
37 Ibidem, p. 2. 
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insinua, sugere ou oculta.” , estabelecendo assim, uma narrativa particular de cada um            38

dos veículos de comunicação, com pequenas diferenças em cada um que apontam a qual              

grupo político, social e econômico estão alinhados. Estabelecem também que “é na            

observação da sequência de notícias que compõem uma cobertura jornalística que se            

pode observar a conformação de um enredo que compõe então uma história completa.”            

 39

As “escolhas estilísticas” de jornalistas na construção das matérias que são          40

veiculadas na grande mídia, são feitas intencionalmente para suscitar diferentes reações           

dos leitores, ouvintes ou espectadores. A insistência dos grandes veículos de           

comunicação de intitularem os manifestantes como vândalos, quebradores da ordem e           

baderneiros escancara uma narrativa formada de deslegitimação da parcela que compôs           

originalmente as Jornadas de Junho e a diferenciação que ela faz quando outros grupos              

aderem às manifestações, estabelece para o leitor quais são os grupos com            

reivindicações válidas e que tem a liberdade de ocupar as ruas em protesto. O desafio,               

talvez, seja notar que qualquer meio de comunicação é, em sua essência, uma             

“representação de grupos sociais sobre si mesmos e a realidade que os cercam” . 41

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

38MOTTA, Luiz Gonzaga. COSTA, Gustavo Borges. LIMA, Jorge Augusto. Notícia e           
construção de sentidos: análise da narrativa jornalística. Revista Brasileira de Ciências da            
Comunicação. Vol XXVII, n 2, julho/dezembro de 2014, p. 33. 
39 Ibidem, p. 36. 
40 Ibidem, p. 43. 
41 SILVA, Márcia Pereira da. e FRANCO, Gilmara Yoshihara. Imprensa e política no Brasil:              
considerações sobre o uso do jornal como fonte de pesquisa histórica. Revista História em              
Reflexão:  vol. 4, n. 8. UFDG, Dourados, jul/dez 2010, p. 10. 
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3. REVERBERAÇÕES 

 

A realidade de estudar eventos históricos que não só são contemporâneos à nós             

historiadores, mas que também geram algum tipo de impacto na vida, é complicada,             

principalmente quando se considera que nem todos os fatores se desenrolaram e            

torna-se um desafio ver todos os seus desdobramentos. Porém, é igualmente desafiador            

analisar acontecimentos que, de algum modo, permearam nossas vidas sem que           

amarremos tudo que acontece depois ao evento estudado. Por mais que nem tudo possa              

ser atribuído às manifestações, certos aspectos do cenário político brasileiro certamente           

não seriam os mesmo sem os eventos do mês de junho de 2013.  

 

3.1. Curto prazo 

 

As reações imediatas das manifestações englobam um conjunto limitado de          

acontecimentos, como a revogação do decreto do governo de São Paulo que elevou a              

tarifa do transporte público no dia 19 de junho e uma onda de engajamento social –tanto                

de militantes da esquerda quanto da direita- que dá inicio à novos grupos políticos e dá                

força aos já existentes. 

 

3.2. Longo Prazo 

 

Quase sete após as manifestações de junho de 2013 torna-se possível observar            

desdobramentos que, apesar de não serem a intenção original dos organizadores dos            

protestos, acabaram por se tornar elementos relevantes na composição política do Brasil            

atual. Tratando sobre expectativas e intenções, Glauber Ataide afirma que  

A relação entre a consciência dos indivíduos e os resultados alcançados em            
suas práticas históricas seria de tal maneira que, embora os indivíduos façam            
sua própria história, eles a fazem com ilusões, e o resultado de suas ações              
raramente corresponde às suas expectativas. O locus da racionalidade não          
poderia mais ser identificado no pensamento dos indivíduos, como tem sido           
na filosofia moderna desde Descartes, mas sim nos atos. As jornadas de            
junho, neste sentido, teriam uma racionalidade histórica própria, cuja         
explicação não deve ser buscada nas motivações conscientes de seus agentes.          

 42

 

42 ATAIDE, Glauber. A falsa consciência nos movimentos históricos: o caso das jornadas de 
junho e seus desdobramentos. O que resta das jornadas de junho. Vitor Cei, Leno F. Danner, 
Marcus V. X. de Oliveira, David G. Borges (orgs.). Porto Alegre: Editora Fi, 2017, p. 131. 
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Parte significativa do desdobramento das manifestações foi devido a absorção          

do movimento na mentalidade coletiva, para cada um as jornadas de junho significavam             

alguma coisa, para cada grupo político, elas representam sua própria agenda política.            

Para a esquerda, era um sinal de que a população estava cada vez mais ciente de                

questões sociais, para a direita, era um sinal claro da insatisfação da sociedade brasileira              

com o governo. A participação de grupos dos dois lados do espectro político fez com               

que todos pudessem usar as jornadas de junho como ação legitimadora e reivindicar seu              

legado.  

Aqui focaremos na narrativa da direita para realizar um esboço da trajetória de             

ascensão do governo de extrema direita que em 2020 ocupa o posto de presidente da               

república.  

 

3.2.1. Crescimento do sentimento anti PT 

 

Observa-se com muita clareza o porquê desde primeiro ponto, uma vez que            

diversas pautas e críticas levantadas por manifestantes do Brasil afora envolviam o            

governo brasileiro como um todo, tendo como figura encabeçadora, a presidente Dilma            

Rousseff. Já tendo tratado anteriormente sobre alguns fatores pontuais que desgastaram           

o governo Dilma no fim do seu primeiro mandato e durante os dois anos anteriores ao                

golpe de 2016 que a removeu da presidência da república, é possível hoje observar              

como os grupos de direita usaram a onda de engajamento político de uma parcela da               

população brasileira que seguiu no pós junho de 2013 para fortalecer pautas e agendas              

próprias, como o fortalecimento da desaprovação do governo PT e o começo da             

disseminação do ódio extremista contra o Partido dos Trabalhadores, que viria a crescer             

e se tornar uma das maiores justificativas da eleição da extrema direita no Brasil em               

2018.  

 

3. 2. 2. Fortalecimento dos grupos de direita 

 

O discurso anticomunista, antipetista e conservador começou a tomar cada vez           

mais espaço nos meses que seguiram após as jornadas de junho, principalmente com a              

criação de grupos como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Movimento Vem Para              

Rua. A forte oposição que estes grupos fizeram ao governo PT especialmente, era             
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sempre permeada de fortes ideais conservadores para com a sociedade e liberais no             

âmbito econômico.  

É interessante notar que esses grupos de direita eram notadamente apartidários,           

servindo de oposição popular ao governo, mas não se alinhando com outros partidos             

políticos que também faziam parte do status quo do governo, como por exemplo o              

PSDB. 

A questão do PSDB se faz relevante devida à certos impactos que, em um              

primeiro momento, agregou uma parte da população de direita na campanha de            

oposição à Dilma nas eleições de 2014 e depois, após diversos escândalos envolvendo             

membros do partido e corrupção, levou grande parte de sua base à migrar para a base de                 

políticos e partidos como o de Jair Bolsonaro, que se apresentou como um político              

militar, conservador e anticorrupção. Uma alternativa além da dualidade         

petistas/tucanos que já não era bem aceita por grande parte da população que se              

identificava centro-direita.  

 

3.2.3. A ascensão da extrema direita no Brasil 

 

De acordo com Edson Teles, é possível observar um avanço da ideologia da             

extrema direita a partir de junho de 2013  

Ao menos desde junho de 2013, intensificaram-se as ações de militarização           

da vida e da política, ações essas que foram fortalecidas com o golpe de 2016               

contra a presidenta Dilma Rousseff. Isso ocorre por meio da lógica, própria            

ao período da ditadura militar, da produção do inimigo interno às relações            

sociais, no qual é caracterizado como ameaça à ordem e à paz.  43

Se colocar contra algo que ameaça o estilo de vida de um certo grupo se               

faz instrumental na expansão, conquista e manutenção do seu público, dentro da retórica             

da extrema direita. É necessário ser mais do que apenas um opositor ideológico, é              

necessário combater as forças que vêm para acabar com o mundo como eles conhecem.  

A onda progressista que ocorreu após junho de 2013 e que foi protagonizada             

principalmente jovem mulheres acabou por colidir com um receio paranóico da parcela            

masculina de que estariam perdendo seu “protagonismo social” junto com “a sensação            

43 TELES, Edson. A produção do inimigo e a insistência do Brasil violento e de exceção. In: O 
ódio como política. Esther Solano (org.). São Paulo: Boitempo, 2016, p. 
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de desestabilização da masculinidade hegemônica” . Tentando evitar uma visão         44

maquineísta do que ocorreu no Brasil depois das jornadas de junho, não podemos omitir              

a pluralidade e as várias facetas que o candidato de extrema direita, Jair Bolsonaro,              

adotou e vendeu com sucesso para seus eleitores durante a campanha. Sabendo quando             

se aproximar do extremo no espectro ideológico e quando pender para uma direita mais              

similar àquela que a grande parte da direita brasileira está acostumada a ver no cenário               

político. 

 

3.3. Narrativas 

 

Uma vez que as Jornadas de junho são eventos palpáveis na nossa realidade, é              

virtualmente impossível viver isolado de alguma das reverberações dos movimentos de           

junho de 2013 no Brasil. A grande escala não só das manifestações em si, mas               

principalmente do impacto que elas tiveram no imaginário coletivo do país. Seja para a              

narrativa da esquerda ou da direita, as jornadas de 2013 tomaram proporções míticas             

dentro dos nichos ideológicos que a usam para justificar ou entender o que acontece nos               

dias de hoje, tudo aquilo que ainda impacta as vidas dos brasileiros hoje tornam-se              

tangenciadas pelas manifestações.  

Esta ascensão das jornadas à ocupante de um lugar comum de todos os grupos              

políticos que estiveram ativos depois das manifestações abre uma possibilidade para           

fazer a análise da utilização das manifestações como legitimizadora de outros           

movimentos.  

Movimentos sociais de esquerda a utilizaram como inspiração para continuar          

suas lutas e preservar a intenção inicial do MPL com os protestos: reivindicar transporte              

público de qualidade e gratuito. 

Grupos como o Movimento Brasil Livre se espelharam nas manifestações de           

junho para organizar pelas redes sociais seu movimento e seus protestos de oposição ao              

governo Dilma e pró impeachtment, de acordo com Vitor Cei, estes grupos de direita se               

movimentaram em torno de bandeiras de oposição ao governo PT durante o auge de sua               

influência política -princiaplmente digital-, primeiro em 2014 durante as eleições          

44 PINHEIRO-MACHADO, Rosana e SCALCO, Lucia Mury. Da esperança ao ódio: a 
juventude periférica bolsonarista. In: O ódio como política. Esther Solano (org.). São Paulo: 
Boitempo, 2016, p. 
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presidenciais, apoiando Aécio Neves, depois da derrota do tucano, conferiram nas           

manifestações pró impeachment de Dilma Rousseff. Depois do golpe que removeu a            

presidente do poder, os grupos tiveram um declínio na sua taxa de adesão. Cei também               45

observa a postura da direita brasileira que se fortaleceu após esses movimentos, que se              

inseriu dentro da conjectura politica do país defendendo bandeiras como a           

anticorrupção, a defesa de valores "arcaicos, como Deus, Pátria e Família" , com um             46

tom militarista -esse aspecto fica óbvio com a grande presença de militares no atual              

governo- e neoliberal.  

Tais grupos geralmente apresentam estes valores ameaçados em oposição a          

algo, neste caso o PT, pois um discurso conservador raramente se sustenta sozinho, é              

preciso que exista um inimigo, um mal a ser combatido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 CEI, Vitor. Cultura e política, 2013-2016: os indicadores da turba. In: O que resta das 
jornadas de junho. Vitor Cei, Leno F. Danner, Marcus V. X. de Oliveira, David G. Borges. 
(orgs.). Porto Alegre: Editoria Fi, 2017, p. 210. 
46 Ibidem, p. 211. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É possível concluir desta pesquisa os seguintes pontos: primeiramente, a          

grande miríade de narrativas do pós junho de 2013 que se desenvolveu nos últimos 7               

anos. 

Não é possível nem cabível dizer que o processo de polarização pelo qual o              

país passou nos último anos foi um resultado direto das manifestações de 2013, mas              

também não se pode ignorar o papel que as primeiras manifestações populares de             

grande porte desde a década de 1990 tiveram não só dentro do imaginário coletivo da               

população brasileira, mas da própria política. As manifestações não foram o único            

motivo para a rápida transformação do cenário político, mas sim um fator importante no              

processo de polarização da sociedade e da política. 

Um destes fatores é o impacto negativo que as manifestações tiveram na            

reputação política do PT – principalmente para aqueles eleitores que ocupavam o            

“centrão”- e como isto gerou uma das maiores forças eleitorais da extrema direita. 

A ascensão da extrema direita no Brasil não foi um resultado direto das             

manifestações, mas diversos de seus alicerces começaram a tomar forma nos meses            

após as jornadas de junho e, em pelo menos um certo grau, a conjuntura nacional de                

2013 influenciou acertos aspectos da política nacional e como ela foi abordada pela             

população geral. 

É relevante notar também que no pós manifestações de 2013 a grande mídia             

tentou diminuir o seu próprio papel antagonista no período inicial das jornadas de             

junho. É possível observar isto com clareza em uma linha do tempo dos movimentos,              

que a Globo construiu, dentro dela não há sinais de os protestos começaram carregando              

o título de badernas e depredações.  47

Por fim faz-se necessário afirmar que toda e qualquer análise sobre o 2013 é              

uma análise em desenvolvimento, 7 anos após as manifestações ainda é possível            

observar novos aspectos que, com recentes desdobramentos, se tornam mais claros e            

notar que as jornadas de junho são mais um exemplo de como a vida e manifestação                

política estão intrinsecamente ligadas. Giorgio Agamben em “O que é contemporâneo?”           

faz uma pertinente reflexão sobre aquilo que podemos chamar de contemporâneo,           

47 BRASIL: LINHA DO TEMPO DAS MANIFESTAÇÕES. Globo. São Paulo. 28/06/2013.           
Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-2013/platb/. Acesso em:     
18/06/2020. 

 

http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-2013/platb/
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afirmando que “A distância – e, ao mesmo tempo, a proximidade – que define a               

contemporaneidade tem o seu fundamento nessa proximidade com a origem, que em            

nenhum ponto pulsa com mais força do que no presente” , as dificuldades que se              48

apresentam para realizar uma pesquisa satisfatória do contemporâneo são vastas porém,           

hoje e sempre é necessário estar atento para a história, toda a história, as longínquas e as                 

próximas.  

A historia oferece uma combinação única, a preservação da memória de um            

evento recente -no caso desta pesquisa, extremamente recente, cujo os impactos ainda            

podem ser bem observados e sentidos- e a chance de participar ativamente da             

construção da história.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009, 
p.69. 
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