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Resumo 
 

 

 

Democracia e jornalismo compõem uma simbiose histórica. O surgimento da imprensa 

tem íntima relação com o renascimento da democracia no mundo moderno. Deste dado 

decorre a ideia segundo a qual democracia e jornalismo são complementares, um não 

existe sem o outro. Este trabalho pretende problematizar esta relação. Entre jornalismo e 

democracia há relações de complementaridade, como há relações de conflito. Apesar de 

a democracia ser um tema permanente no jornalismo político brasileiro, é possível 

encontrar incoerências nas noções de democracia presente nos jornais. Aqui analisamos 

de que modo a ideia de democracia é convocada durante a cobertura das manifestações 

de junho de 2013 a partir dos editoriais impressos de Folha de São Paulo, Estado de 

São Paulo e O Globo. Através de articulações conceituais entre a teoria democrática e 

os campos da comunicação e da cultura, procuraremos identificar os sentidos de 

democracia produzidos nos editoriais. E a partir desses sentidos analisaremos de que 

modo a democracia por si só se tornou um valor histórico, político e cultural para o 

jornalismo, mesmo quando em profundas contradições.  

 

Palavras-chave: política, cultura, comunicação, democracia, jornalismo, manifestações 

de junho.   
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1 – Introdução 
 

Este trabalho é antes de tudo um encontro possível entre quatro dimensões da realidade 

que compõem toda minha trajetória de vida acadêmica, profissional e política. Seja em 

termos do que conheço, seja em termos do que penso ou do que faço, a história, a 

política, a comunicação e a cultura compõem juntas o roteiro de minha vida enquanto 

indivíduo.  

 

De todas elas, a mais remota é a história. Não apenas pela experiência acadêmica 

inconclusa na graduação. Ao contrário, o interesse pela história decorre de uma 

sensação especial que sempre tenho diante da ideia de tempo. Nada na realidade parece 

ser tão onipresente, onipotente e onisciente do que o tempo. Não é por acaso que ele é 

mesmo um “deus” para várias religiões. Sempre senti vontade e interesse em observar 

os rastros de transformações deixados pela passagem invisível do tempo. Das grandes às 

pequenas transformações, das interrupções imediatas aos acontecimentos mais 

duradouros, como nos sugere o poeta, “fustigados pela chuva e pelo eterno vento”1.  

 

Decorre também desse interesse pelas transformações a opção que fiz há quinze anos 

por me tornar alguém que faz da ação política um hábito cotidiano. Não por considerar 

que isso deva ser parâmetro para a vida de todas as pessoas. Mas a partir de 

determinado momento comecei a reconhecer dentro de mim um incômodo constante 

com a ideia de observar a realidade, criticá-la e não agir politicamente para transformá-

la. Não há espaço ou tempo em que eu esteja inserido e não reflita sobre sua dimensão 

política, seja a partir das chamadas micro relações de poder até os poderes políticos 

institucionais e instituídos que governam aquela realidade. A militância política, assim, 

se tornou um aspecto fundamental da minha vida.   

 

A cultura por sua vez explica o meu ingresso na FACOM. A própria experiência de 

adquirir conhecimento e informações historiográficas me fez enxergar na cultura os 

próprios indícios da temporalidade. A cultura certa é certamente o principal vestígio da 

existência humana e a partir dela é possível rastrear origens, identidades e sentidos para 

essa existência. Do ponto de vista acadêmico, já havia tido contato com os chamados 

Estudos culturais ao me deslumbrar frente à ousadia do historiador inglês E. P. 

                                                           
1 Trecho da canção Tempo Rei de Gilberto Gil. 
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Thompson em escrever sobre as relações políticas e de trabalho na Inglaterra a partir da 

análise da dimensão cultural da classe trabalhadora. Thompson, junto com Richard 

Hoggart e Raymond Williams, foi um dos timoneiros desse campo do conhecimento e 

pesquisa que tem hoje grande interseção com a comunicação. 

 

Por fim, a comunicação nunca foi algo em que já houvesse dedicado maior atenção. 

Mas a experiência nesta faculdade alterou essa realidade. Meu interesse cresceu 

gradativamente na medida em que cursei cada disciplina de comunicação na FACOM, 

especialmente as disciplinas de Comunicação e política e Comunicação e cultura 

contemporânea. E aos poucos descobri caminhos possíveis para promover o encontro 

que esta monografia materializa. Os estudos na comunicação me permitiram enxergar o 

mundo contemporâneo com mais reparo, analisar o processo do presente também como 

um processo histórico e observar os fenômenos políticos e culturais na relação com a 

esfera da comunicação. Esta é, digamos, a pedra fundamental da análise que faremos a 

seguir. Trataremos da comunicação no Brasil a partir de aspectos, conceitos e 

referências da política, da cultura e da história.   

 

Como o título do trabalho sugere, colocaremos em perspectiva o jornalismo e a 

democracia. Este recorte tem relação com uma curiosidade, resultado da leitura 

recorrente de produtos do jornalismo político no Brasil, sobre a presença intensa do 

tema da democracia nos jornais de maneira geral. Seja em veículos conservadores, 

liberais, de esquerda ou pretensamente neutros diante do espectro político no Brasil, a 

democracia é defendida durante todo o tempo. E ao refletirmos sobre as relações entre 

comunicação e política, por exemplo, quando os veículos de jornalismo estão diante da 

política ou quando pretendem apresentar posições diante de acontecimentos políticos, 

seja qual for a circunstância ou o referencial ideológico presente no veículo, o tema da 

democracia normalmente vem à tona.  

 

Não é estranho que seja assim. A democracia é o regime que governa o Brasil. Podemos 

questionar a plenitude da experiência democrática que vivemos no país, mas não há 

dúvida que a democracia não só vigora em nosso sistema político como se tornou um 

valor inviolável na esfera política e nas demais esferas que se relacionam com a esfera 

política, dentre elas a esfera da comunicação. Seja qual for a posição adotada ou a 
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opinião publicada em um veículo, ela sempre está blindada por um discurso em favor da 

democracia.  

 

Dito isso, o principal objetivo deste trabalho é compreender de que modo o jornalismo 

articula suas próprias noções de democracia nas reflexões que faz sobre a política no 

Brasil. É possível encontrar visões muito distintas, algumas vezes até opostas. No 

decorrer do trabalho poderemos refletir sobre uma série dessas articulações e encontrar 

sentidos, posições e contradições na ideia de democracia presente nos editoriais. É 

importante dizer que a ideia de contradição aqui não pretende ser apresentada como 

algo simplesmente negativo. Nosso interesse não é chegar a uma conclusão segundo a 

qual as posições encontradas nos meios de comunicação são contraditórias, e, portanto, 

descartáveis. Primeiro porque não há nada mais comum do que haver contradições. Na 

imprensa, na academia, na política, as contradições existem o tempo todo. A rigor, não 

haveria novidade em apenas constatá-las. Em segundo lugar, este trabalho parte do 

pressuposto de que o dito e o contradito tem valores iguais para o conhecimento. E se 

pretendemos enxergar com mais nitidez como e porque a democracia é sempre 

defendida na sociedade, nada melhor do que explorar nossas contradições diante dela. E 

desbravar a política editorial na imprensa sobre esta questão pode nos ajudar bastante 

para cumprir este objetivo. 

 

Nesse sentido, as chamadas manifestações de junho de 2013 pareceram desde o início 

ser uma oportunidade singular para cumprir este objetivo. A democracia já é um tema 

permanente nas opiniões editoriais sobre política no Brasil, e a cobertura das jornadas 

de junho evidenciou ainda mais esta característica. Ao se posicionarem diante dos 

protestos, todo o tempo os veículos articulavam suas próprias posições com a defesa da 

democracia no Brasil. Após consultar editoriais impressos Folha de São Paulo, Estado 

de São Paulo e O Globo pudemos verificar que aquele acontecimento histórico entre 

junho e julho de 2013, qual tenha sido a maior mobilização social até ali já vivida no 

país, foi justamente o tema mais tratado pelos veículos durante aqueles dois meses. As 

primeiras manifestações acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro, e é nessas 

cidades que elas ganham rapidamente grandes proporções. Como estes três veículos de 

jornalismo diário são justamente de São Paulo e Rio de janeiro, foram eles também que 

primeiro reagiram aos protestos. E durante a cobertura destes eventos a referência à 

democracia e aos valores democráticos está sempre lá.  
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Consultamos editoriais publicados entre os dias 07 de junho, o dia seguinte à primeira 

manifestação, e 20 de julho, data do último editorial que ainda de trata temas 

relacionados às jornadas (ver Anexo I). Uns mais, outros menos, todos os editoriais 

consultados, ao apresentar qualquer posição, crítica ou reflexão sobre os protestos, 

apresenta também uma série de sentidos sobre democracia com o objetivo de encontrar 

o conforto da razão para seus argumentos. A metodologia de análise inclui a divisão da 

cobertura em diferentes fases e a escolha de duas perspectivas fundamentais em torno 

das quais os jornais apresentam posições e produzem seus sentidos sobre a democracia 

no Brasil e no mundo: a ideia de maioria e a ideia de igualdade social. E para analisar os 

elementos trazidos à discussão pelos editoriais, realizaremos uma abordagem teórica 

preliminar que nos ajudará mais adiante a organizar o roteiro de ideias e reflexões que 

nos levará à conclusão final do trabalho.  

 

Logo no capítulo 2 – As manifestações de junho no Brasil, consecutivo a este, faremos 

uma breve contextualização histórica dos protestos massivos acontecidos em 2013. 

Naturalmente, não haverá espaço para tratar de todas as questões referentes àquele 

complexo contexto político. Sobre ele muito já se escreveu e refletiu, e uma parte dessas 

reflexões será utilizada aqui. E levando em consideração que estamos ainda a 

pouquíssimo tempo das manifestações, certamente ainda haverá uma bibliografia muito 

mais extensa sobre o tema. A pretensão é que esta monografia possa ao menos fazer 

parte do conjunto de conjecturas e análises feitas sobre este que é um dos momentos 

mais importantes em termos de mobilização social no Brasil.  

 

No capítulo seguinte iniciaremos a abordagem teórica que sustentará a análise deste 

trabalho. Esta abordagem será feita em dois tempos.  No capítulo 3 – O conceito de 

democracia, uma abordagem teórica realizaremos dois paralelos conceituais sempre 

com autores e pensadores da chamada teoria democrática, e cada um desses paralelos 

está relacionado a uma das perspectivas identificadas nos editoriais. Sobre a ideia de 

maioria, utilizaremos elementos presentes no pensamento de Aristóteles, 

contemporâneo da experiência democrática em Atenas, e também de dois pensadores 

clássicos modernos, os franceses Jean Jacques-Rousseau, precursor das ideias 

democráticas da Revolução Francesa, e Alexis de Tocqueville, talvez a principal 

referência de pensamento sobre a consolidação da democracia nos Estados Unidos do 

século XIX. Um paralelo, portanto, entre o pensamento antigo e o pensamento 
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moderno. E da mesma forma faremos com a ideia de igualdade social. Nesse caso, além 

de Aristóteles, usaremos também A República de Platão, e ambos serão postos em 

diálogo tanto com o próprio Rousseau quanto com um importante pensador 

contemporâneo da teoria democrática no Brasil, o sociólogo Carlos Nelson Coutinho.  

 

A segunda abordagem teórica, presente no capítulo 4 – Comunicação e política em 

interface, será feita a partir de uma análise histórica desta interface, conduzida por outro 

importante pesquisador da teoria democrática e da comunicação no Brasil, o professor 

Wilson Gomes. A partir de uma análise da obra de Jünger Habermas, Gomes nos coloca 

em contato com uma leitura sobre as relações entre comunicação e política, e entre 

jornalismo e democracia no mundo. Depois, promoveremos um diálogo entre aspectos 

da obra do mesmo Coutinho e de Michael Schudson, estudioso da comunicação nos 

Estados Unidos e uma das principais referências em termos de pesquisa sobre 

democracia e jornalismo naquele país. Esta abordagem nos permitirá utilizar uma noção 

fundamental à hipótese que será desenvolvida nesta análise, segundo a qual a 

democracia se tornou um valor para o jornalismo. Um valor histórico, político e 

cultural. Mesmo que esta premissa esteja recheada de contradições para o próprio 

jornalismo.  

 

O capítulo 5 – Democracia nos editoriais é a seção de análise do corpus consultado. 

Primeiro, dividimos toda a cobertura dos veículos durante as jornadas de junho em três 

diferentes fases. Entendemos como primeira fase da cobertura os editoriais que tratam 

das primeiras manifestações, quando os protestos são ainda dirigidos pelo Movimento 

Passe Livre (MPL) e a pauta principal até então é a revogação do aumento nas 

passagens de transporte público de São Paulo e Rio de Janeiro. Chamaremos de 

segunda fase da cobertura o momento dos protestos quando, a partir de 17 de junho, já 

está claro para a imprensa, para os governos e para a opinião pública em geral que 

aquelas manifestações não representam apenas um processo de mobilização social 

comum. A dimensão dos atos cresce muito do ponto de vista numérico e geopolítico, e 

nesse momento a linha editorial nos veículos sofre alterações que implicam em grande 

medida nas próprias posições publicadas nos editoriais. A terceira fase da cobertura já 

não tem tanta relação com os protestos em si, mas com a repercussão dada a um 

conjunto de propostas apresentadas pelo governo federal em resposta às manifestações, 

dentre elas a proposta de realizar uma reforma política. O marco desta terceira fase é o 
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próprio pronunciamento em rede nacional da presidente da República. O tema central 

deixa de ser os protestos e passa ser o sistema político brasileiro e a necessidade ou não 

de uma reforma. Sobretudo nas duas primeiras fases da cobertura jornalística 

encontraremos um conjunto de posições editoriais distintas e por vezes até 

contraditórias. 

 

Como já foi dito, ao analisar a forma como os veículos enquadravam a democracia nas 

linhas editoriais, identificamos pelo menos duas perspectivas em torno das quais os 

veículos orbitam. A primeira é a ideia de maioria. A regra da maioria como 

procedimento para tomada de decisões políticas nasce junto com a própria democracia 

no mundo antigo, e desde então é parte fundamental de qualquer experiência 

democrática. Pode ser aplicada de formas diferentes, por instâncias diferentes, mas sem 

a ideia de maioria não é possível pensar num sistema que produza decisões 

democraticamente. Em qualquer democracia há o pressuposto de que a vontade da 

maioria se sobrepõe à minoria. No entanto, como veremos adiante, a maioria não tem 

poder absoluto. Ou seja, muitas vezes não basta ser maioria. Entre maiorias e minorias 

existem instituições que intermediam essa relação a partir dos princípios democráticos 

de liberdade e igualdade que deve assegurar nos marcos da democracia a legitimidade e 

os direitos das próprias minorias. Durante a cobertura das manifestações, maioria e 

minoria foram ideias sistematicamente usadas nas posições adotadas pelos editoriais. E 

veremos que esta perspectiva em torno da ideia de maioria oscila bastante. Não apenas 

entre um veículo e outro, mas até em textos diferentes de um mesmo veículo. Há ideias 

e sentidos diferentes de maioria e, portanto, sentidos diferentes também de como a 

maioria implica ou não na democracia.  

 

A segunda perspectiva é a ideia de igualdade social. Como sabemos, a igualdade e 

liberdade são dois princípios fundamentais da democracia. Mas a mesma teoria 

democrática que converge sobre esta composição elementar, diverge bastante sobre o 

significado desses princípios para a democracia. Segundo alguns autores, sobretudo 

componentes da tradição liberal, a ideia de igualdade democrática pressupõe apenas 

uma igualdade política, puramente formal. Ou seja, os cidadãos são iguais apenas em 

termos de seus direitos políticos diante das instituições democráticas. Nós não 

compartilhamos desta ideia. Em nossa opinião, a igualdade política não é suficiente para 

definir a igualdade democrática. A igualdade só pode ser compreendida a partir da 
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noção de que os direitos sociais, e não apenas os direitos políticos, também compõem a 

ideia de igualdade democrática. Este é um debate controverso e proveitoso que pode 

facilmente ser articulado com o conteúdo dos editoriais quando estes se posicionam 

sobre a natureza política das reivindicações ou os direitos sociais reivindicados durante 

as manifestações de junho. E assim como acontece com a noção de maioria, a 

perspectiva de igualdade social nos editoriais também varia bastante. 

 

A partir destas duas perspectivas pretendemos revelar de que forma o jornalismo no 

Brasil se articula com a ideia de democracia, de modo a identificar sentidos e 

contradições que nos permitam compreender melhor as posições adotadas por parte de 

alguns dos veículos mais cristalizados e de maior audiência do jornalismo brasileiro. 

Estas contradições nos permitirão perceber que mesmo quando o jornalismo entre em 

conflito com suas próprias noções de democracia, a defesa da democracia está sempre 

presente. Dessa forma, a democracia está ligada não apenas a uma ideia de ordem 

política ou ordem social, mas também se tornou por si só um valor para o jornalismo. 

Veremos que as manifestações se tornaram um ambiente fertilíssimo para discussões em 

torno desses temas. Pois enquanto elas aconteciam, o Brasil inteiro parava para refletir 

sobre a sua própria sua democracia.   
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2 – Breve histórico das manifestações de junho 
 

Chamamos dessa forma, manifestações de junho, porque esta é a síntese mais simples 

possível para nominar o processo político que se desenrolou no Brasil em meados de 

2013. Não foram apenas manifestações, e tão pouco elas aconteceram apenas no mês de 

junho. Mas aquela intensidade de mobilização social e a consequente instabilidade no 

ambiente político que o país viveu em junho daquele ano têm significados, implicações 

e efeitos que reverberam até hoje, e provavelmente durarão ainda mais. Para nós, 

observadores recentes daquele momento, já nos faz parecer que as manifestações de 

junho de 2013 foram responsáveis por virar uma ou duas páginas na história política no 

Brasil. É muito comum, por exemplo, se referir às manifestações de junho como uma 

espécie de enigma a ser decifrado. Estamos há apenas três anos e muito já se escreveu, 

compartilhou e tentou demonstrar sobre aqueles eventos. Talvez porque os protestos 

realizados naqueles meses configuram mesmo um dos contextos de grandes 

mobilizações sociais mais complexos que já houve no Brasil. Não há enigma, porém. A 

verdade é que há uma série muito extensa de elementos que precisam ser considerados 

para analisar o fenômeno político de 2013. E este trabalho pretende apresentar alguns 

deles.  

 

As mobilizações mais recentes comparáveis às mobilizações de junho foram aquelas 

que estiveram nas ruas em defesa das eleições diretas na década de oitenta e, em menor 

grau, as mobilizações em torno do impeachment do então presidente Fernando Collor de 

Melo. No dia 20 de junho de 2013, dia de maior mobilização dos protestos, as 

manifestações colocaram 1,4 milhão de pessoas nas ruas em 138 cidades (ver gráficos 

01 e 02)2. Número realmente muito próximo da multidão de 1,5 milhão de pessoas pelas 

Diretas Já em abril de 1984, dias antes da histórica votação na Câmara dos Deputados 

que rejeitou a chamada emenda Dante de Oliveira que instalaria as eleições diretas no 

Brasil já em 1985, o que viria acontecer apenas quatro anos depois. No impeachment de 

Collor estima-se em livros e noticiários da época que 750 mil pessoas estiveram no 

                                                           
2 Todas as informações relacionadas ao número de manifestantes e cidades envolvidas foram retiradas d 
do site G1, que no geral considerou os dados oficiais da Polícia Militar, e de documentos e notas 
publicadas pelo Movimento Passe Livre durante e depois das manifestações. Os números nesse caso são 
sempre difíceis de precisar, tendo em vista o constante desencontro de informações. Mas em nenhum 
momento este desencontro produziu uma distância substancial entre os dados informados em um e em 
outro.  
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mesmo Anhangabaú em São Paulo para acompanhar a votação, e também na Câmara 

que afastou o primeiro presidente eleito por votação direta no Brasil.  

 

Mas considerando as manifestações de 2013 que aconteceram entre os dias 06 e 11 de 

julho, dia do último grande ato naquele processo, o Brasil já havia vivido até ali o maior 

processo de mobilização social de sua história. O número de pessoas e de cidades 

envolvidas nos protestos dá ideia da dimensão daqueles acontecimentos. 

 

 

 

 

 

Apenas a dimensão da quantidade de pessoas e localidades, no entanto, não seria 

suficiente para compreender a singularidade das jornadas de junho. Além desta 

dimensão física e geopolítica, as manifestações representaram de certa forma o marco 

de uma mudança em alguns aspectos do padrão político e ideológico no Brasil até então. 
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E talvez por isso, além de outros fatores, durante as manifestações houve uma enorme e 

peculiar abrangência sobre a natureza política das reivindicações. 3 

 

O processo de manifestações pode ser dividido em dois tempos distintos, duas fases na 

mobilização social que tem muitas diferenças entre si. Trataremos sobre estas diferenças 

e as características próprias de cada uma, mas adiantamos que foi durante a segunda 

fase dos protestos que ficou caracterizada uma grande heterogeneidade política nas 

bandeiras levantadas, nos temas em questão e nas posições políticas ali apresentadas. E 

é justamente por esta variedade na configuração de posições e pautas políticas que 

conhecemos este momento pelo nome de manifestações de junho. Diferente do que 

aconteceu com a mobilização pelo impeachment iniciada pelos estudantes caras 

pintadas em 1992, ou com as passeatas em defesa das eleições diretas, os protestos de 

2013 não tinham uma pauta central que pudesse identificar e nominar aquele processo 

político. Não havia uma única reivindicação que caracterizasse os protestos, havia 

várias. Por isso se tornou mais simples nos referirmos a eles pelo mês em que eles 

aconteceram, não pela natureza de suas pautas. 

 

Não pretendemos esmiuçar a análise em torno dos acontecimentos das manifestações.  

Como dissemos, muito já foi escrito, e grande parte desse acúmulo de análise deve 

certamente ser considerado para uma compreensão mais profunda sobre os protestos. 

Faremos, no entanto, uma pequena contextualização, levando em consideração apenas 

parte dessa produção, além daquilo que julgamos ter mais relevância durante aquele 

processo. Dada a sua complexidade, é aconselhável que façamos esta contextualização 

em sintonia com o próprio tempo cronológico dos acontecimentos. Veremos que as 

manifestações começam de uma forma e terminam com várias outras formatações e 

conteúdos diferentes. E diferente daquela dispersão programática das reinvindicações 

durante a segunda fase, o início dos protestos foram resultado de uma ação política 

muito nítida e tinham como principal motivador um dos problemas sociais mais 

característicos e complexos dos tempos atuais. 

  

 

                                                           
3 A palavra “natureza” se refere à ideia de condições originais do ponto de vista sócio, político e cultural 
que nos ajuda a entender porque cada uma daquelas reivindicações existe.  
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A questão urbana 

 

No livro Cidades rebeldes, a urbanista Ermínia Maricato nos dá uma pista já no título 

de seu artigo sobre como seria possível explicar a gênese daquelas manifestações: “É a 

questão urbana, estúpido!”4. Os primeiros atos surgem como reação política a uma 

dimensão fundamental da realidade dos grandes centros urbanos no país: o precário 

cenário de mobilidade nas cidades. Assim como em outras partes do mundo, as 

metrópoles e capitais brasileiras viveram e ainda vivem dois processos concomitantes. 

O inchamento urbano, sobretudo em termos de contingentes populacionais5, e a 

ausência quase completa de políticas que viabilizem a livre circulação pela cidade de 

seus respectivos citadinos, essencial para o que se convencionou chamar de “direito à 

cidade”6.  

 

A ação mais importante relacionada à mobilidade nas cidades tomada no Brasil nos 

últimos anos diz respeito a incentivos fiscais para a indústria e para o mercado 

automobilístico. As políticas de incentivo ampliaram as condições de produção e o 

mercado de consumo do setor. É possível manter a economia do país saudável tornando 

as condições de consumo mais adequadas à realidade financeira da maior parte da 

população brasileira. Esta é uma fórmula que define muitas políticas do governo Lula e 

Dilma. E de modo geral, nas políticas de inclusão econômica e social, esta foi uma 

fórmula que alterou para melhor a qualidade de vida de uma faixa significativa da 

população. Mas no caso das consequências referentes à política de incentivos ao setor 

automobilístico, o quesito “qualidade de vida” deve ser bastante relativizado. A mesma 

política que tornou possível uma parcela dos setores de renda média e baixa comprarem 

motos e automóveis, ou seja, o estímulo ao transporte individual, segundo Maricato, é 

uma das grandes causas da “ruína” na mobilidade urbana contemporânea. 

 

Entre 2001 e 2011, o número de carros em doze cidades no Brasil dobrou de 11,5 

milhões para 20,5 milhões. Enquanto isso a velocidade média nos horários de pico em 

                                                           
4 MARICATO, Ermínia. É a questão urbana, estúpido! ―In: MARICATO, E; et al. Cidades rebeldes, São 
Paulo: Boitempo, 2013. P. 19.  
5 Segundo David Harvey a escala de urbanização nos últimos cem anos fez a população urbana passar de 

menos de 10% para mais de 50%. Ver HARVEY. P. 28  
6 HARVEY, David. A liberdade das cidades. – In: MARICATO, E; et al. Cidades Rebeldes, São Paulo: 
Boitempo, 2013. 
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São Paulo, palco principal das manifestações de junho, chegam a 7,6 km/h, “quase igual 

a uma caminhada a pé” 7. Uma realidade assim aponta muito mais para um diagnóstico 

de imobilidade urbana do que o contrário. Mesmo que o consumo de automóveis 

houvesse crescido a tal ponto que alcançasse amplamente os setores de baixa renda na 

sociedade, o que não corresponde à realidade, nenhuma cidade sequer comportaria. As 

vias públicas, cada vez mais verticalizadas, não crescem na mesma medida que o 

número de veículos individuais nas ruas. E daí, então, a equação trágica: mais 

transportes individuais, menos transportes coletivos, menos mobilidade para setores 

majoritários das populações urbanas. Em parte, porque mesmo esta nova parcela 

proprietária de automóveis enfrenta diariamente intensos fluxos no trânsito e, portanto, 

gasta um tempo razoável do dia apenas em deslocamentos de um lado a outro das 

cidades, em outra parte porque a ampla maioria da população não se desloca na cidade 

com transportes individuais, mas depende quase exclusivamente do funcionamento do 

sistema de transporte público e coletivo. É exatamente nesse contexto que surge o MPL. 

Um novo movimento social de esquerda que reivindica o direito à mobilidade urbana 

através de uma pauta central: a tarifa zero nos transportes públicos. Num cenário crítico 

como é o urbano no país, recheado de problemas sociais dos mais diversos, e todos eles 

de alguma forma relacionados com o problema da mobilidade, o MPL encontrou um 

ambiente fértil para suas ações políticas.  

 

É verdade que a luta em torno de tarifas no transporte público é muito mais remota do 

que a criação do MPL. Esta é uma questão presente desde que as grandes distâncias nas 

cidades brasileiras passaram a ser percorridas através de bondinhos, nessa época ainda 

puxados por burros, no Rio de Janeiro do século de XIX. A “revolta do vintém” em 

1879, por exemplo, decorre do aumento das passagens para usar o serviço do bonde, e 

terminou em conflitos graves com veículos destruídos, meio fios quebrados, os próprios 

animais puxadores de bonde assassinados e manifestantes mortos e feridos pela polícia 

da capital imperial. Um cenário, aliás, muito familiar. Em 1956 e 1958, 

respectivamente, aconteceram revoltas no Rio de Janeiro e em São Paulo também 

decorrentes do aumento da passagem nos bondes elétricos, e novamente, manifestações 

com milhares de pessoas nas ruas e centenas de feridos em conflitos. No caso do Rio, 

ainda capital do Brasil, a “revolta do bondinho” requereu uma intervenção direta do 

                                                           
7 Ver MARICATO, p. 25.  



19 
 

então presidente Juscelino Kubitschek na negociação com os manifestantes, dada sua 

importância. E foi no mesmo Rio de Janeiro, inclusive, que no final dos anos oitenta, 

após a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) tornar pública a defesa do 

passe livre como uma pauta central do movimento, uma nova jornada de protestos foi 

realizada na cidade e resultou no decreto municipal da prefeitura que instituía passe 

livre para todos os estudantes da rede pública de ensino na cidade, medida que vigora 

até os dias de hoje. Com estes e outros casos, podemos ver que a luta política em torno 

do transporte público já é uma questão secular no Brasil8.  

 

A própria criação do MPL acontece dois anos depois de uma grande mobilização social 

sobre o transporte público no Brasil. A “Revolta do buzú” em Salvador mobilizou 

algumas dezenas de milhares de jovens, talvez centenas, um número difícil de precisar 

tendo em vista o alto grau de dispersão e descentralização política dos protestos que 

nasceram em reação ao aumento do valor da passagem nos ônibus da cidade concedido 

pela prefeitura. Como o próprio MPL hoje nos diz, “durante as aulas, estudantes 

secundaristas pulavam os muros das escolas para bloquear ruas em diversos bairros, 

num processo descentralizado, organizado a partir de assembleias realizadas nos 

próprios bloqueios”9. Esta “descentralização” concorria com certo método mais 

tradicional de organizações políticas de esquerda representadas ali por entidades 

estudantis como a própria UBES, a UNE, dentre outras, e que sob nenhuma dúvida 

também tiveram papel importante na soma e organização de atos pela cidade. Sem 

entrar no mérito sobre o papel das entidades naquele contexto, um tema motivador de 

grandes polêmicas políticas na época e ainda hoje, o fato é que as manifestações se 

tornaram muito mais numerosas do que estas entidades pudessem acompanhar para 

cumprir o objetivo estratégico que elas consideravam o mais acertado, qual fosse 

centralizar a ação política como um todo na cidade. Entre o fim de agosto e o mês de 

                                                           
8 Informações sobre as revoltas disponíveis em: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-
historia/revolta-vintem-versao-passe-livre-seculo-19-748808.shtml>. Acessado em 20 de setembro de 
2016, em <http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,tarifa-baixou-apos-revolta-do-bonde-no-rio-
em-1956,9108,0.htm>. Acessado em 20 de setembro de 2016 e em < http://diariodorio.com/historia-
dos-bondes-do-rio-de-janeiro/>. Acessado em 20 de setembro de 2016. 
9 MOVIMENTO PASSE LIVRE, Não começou em Salvador, não vai terminar em São Paulo ― In: 
MARICATO, E; et al. Cidades rebeldes, São Paulo: Boitempo, 2013. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/revolta-vintem-versao-passe-livre-seculo-19-748808.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/revolta-vintem-versao-passe-livre-seculo-19-748808.shtml
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,tarifa-baixou-apos-revolta-do-bonde-no-rio-em-1956,9108,0.htm
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,tarifa-baixou-apos-revolta-do-bonde-no-rio-em-1956,9108,0.htm
http://diariodorio.com/historia-dos-bondes-do-rio-de-janeiro/
http://diariodorio.com/historia-dos-bondes-do-rio-de-janeiro/
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setembro, Salvador viveu dias de turbulência política e os estudantes secundaristas 

foram os principais responsáveis por isso10.  

 

Logo no ano seguinte, algo muito parecido aconteceu também em Florianópolis: 

milhares de jovens secundaristas impediram por duas vezes consecutivas a tentativa 

frustrada da prefeitura de aumentar a passagem em 2004 e 2005. Assim como em 

Salvador, estudantes secundaristas efetivaram na prática o passe livre durante as 

manifestações, parando ônibus e garantindo a entrada gratuita de passageiros. O maior 

símbolo desta que ficou conhecida como “Revolta da catraca” foi o trancamento das 

pontes que davam acesso à ilha. A mobilização resultaria inclusive na implantação do 

passe livre estudantil na capital. Foi esta revolta, aliás, que deu origem ao Movimento 

Passe Livre de Florianópolis, uma das células políticas que ajudariam a criar o 

movimento nacionalmente naquele mesmo período.  

 

Não há dúvidas de que estava sendo experimentado ali um novo fenômeno de 

movimento político e social. Apesar de ser composto majoritariamente por estudantes 

secundaristas, não se tratava apenas de um movimento estudantil. Aquele fenômeno 

político lidava com uma realidade sentida por estudantes cotidianamente, mas uma 

realidade também compartilhada com toda a cidade e a população urbana. Um 

fenômeno político que requeria, inclusive, novos protagonistas em termos de 

organização política. E na quinta edição do Fórum Social Mundial em 2005 que grupos 

e jovens de 29 cidades, dentre elas Salvador, Florianópolis e outras 15 capitais, 

decidiram pela criação do Movimento Passe Livre. Entre a criação do MPL e as 

manifestações de junho, dezenas de outros processos menores de luta política nas 

cidades foram organizadas pelo movimento e por entidades estudantis nas cidades 

brasileiras. Mas foi apenas em 2013 que o MPL entraria na cena brasileira como um dos 

principais protagonistas políticos em termos de conhecimento e ações políticas voltadas 

à questão urbana no país.  

 

 

 

                                                           
10 MANOLO. Teses sobre a Revolta do Buzu – 1ª Parte. Disponível em 
<http://www.passapalavra.info/2011/09/46384>. 
 

http://www.passapalavra.info/2011/09/46384
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As primeiras manifestações 

 

No dia 3 de junho, um dia após o anúncio da prefeitura e do governo de São Paulo sobre 

o reajuste de vinte centavos nas passagens de trens, ônibus e metrôs, integrantes do 

MPL decidiram queimar uma catraca em frente a uma das subprefeituras da capital. 

Após aquele pequeno ato ainda longe das manchetes, houve a primeira manifestação 

convocada pelo movimento para três dias depois que já contaria com o número 

surpreendente de 03 mil pessoas. O ato terminaria em conflito com a polícia e resultaria 

na detenção de quinze participantes do protesto. Após este primeiro ato houve uma 

sequência de outros atos, todos convocados pelo MPL, e sempre numa crescente em 

termos de mobilização social. No dia seguinte à primeira manifestação, 05 mil pessoas 

voltariam a parar as vias de São Paulo, e quatro dias depois, o terceiro ato convocado 

pelo MPL já contava com a participação de cerca de 10 mil pessoas. Neste mesmo 

intervalo de dias, outros protestos já haviam sido realizados em mais 05 capitais.  

 

A excitação política daquele momento já poderia ser sentida nos primeiros dias de 

manifestação. Já no segundo dia de mobilizações, a Agência Brasileira de Inteligência 

(ABIN) havia emitido um boletim alertando para o risco de grandes eventos políticos 

durante a realização da Copa das Confederações11.  Um ato com 10 mil pessoas como 

aquele terceiro convocado pelo MPL tem relevância em qualquer cidade de qualquer 

lugar do mundo, inclusive em São Paulo. A prefeitura e o governo do estado tentaram 

no início ignorar as manifestações, mas a esta altura a cidade e o país já paravam para 

acompanhar o que estava acontecendo na capital paulista. Manifestações contra o 

aumento de passagem se tornaram um hábito político nas capitais brasileiras. Ocorrem 

todos os anos em muitas cidades e normalmente é uma agenda política que acontece em 

reação a aumentos nas passagens. Mas os atos convocados pelo MPL pareciam já se 

tratarem de um acontecimento político singular. E a repercussão daquelas manifestações 

não tardou a chegar a todo o país. Não apenas pelo número de pessoas nas ruas, mas, 

sobretudo por uma das suas características mais presentes: a violência. 

 

                                                           
11 Disponível em <http://oglobo.globo.com/apos-protestos-coordenados-abin-eleva-risco-para-grandes-
eventos-8627202>. Acessado em 20 de setembro de 2016. 
 

http://oglobo.globo.com/apos-protestos-coordenados-abin-eleva-risco-para-grandes-eventos-8627202
http://oglobo.globo.com/apos-protestos-coordenados-abin-eleva-risco-para-grandes-eventos-8627202
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Os protestos haviam chegado ali sempre com conflitos no final dos atos, normalmente 

provocados pela própria ação da polícia quando a partir de determinado momento em 

cada ato decidia por conta própria que a manifestação deveria cessar. Uma das 

principais razões do conflito entre a polícia e os manifestantes tinha relação com o 

próprio trajeto dos atos. A polícia exigia que o itinerário das manifestações fosse 

estabelecido com antecedência e o movimento divergia desta tentativa de manter os 

protestos sob controle. O resultado desta divergência era o bloqueio dos protestos por 

parte da polícia que, ao perceber que o movimento não abriria mão de seguir seu curso, 

agia pela dispersão através do uso da força. Houve uma discussão pública sobre a 

origem dos conflitos que se repetiam a cada ato. A versão policial divergia da versão do 

movimento que afirmava recorrentemente não haver o menor interesse em provocar tais 

conflitos, sobretudo tendo em vista que a primeira consequência depois de um conflito 

iniciado é a própria dispersão do protesto.  

 

Enquanto a polícia operava cercos aos atos, sempre com o uso da força e violência aos 

manifestantes, a imprensa naquele momento estava preocupada com a violência dos 

manifestantes.  A ação de alguns grupos ou indivíduos, algumas vezes espontânea, 

outras vezes organizada, de depredação de estabelecimentos ou equipamentos nas ruas 

assustou o jornalismo desde o início. Mais até do que o número de feridos e detidos 

desde os primeiros atos. Veremos que a ordem nos editoriais no início era sempre por 

maior rigidez na ação policial. A ação de manifestantes em atos de depredação ou até no 

enfrentamento à polícia, como faziam os chamados Black Blocs, foi recorrentemente 

interpretada pelos veículos de comunicação através do jargão jornalístico preferido 

daqueles dias, o “vandalismo”. E apesar das ações da polícia, a violência do noticiário 

se referia sempre aos manifestantes e os conflitos eram sempre atribuídos aos 

“excessos” dos jovens nas ruas.  

 

O problema é que no dia 13 de junho, durante o quarto ato convocado pelo MPL, e 

quando as manifestações já aconteciam em várias outras cidades do país, a Polícia 

Militar de São Paulo decidiu reprimir o movimento ainda mais fortemente do que já 

havia feito. A barbárie tomou conta das manifestações até a madrugada seguinte. A ação 

da PM resultou num cerco imenso a milhares de manifestantes e resultou na prisão de 

mais 230 pessoas detidas. Além delas, outra centena de pessoas foi ferida, algumas 

delas gravemente, e algumas sequer eram manifestantes. Cenas de guerra com jovens 
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mutilados por bombas, estudantes algemados e jornalistas atingidos por balas de 

borracha no rosto. Até mesmo os defensores mais convictos da necessidade de repressão 

às manifestações ficaram atônitos diante de tamanha truculência. O jornalismo que antes 

estava assustado com os “vândalos”, agora bradava ao ver que a violência policial 

sobrou até para seus repórteres e cinegrafistas que simplesmente cobriam os protestos.  

 

É claro que o massacre policial do dia 13, a violência contra jornalistas e a indignação 

na imprensa não explicam sozinhas o que aconteceu apenas quatro dias depois dali. 

Muitos fatores precisam ser levados em conta, além desses circunstanciais, para 

entender porque mais de 270 mil pessoas decidiram participar de manifestações em 27 

cidades e capitais no país. O dia 17 não aconteceu apenas em virtude da luta pela 

revogação do aumento da passagem. Também não aconteceu simplesmente pela revolta 

popular contra a repressão policial. Mas a violência da ação repressora durante o dia 13 

certamente serviu de chama ao pavio para uma indignação que até então parecia estar 

apenas contida. 

 

Era uma vez um gigante 

 

Entre os atos realizados nos dias 13 e 15 haveria ainda um fato político importante para 

a mudança de figura das manifestações. A Copa das Confederações foi aberta 

oficialmente no dia 15 a presidente Dilma Rousseff seria recebida no Maracanã por uma 

grande vaia, acontecimento que repercutiu mundialmente e, claro, também nas próprias 

manifestações. A partir daí as manifestações começaram a mudar de características. A 

agenda de protestos no Brasil seguiu a convocação do quinto ato chamado pelo MPL 

em São Paulo, e no dia 17 de junho havia 100 mil pessoas apenas no Rio de Janeiro. 

Para quem participasse ou para quem estivesse apenas contemplando de longe aqueles 

protestos, a dimensão dos atos surpreendeu a todos. Imprensa, governos, polícia, 

opinião pública. Ninguém compreendia exatamente o que se passava naquele momento. 

O roteiro inicial daqueles protestos – manifestações contra o aumento da passagem e 

conflitos entre manifestantes e policiais – não explicava mais a replicação de revoltas e 

atos políticos com tantas pessoas, em tantos lugares diferentes e em defesa de tantas 

pautas distintas. Todos os dias a partir dali aconteceriam manifestações 

ininterruptamente em muitas cidades até os últimos dias do mês e, mais residualmente, 

até o mês seguinte. Houve um estado de mobilização política nacional em torno de 
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vários temas e posições distintas com diversas organizações políticas de orientações 

ideológicas diferentes. Numa pesquisa realizada pelo Datafolha na Avenida Paulista 

durante as manifestações do dia 18, o instituto perguntou a manifestantes que 

motivações eles teriam para estar nas ruas. O aumento da passagem foi o motivo mais 

citado, seguido da corrupção, da violência policial, da necessidade de um transporte 

público de qualidade e da insatisfação contra os políticos. Outras motivações como a 

luta por melhorias na educação, na saúde, na segurança e no serviço público de maneira 

geral, até reivindicações em torno do salário mínimo, ou contra os gastos com a Copa 

das Confederações realizada naquele ano e a Copa do Mundo que seria realizada no ano 

seguinte. Um cardápio variado de bandeiras políticas. E esses são dados que se referem 

apenas à Avenida Paulista.12 

 

No dia seguinte à pesquisa do Datafolha, tanto a prefeitura quanto o governo de São 

Paulo, numa decisão tomada em conjunto com a prefeitura do Rio de Janeiro, decidiram 

finalmente recuar e revogar o aumento nas passagens, decisão que foi tomada em cadeia 

por várias outras prefeituras que também haviam decretado aumento de passagens em 

suas respectivas cidades. Mas nesse momento os protestos já eram muito mais amplos 

do que o problema das passagens. O aumento das passagens e a mobilidade urbana cada 

vez menos era a questão preponderante. O próprio MPL reconhecia que os protestos já 

haviam tomado uma dimensão completamente distinta daqueles atos iniciais e 

anunciaram publicamente no dia 21 que não tinham mais nenhuma responsabilidade 

com a convocação das manifestações.13 Esta segunda fase dos protestos, portanto, 

poderia ser diferenciada da primeira principalmente a partir de três elementos: em 

primeiro lugar, o caráter nacionalizado das manifestações; em segundo lugar, os atos 

não eram mais motivados por uma única reivindicação principal, mas por muitas e 

variadas pautas políticas; e por último, as manifestações não eram resultado da ação 

política e convocação de um segmento específico, como foi na primeira fase com o 

MPL. Agora os protestos, excitados e incitados pelo número exorbitante de pessoas nas 

ruas, se espalhava de maneira mais espontânea, ou eram organizados a partir de várias 

frentes distintas. 

  

                                                           
12 Disponível em http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1297619-cresce-apoio-a-
protestos-contra-a-tarifa-de-onibus-entre-paulistanos.shtml. 
13 Disponível em http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/movimento-passe-livre-anuncia-que-
nao-convocara-mais-protestos-em-sao-paulo 
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O sistema político, incrédulo diante do fenômeno, balbuciava explicações para aquele 

estado intenso de mobilização social. A presidente Dilma demorou dias para fazer a 

primeira fala em cadeia nacional, e antes do governo o Congresso encontrou uma 

narrativa política como resposta às manifestações. Fez tramitar com maior ligeireza 

projetos relacionados ao combate à corrupção e à destinação de verbas para educação e 

saúde. Além disso, aprovou projeto que tornava a corrupção crime hediondo e tomou 

outras decisões políticas decorrentes da pressão política dos protestos. Uma delas foi a 

rejeição da PEC 37, que ficou conhecida nas manifestações como a “PEC da 

impunidade”, por supostamente representar o risco de engessamento dos trabalhos 

realizados pelo Ministério Público ao tornar a atribuição de investigação de crimes, 

inclusive os de corrupção, função exclusiva das polícias civil e federal. Há controvérsias 

que relativizam esta ideia de “PEC da impunidade”, mas foi assim que ela se tornou 

conhecida nos protestos e a rejeição a ela se tornou uma bandeira bastante presente nas 

ruas. De uma semana a outra os deputados e deputadas resolveram votar e arquivar a 

PEC, e mesmo aqueles que antes haviam defendido publicamente o projeto dessa vez se 

somariam aos 486 votos que fizeram a PEC ser arquivada. A tentativa de responder aos 

protestos partia também do poder judiciário. Após três anos da condenação do deputado 

Natan Donadon, o Supremo Tribunal Federal decidiu decretar no calor das 

manifestações a prisão do parlamentar, envolvido em peculato e formação de quadrilha 

em Rondônia. Foi o primeiro deputado preso com o mandato em exercício desde a 

Constituição de 1988.  

 

A presidente Dilma demorou a se pronunciar a primeira vez e quando o fez, apenas no 

dia 21 de junho, os atos já tinham atingido seu pico de mobilização no dia anterior com 

um 1,4 milhão de pessoas nas ruas em todo o Brasil, o aumento das passagens havia 

sido revogado em várias cidades, e os conflitos nos protestos já haviam deixado 

milhares de feridos e duas pessoas mortas. No mesmo dia do pronunciamento de Dilma, 

os manifestantes em Brasília já haviam ocupado a rampa e o teto do Congresso e 

tentando invadir o prédio do Itamaraty, chegando a haver princípio de incêndio no local. 

Em cadeia nacional, a presidente se defendia da crescente insatisfação sobre os gastos 

públicos com a realização da Copa e propunha um pacto envolvendo as verbas do pré-

sal para educação, a contratação de médicos estrangeiros para o SUS e a formulação do 

Plano de Mobilidade Urbana. O pronunciamento, no entanto, surtiu pouco efeito. Tanto 

que apenas três dias depois Dilma voltaria novamente à cadeia nacional de comunicação 
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para fazer uma proposta mais objetiva com um pacote de cinco medidas. Além das três 

ações já mencionadas e melhor projetadas, o pacto incluía também medidas na política 

econômica visando a “responsabilidade fiscal e o controle da inflação”, e o envio ao 

Congresso nacional de uma proposta de convocação de plebiscito nacional sobre a 

necessidade de realizar uma Constituinte exclusiva sobre reforma política.  

 

Esta última proposta, de repente, tomou toda a atenção da esfera política no país, e ainda 

mais da imprensa. A ideia de reforma política, além de pegar a muitos de surpresa, 

visava aproveitar uma oportunidade para colocar em questão um tema que o governo e o 

PT já vinham ensaiando fazer desde o governo Lula. Além disso, a proposta permitia o 

governo dividir com o Congresso o fardo político de dar retorno às manifestações que 

apresentavam uma insatisfação aguda contra o sistema político. É verdade que a 

proposta de realizar uma nova Constituinte no Brasil foi tão ousada quanto 

desarticulada. Questionada duramente por juristas e representantes do poder judiciário, 

assim como pela ampla maioria dos congressistas, pela imprensa e pelo próprio vice-

presidente da república à época, a proposta não durou um dia de pé, e expunha um 

governo bastante fragilizado em termos de articulação política.  

 

A proposta de realizar uma reforma política, no entanto, demorou um pouco mais no 

debate público. O governo decidiu tentar encaminhar a reforma por plebiscito, mas 

precisava da conivência política do Congresso que, apesar de debater publicamente 

sobre o tema desde 2001, nunca mostrou muita disposição em ser ele mesmo 

reformado. A prova disso é que o plebiscito nunca se viabilizou, apesar de o governo ter 

enviado ao Congresso uma proposta que continha questões relacionadas ao sistema 

eleitoral no Brasil. E o debate sobre a reforma política no Congresso se estendeu até 

2015, quando em várias sessões consecutivas a Câmara tomou uma série de decisões 

que mais mantiveram do que alteraram as regras do sistema eleitoral, partidário e 

político do país. 

 

O fato é que depois da proposta do governo as manifestações continuaram acontecendo, 

sempre em descenso a partir de agora, sempre com conflitos em várias partes do Brasil e 

sempre com a mesma variedade de temas e pautas políticas. O governo havia 

conseguido tomar alguma iniciativa: pautou a discussão pública e fez com que o 

jornalismo mudasse de enquadramento e passasse a tratar quase exclusivamente sobre a 
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reforma. Mas já era tarde. O mesmo governo já havia sido atingido fortemente e 

politicamente pelas manifestações, pela imprensa e pela ofensiva da oposição. De 

repente, as manifestações de junho se tornaram um grande problema político para a 

esquerda no Brasil. Ou pelo menos para parte dela. 

 

Uma esquerda assustada 

 

A segunda fase dos protestos estava fora de qualquer script político. E não será possível 

compreender minimamente o processo das manifestações de junho se não forem 

considerados três fatores fundamentais que dizem respeito à esquerda naquela 

circunstância. Em primeiro lugar, o Brasil era governado há 10 anos por um governo 

conduzido pela esquerda14. E após eleições e reeleições, as manifestações de junho eram 

a primeira vez que os governos do PT enfrentavam uma mobilização social daquela 

dimensão. Da luta contra o aumento das passagens no início, aquela insatisfação 

generalizada nas manifestações foi aos poucos sendo canalizada contra o próprio 

sistema político. A situação caótica nas cidades, os problemas sociais, os maus serviços 

públicos, a corrupção e os gastos com a Copa. Tudo o que era reivindicado nas ruas 

tinha relação com problemas para os quais cabia ao Estado encontrar as soluções.  

 

Já havia sinais desta revolta contra o sistema político no Brasil desde as primeiras 

manifestações, quando no início dos protestos a participação de partidos políticos nos 

atos foi sistematicamente problematizada por manifestantes que não concordavam em 

vincular de nenhuma forma as manifestações a organizações partidárias. Esta rejeição 

aos partidos políticos denotava claramente uma reatividade contra o sistema político nos 

protestos. Não por mero acaso, por exemplo, durante os dias 17 e 21 de junho as 

manifestações de maneira geral escolheram como alvo dos protestos os próprios poderes 

instituídos do Estado brasileiro. Este talvez tenha sido um dos poucos consensos nos 

protestos: o sistema político brasileiro precisava ser colocado contra a parede. Da 

                                                           
14 Importante aqui diferenciar este substantivo “esquerda” de uma possível adjetivação homônima. O 
primeiro se refere a um campo da política do ponto de vista institucional. As organizações, partidos, 
movimentos, governos e organismos de modo geral que compõem o campo da esquerda, tendo como 
referencial o espectro político brasileiro. Já “esquerda” como adjetivo qualifica programas, ideias, ações 
e posições políticas. Logo, não há nenhum paradoxo em reconhecer que os governos Lula e Dilma eram 
conduzidos pela esquerda como campo político e social e pelo partido que há quase quarenta anos é a 
principal referência histórica, política e cultural da luta de esquerda no Brasil, e, portanto, assim 
considerada no espectro político; e ao mesmo tempo reconhecer que um governo da esquerda nem 
sempre significa um governo de esquerda. 
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extrema esquerda à extrema direita presentes nos protestos, e provavelmente por 

diferentes motivos, havia uma insatisfação muito clara com o sistema político no país. 

Isso fez com que os protestos nesses dias se dirigissem em massa para as sedes dos 

poderes: a Assembleia Legislativa e o palácio governamental no Rio, as sedes da 

prefeitura e do governo de São Paulo, dezenas de prefeituras e câmaras de vereadores 

cercadas ou ocupadas por manifestantes, o Congresso nacional, e até, como já foi dito, o 

Itamaraty. Ao mesmo tempo em que diversos episódios de vigilância contra partidos e 

até violência contra militantes ocorriam durante os protestos. E não é difícil concluir 

que esta revolta ao sistema político atingiu principalmente o PT, partido do qual fazia 

parte a máxima autoridade representante desse sistema naquele momento.  

 

Há um segundo fator histórico importante de ser levado em consideração. Os governos 

Lula e Dilma foram apenas a segunda experiência no Brasil de um governo composto 

pela esquerda. E aquela circunstância histórica em 2013 tinha similaridades com o que 

viveu o governo João Goulart já prestes ao golpe de Estado em 64. Antes de ser deposto 

pelos militares e pelo parlamento, Jango havia enfrentado também uma grande 

mobilização social de milhões nas ruas nos meses imediatamente anteriores ao golpe. É 

verdade que as manifestações de junho não eram protestos contra o governo Dilma, mas 

a partir de determinado momento também elegeu o governo como alvo preferencial, 

havendo em diversos momentos expressões políticas desse descontentamento através de 

pautas como o impeachment da presidente, algo que ali ainda não parecia ser tão real. 

Ou seja, as duas experiências de governos de esquerda ou progressistas no Brasil 

tiveram pela frente uma enorme insatisfação popular, elemento que tanto em um quanto 

em outro contribuía decisivamente para a derrocada dos governos. Desde a Marcha com 

a Família pela Liberdade em 1964, aliás, todas as grandes mobilizações sociais no 

Brasil haviam sido protagonizadas por organizações da esquerda. O que nos leva a 

considerar um terceiro fator.   

 

Como se sabe, o PT foi criado durante um intenso processo de mobilizações políticas no 

Brasil. Não por coincidência outras duas das maiores organizações de esquerda no país, 

o MST e a CUT, foram criadas no mesmo contexto político.  E desde seu surgimento o 

PT compunha, organizava, dirigia e era umas das principais expressões públicas das 

grandes mobilizações. Foi também por isso que o partido conseguiu se consolidar como 

expoente da oposição política aos governos da direita. Mas essa parte da história foi 
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interrompida em 2013. Além de ter de responder institucionalmente aos protestos, afinal 

estava à frente do governo federal e à frente também de várias prefeituras onde 

ocorreram manifestações, como em São Paulo, aquela era a primeira vez que o PT 

observava uma mobilização social sem que ele mesmo tivesse qualquer protagonismo 

político nas ruas. A esquerda de maneira geral, com exceção de partidos menos 

representativos e novas organizações sociais menos vinculadas à esquerda tradicional, 

vacilavam entre a participação dos atos sobre o qual não tinham o menor controle, ou o 

questionamento da legitimidade de protestos que acumulavam insatisfação contra os 

seus próprios governos. Muitos dias depois, já no final de junho, as organizações mais 

tradicionais da esquerda decidiram por somar esforços em nome de uma agenda comum 

e progressista para os protestos. Mas foi apenas uma forma de tentar reduzir os danos 

políticos causados pelas manifestações. Os protestos aconteceram com ou sem o PT, os 

sindicatos, as entidades estudantis e qualquer uma das conhecidas organizações da 

esquerda.  Entender estes fatores colocados acima nos ajuda a compreender como as 

manifestações de junho representaram, na verdade, uma verdadeira encruzilhada 

política para a esquerda no Brasil.  

 

Das manifestações ao golpe  

 

Uma das polêmicas mais presentes nas discussões públicas sobre as manifestações era 

em que medida a esquerda deveria ou não compor o conjunto de protestos. Isso porque 

começava a ficar claro que aquelas manifestações que iniciaram com pautas políticas 

referentes à mobilidade urbana já não pareciam estar orientadas ideologicamente por 

posições somente progressistas. Mesmo em torno de pautas comuns como, por exemplo, 

o combate à corrupção, poderia haver posições políticas as mais divergentes. O que 

significaria combater a corrupção? A rejeição da PEC 37? O fim do financiamento 

empresarial de campanhas? A reforma política? Matrizes ideológicas diversas 

compunham aqueles protestos de massa, e isso foi uma peculiaridade política das 

manifestações de junho nunca experimentada na história da república.  

 

É verdade que a dimensão da luta de esquerda nunca esteve ausente dos protestos. O 

livro Junho – potência das ruas e das redes, organizado por intelectuais e pesquisadores 

de diversas áreas, faz uma compilação de artigos elaborados por participantes e 

observadores das manifestações em 11 capitais brasileiras. E cada um dos artigos ilustra 
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de alguma forma o ambiente político nos protestos a partir de diferentes dimensões da 

luta política relacionadas, por exemplo, ao direito à cidade, ao território urbano, à 

cultura, à luta de segmentos sociais diversos por direitos, à livre sexualidade, à luta 

feminista, à luta contra o genocídio da juventude negra, dentre outras. Todas elas 

encontravam abrigo nas manifestações15. Mas é inegável também, por outro lado, que 

um conjunto de posições mais conservadoras foi tomando conta da atmosfera política 

das manifestações.  

 

Por isso, uma das chaves para compreender o contexto das jornadas de 2013 é a 

composição não apenas política, mas ideológica dos protestos. Havia claramente ali a 

configuração de um fenômeno que parecia mesmo inaugurar um novo cenário do ponto 

de vista ideológico no Brasil. Ao analisar essa composição ideológica nas 

manifestações, o cientista político André Singer identifica dois novos fenômenos. 

Primeiro, uma “nova esquerda” movida por novas pautas progressistas e distinta 

daquela esquerda das organizações tradicionais já mencionadas. Depois, uma direita que 

enxergou as manifestações como uma oportunidade de combater as ideias, os partidos e 

o governo da esquerda que até então dirigia o país.  

 

Para Singer, no entanto, e apesar dessa configuração ideológica bastante heterogênea, as 

manifestações eram compostas majoritariamente por uma posição de “centro”. Para 

ilustrar a sua hipótese o autor apresenta um dos resultados de pesquisa Datafolha que 

demonstra que 56% das pessoas entrevistadas se definiram no espectro político como de 

centro, centro-esquerda ou centro-direita, categorias que o autor enquadra juntas num 

possível “centro ampliado”.  Singer afirma que além de as manifestações terem sido 

compostas por “diferentes correntes ideológicas”, a posição “centrista” permitia que a 

maior parte das pessoas pudessem defender tanto pautas próximas à esquerda, como a 

defesa de mais recursos para gastos sociais, quanto outras mais próximas à direita16.  

 

Com o passar dos dias, aliás, como próprio Singer reconhece, a corrupção se tornou 

uma das principais pautas políticas na rua, senão a principal. Uma pesquisa IBOPE 

                                                           
15 MORAES, Alana et. al. (Org.). Junho, potência das ruas e das redes. São Paulo: Fredrich Ebert Stiftung, 
2014.  
16 SINGER, André. Brasil, junho de 2013, classes e ideologias cruzadas. Novos estudos. CEBRAP [online]. 
2013, n.97, pp.23-40.  
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realizada no dia 20 de junho identificou o tema da corrupção como o mais citado dentre 

os manifestantes17. Este foi um dos temas também mais tratados nos veículos de 

comunicação a partir da segunda fase dos protestos. Qualquer governo com mais de 10 

anos está sujeito a um acúmulo de insatisfações e críticas contra ele, sobretudo nas 

democracias. Acontece que no caso dos governos do PT, a corrupção desde o primeiro 

mandato é um tema que a todo momento atormentou sua estabilidade política. Naquele 

junho fazia alguns meses, é importante lembrar, que o julgamento que condenou alguns 

dos principais líderes petistas em decorrência do chamado mensalão, processo que foi 

acompanhado passo a passo e em vários momentos transmitido ao vido em rede 

nacional na TV aberta em pleno processo eleitoral de 2012. A repercussão na imprensa 

em torno desse julgamento foi desproporcional. O suposto “maior escândalo de 

corrupção” da história do Brasil ocupou ininterruptamente manchetes nos principais 

veículos impressos, de rádio, TV e internet durante 07 anos consecutivos. E apesar de 

estar longe de ser o maior caso de corrupção na república brasileira18, a atenção 

dispensada pela imprensa tanto em termos de cobertura como de investigação 

certamente tornou o mensalão o caso de corrupção sobre o qual se fez maior escândalo 

no Brasil.  

 

Como se sabe, o combate à corrupção nunca foi uma pauta exclusiva da esquerda. Ao 

contrário, não poucas vezes a insatisfação contra a corrupção no Brasil foi usada como 

pretexto para campanhas e ações políticas bastante conservadoras no país. Uma ditadura 

de 21 anos já foi instaurada tendo como uma das principais narrativas políticas que lhe 

legitimavam justamente o combate à corrupção. E em 2013, na medida em que a 

corrupção se tornava um tema importante, a esquerda e seus governos eram expostos em 

praça pública. A partir do momento que o combate à corrupção se tornou a principal 

reivindicação num processo imenso de mobilização política e o alvo desta luta se tornou 

o governo da esquerda, percebemos aí o sinal muito claro de uma mudança no padrão 

ideológico vigente no Brasil. Singer está certo quando supõe uma ampliação do centro 

                                                           
17 Disponível em http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/veja-integra-da-pesquisa-do-ibope-sobre-
os-manifestantes.html 
18 O mensalão é responsável pelo desvio de R$ 55 milhões de reais, o que não corresponde nem a 
oitocentésima parte dos 40 bilhões desviados no caso Banestado, arquivado pela Justiça Federal. Mais 
informações sobre os maiores casos de corrupção no Brasil ver < 
http://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/os-maiores-escandalos-de-corrupcao-do-brasil/>. 
Acessado em 20 de setembro de 2016. 
 

http://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/os-maiores-escandalos-de-corrupcao-do-brasil/
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entre os manifestantes. Mas talvez esta suposição não seja suficiente. Mesmo em 

protestos de massas com pautas mais próximas à esquerda, como o das Diretas Já por 

exemplo, é muito possível que houvesse uma maioria que se definisse como de centro. 

A posição de centro é maioria na sociedade brasileira, e dificilmente não seria assim em 

um processo qualquer de mobilização de massas. O problema não consiste 

necessariamente em quantificar os manifestantes de centro, mas sim caracterizar que 

centro seria este. As posições políticas não são cristalizadas. Elas só podem ser 

qualificadas como esquerda, centro ou direita na medida em que se relacionam entre 

elas mesmos. O centro só existe em função dos seus extremos. Logo, uma suposta 

posição de centro no espectro político brasileiro pode não ser similar a uma posição de 

centro no espectro político dos EUA, por exemplo. Assim como as próprias posições 

podem sofrer mudanças, podem estar mais à esquerda ou mais à direita no espectro 

político, a depender do cenário ideológico hegemônico para cada realidade política. 

Estamos inclinados a acreditar que, além de uma posição majoritária de centro durante 

os protestos de 2013, como supõe Singer, isso que pode ser considerado o centro no 

espectro das orientações ideológicas e políticas no Brasil sofreu também um 

deslocamento à direita. E fez com que em pouco tempo uma onda conservadora 

adentrasse à conjuntura política no país. 

 

O professor e ex-presidente do IPEA, Jessé Souza, sugere em seu recém-publicado livro 

que as manifestações de 2013 representam o “ponto de virada da hegemonia ideológica 

até então dominante” no Brasil. É verdade que já não é tão adequado analisar 

historicamente as manifestações de 2013 sem considerar suas implicações nos 

acontecimentos políticos de 2015-16. Enquanto escrevemos esta análise teve desfecho 

no Brasil mais uma interrupção democrática. Apenas dois anos após as manifestações 

de junho o país viria a passar por mais um grande processo de mobilização, ainda maior 

do que em 201319, desta vez relacionada à batalha política em torno do impeachment da 

presidente Dilma. De certa maneira, Souza tem razão quando afirma em A radiografia 

do golpe que o resultado do golpe jurídico, midiático e parlamentar de 2016 contra 

Dilma, Lula, o PT e a esquerda brasileira tem sua gênese também nas manifestações de 

                                                           
19 Já se somam quase 10 milhões de pessoas nas ruas entre 2015 e 2016, desta vez em defesa do 

impedimento da presidente Dilma Rousseff, acompanhada também de mobilizações em defesa do 

governo que já somam cerca de cerca de 05 milhões entre os dois anos. Este processo de torna ainda mais 

significativa se considerarmos que num curtíssimo período de três anos o Brasil passou por um processo 

inigualável de mobilização social, iniciado naquele junho de 2013. 
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junho. A presidente agora deposta estava ainda no seu primeiro mandato durante os 

protestos de 2013 e foi a principal figura política atingida pela imensa insatisfação que 

aquelas manifestações expressavam. Naquela ocasião a avaliação de Dilma que 

alcançava recordes consecutivos nos índices de aprovação bateu seu primeiro recorde 

negativo: despencou de 57% de ótimo/bom para 30% em menos de 30 dias20. Portanto, 

a onda conservadora que chacoalhou a conjuntura política brasileira nos últimos dois 

anos é também responsável pelo golpe de 2016. O impeachment de Dilma começou a 

ser provocada quando, num confuso e complexo contexto de mobilização de 

insatisfação contra o sistema político, uma forte oposição pela direita ao governo 

começou a se organizar na sociedade civil. Não se deve esquecer, por exemplo, que 

naquela diversidade ideológica e política das jornadas de 2013 estavam presentes até 

posições de extrema direita. Foi a partir dali que pautas como a “intervenção militar” 

começaram ser defendidas publicamente nos protestos, posição que se tornou bastante 

comum nos protestos que dois anos depois pediriam o impeachment de Dilma21.  

 

Mas se por um lado o professor Jessé Souza está correto quanto a esta “virada 

ideológica” e quando encontrar explicação sobre o golpe na onda conservadora vinda de 

2013, por outro é preciso relativizar a ideia de que as manifestações foram as 

responsáveis por esta onda conservadora. Não porque o conjunto de posições à direita 

que vimos crescer nos últimos anos não possam ter relação com aquele junho. Ao 

contrário, as manifestações em 2013 significam mesmo o surgimento de várias pautas 

conservadoras no Brasil. Mas esta premissa segundo a qual as manifestações de junho 

representam um marco na retomada e reorganização do pensamento conservador na 

sociedade, apesar de verdadeira, pode nos confundir quanto à complexa natureza 

política dos acontecimentos de 2013. Afinal de contas, como manifestações que 

começaram com reivindicações sobre o direito à cidade, composta por organizações até 

de extrema esquerda, resultaram em outras manifestações repletas de posições tão 

extremas à direita e tão pouco convergentes entre si? 

  

                                                           
20 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-de-dilma-cai-
27-pontos-apos-protestos.shtml>.  
21 Mais informações em <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/11/trio-faz-protesto-na-
esplanada-e-pede-intervencao-militar-no-brasil.html> e <http://ultimosegundo.ig.com.br  
/brasil/sp/2013-07-10/manifestacao-pela-volta-dos-militares-reune-menos-de-100-pessoas-na-
paulista.html>.  
  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-de-dilma-cai-27-pontos-apos-protestos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-de-dilma-cai-27-pontos-apos-protestos.shtml
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/11/trio-faz-protesto-na-esplanada-e-pede-intervencao-militar-no-brasil.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/11/trio-faz-protesto-na-esplanada-e-pede-intervencao-militar-no-brasil.html
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Todos os fatores relacionados à esquerda e mencionados acima contribuíram para isso. 

Independente das posições ideológicas nas manifestações, havia uma insatisfação 

crescente contra o governo da esquerda. E isso contribuiu sobremaneira para alterar a 

direção do ponteiro referencial na bússola do espectro político no Brasil. Lembremos de 

um dos vídeos que mais repercutiu nas redes da internet durante os protestos contra 

Dilma em 2015. Uma garota de 17 anos é entrevistada por um repórter e ao ser 

questionada sobre o porquê de estar ali, Fernanda apresentava sua posição convicta pelo 

impeachment de Dilma em virtude de seu desejo “por um país melhor”. “O país está 

ruim com ela no governo”, dizia a garota. “Eu sou o futuro e eu preciso reivindicar 

isso”. Quando o repórter perguntou a Fernanda sobre como ela se definiria em termos 

de posição política, Fernanda respondeu também prontamente: “De direita”. Ao que 

indagou novamente o repórter: “Por que? ”. E a entrevistada então vacila na resposta: 

“Pergunta difícil...”, diz ela. “Mãe, vem cá. Eu sou de direita porque eu sou contra o 

governo, não é? ”. A mãe de Fernanda responde afirmativamente: “Sim, afinal o atual é 

de esquerda, não é?”.22 Esta é uma simples ilustração e é um exemplo que não pode ser 

automaticamente generalizado. Mas é um exemplo que serve para demonstrar que 

pessoas insatisfeitas contra um governo da esquerda podem se tornar, por consequência, 

pessoas insatisfeitas também com a esquerda em si e com as próprias ideias de 

esquerda. Ou seja, uma pessoa comum, aparentemente sem convivência diária com os 

acontecimentos políticos no país, que poderia certamente ser classificada como uma 

pessoa de centro, pela insatisfação com o “mal” que representa um governo de 

esquerda, passa a identificar a si mesma como uma pessoa de direita.  

 

Além disso, sabe-se que as ideias de esquerda no Brasil nunca foram hegemônicas, 

como parece supor Souza. A esquerda apenas havia conquistado o governo. E em que 

pese tenha tomado medidas concretas relacionadas a um programa de esquerda, os 

governos do PT fizeram pouco ou nenhum esforço em compor estas políticas de 

inclusão com elementos ideológicos que pudessem fazer crescer certa compreensão na 

sociedade sobre a necessidade de defesa da própria política de inclusão que o governo 

operou durante 13 anos. Não surpreende, portanto, que mais de 10 anos e muitos 

problemas depois, uma massa de insatisfeitos se sublevasse contra o governo. Há sim 

uma mudança na hegemonia ideológica, mas não de uma hegemonia de esquerda para 

                                                           
22 Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vRIokvC02AA&list=RDvRIokvC02AA>.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=vRIokvC02AA&list=RDvRIokvC02AA
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uma hegemonia de direita. Há uma reconfiguração no padrão ideológico através da qual 

após um assenso relativo das ideias de esquerda, surge uma nova onda ideológica 

conservadora e de direita no Brasil.  

 

Mas é importante afirmar que não foram as manifestações que criaram a ideologia 

conservadora vinda como onda de 2013. Manifestações são resultado da ação política, 

motivadas pelas posições de quem as compõem e as organiza. E a ação política 

conservadora teve competência para se tornar força propulsora das ideias de direita 

naquele momento de efervescência e indignação social. Foi o próprio pensamento 

conservador, de direita ou simplesmente de oposição ao governo do PT, que preencheu 

as ruas com pessoas motivadas e convencidas por ideias de direita. A incidência ou não 

dessas ideias, ou mesmo dessa onda conservadora, dependeria do quanto a própria 

esquerda teria ainda retaguarda social para resistir a esta ofensiva. E a esquerda 

tradicional naquele momento demonstrou falta de reação e até de base social. Portanto, 

as manifestações não são responsáveis pela onda conservadora, elas são apenas a 

materialização política de um cenário de refluxo ideológico da esquerda e ascenso 

ideológico da direita.  

 

Este vínculo automático entre as manifestações e o golpe, portanto, pode mais iludir do 

que desvelar os significados políticos e culturais das manifestações de junho para o 

Brasil. Consiste numa armadilha considerar que o único efeito político dos protestos de 

2013 sejam um endireitamento ideológico e um golpe de Estado três anos depois. Em 

primeiro lugar porque se as manifestações de junho fossem apenas e essencialmente 

conservadoras, elas sequer teriam iniciado. O debate público em torno do direito à 

cidade, por exemplo, é um legado fundamental deixado pelos protestos, apesar de ainda 

pouco considerado pela esquerda de maneira geral. Em segundo lugar, há outra 

dimensão da luta de esquerda durante as manifestações que talvez tenha sido ainda 

menos percebida, e que consiste justamente em um dos elementos que compõem o 

objeto de análise desta monografia. As manifestações de junho se inserem num contexto 

geopolítico mais amplo no que diz respeito às mobilizações de massa no mundo. Não é 

possível desvincular o acontecimento político de 2013 no Brasil das mobilizações no 

Occupy Wall Street, na Primavera Árabe, do movimento estudantil no Chile, dos 

Indignados da Espanha, dentre outros. Há uma dimensão política e cultural essencial em 

todos estes processos de mobilização social, que também é uma dimensão da luta 
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política de esquerda no mundo, ou pelo menos deveria ser, qual seja a dimensão da luta 

pela democracia. 

 

A democracia em perspectiva 

 

Na introdução a este trabalho já enumeramos uma série de questões relacionadas às 

manifestações a partir das quais a democracia foi posta em debate naquele contexto. O 

problema da participação política, o profundo questionamento das ordens social e 

política no Brasil, o próprio funcionamento do sistema político, a capacidade de 

representação dos partidos existentes, a legitimidade de manifestações de rua e a 

legitimidade ou não de suas reivindicações. Todos esses são elementos que levaram o 

conjunto da discussão pública naquele momento, inclusive nos jornais aqui analisados, 

ao encontro da ideia de democracia. Esta foi, aliás, a principal motivação da 

monografia. A democracia durante os protestos de junho foi posta em xeque. Tanto por 

setores à direita quanto por setores à esquerda. E com o sistema político entre as cordas, 

houve um intenso processo de produção de sentidos sobre a democracia durante os 

protestos. Sentidos convergentes, diversos e às vezes diametralmente opostos. Mas 

todos eles nos ajudam a compreender de que forma a democracia no Brasil é pensada ou 

defendida. A direita defende a democracia, mas é responsável por mais de uma 

interrupção antidemocrática no país. A esquerda defende a democracia, mas há poucas 

décadas falava-se mais em ditadura do proletariado do que em experiências 

democráticas. E o fato da defesa da democracia ter se tornado uma dimensão importante 

da luta de esquerda no Brasil e no mundo de forma geral nos faz observar como o 

processo das manifestações de junho significou uma oportunidade histórica de refletir e 

repensar a democracia no Brasil, inclusive através do jornalismo.  

 

O que significa do ponto de vista democrático, por exemplo, um processo tão amplo de 

mobilização social resultar em cenas tão brutais de violência policial e na detenção, 

segundo relatório da Anistia Internacional, de cerca de 850 pessoas?23 O que significa 

para uma democracia permitir que manifestações de rua incidam em decisões políticas 

tomadas no sistema representativo? Há democracia onde vigora imensa insatisfação 

                                                           
23 Anistia Internacional. “Eles usam uma estratégia de medo” Proteção de direito ao protesto no Brasil. 
Disponível em <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Eles-usam-uma-estrat%C3%A9gia-
de-medo-Prote%C3%A7%C3%A3o-do-direito-ao-protesto-no-Brasil.pdf>.  

https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Eles-usam-uma-estrat%C3%A9gia-de-medo-Prote%C3%A7%C3%A3o-do-direito-ao-protesto-no-Brasil.pdf
https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Eles-usam-uma-estrat%C3%A9gia-de-medo-Prote%C3%A7%C3%A3o-do-direito-ao-protesto-no-Brasil.pdf
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social contra o sistema político vigente? Há democracia onde a desigualdade é uma 

característica explícita da ordem social? São perguntas que as manifestações despertam 

em toda a esfera política no país e para as quais tanto a direita quanto a esquerda têm 

pretendido dar respostas de acordo com seus interesses e leituras da conjuntura e da 

estrutura política existente na democracia brasileira.  

 

Por fim, há também uma dimensão essencial da luta de esquerda em torno da 

democracia quando analisamos as manifestações a partir da própria esfera de 

comunicação, sobretudo em dois sentidos. Primeiro, o sentido da democratização dos 

meios, questão sobre a qual este trabalho não se aprofunda. A imprensa e o jornalismo 

tradicional, veremos adiante, assume de forma interessada perspectivas absolutamente 

parciais em relação aos acontecimentos políticos durante os protestos. Não à toa, uma 

das principais marcas de 2013 foi o surgimento de canais alternativos de comunicação 

próprios dos manifestantes operados através de plataformas da internet com o objetivo 

de estabelecer um processo de informação e diálogo sobre o que acontecia naqueles dias 

de protestos, principalmente no que diz respeito à violência. A partir de determinado 

momento durante as manifestações inúmeros registros em vídeos, alguns deles 

transmitidos ao vivo, começam a aparecer na internet para denunciar o grau de 

truculência da polícia desde os primeiros atos e reforçar, portanto, a versão dos 

manifestantes segundo a qual os conflitos não eram por eles provocados, uma versão 

completamente distinta da que veremos presente nos meios de comunicação. O Mídia 

Ninja não apenas desnudou a imprensa mainstream no Brasil como teve parte de seu 

conteúdo utilizado por ela própria durante momentos da cobertura. Estes canais 

alternativos estiveram longe de ameaçar a solidez da esfera de discussão capitaneada 

pelos meios tradicionais, mas de fato se consolidaram como rota de escape para 

informações importantes que eram deturpadas ou simplesmente ignoradas pela imprensa 

tradicional. Não se deve esquecer, por exemplo, que durante todo o processo de 

manifestações em diversos momentos houve ações políticas espontâneas ou organizadas 

contra veículos de comunicação que cobriam os protestos. Basta citar o exemplo do 

carro da rede Record queimado e destruído por manifestantes no dia 18 de junho, ou 

ainda o histórico ato no dia anterior em frente à Rede Globo que obrigou a instituição a 

soltar nota em seu principal programa de jornalismo, o Jornal Nacional24.  

                                                           
24 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=APLEN2vPJpI>.  

https://www.youtube.com/watch?v=APLEN2vPJpI
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Isso tudo coloca em questão não apenas a democracia nas comunicações como também 

o papel da comunicação e do jornalismo numa democracia. A análise feita aqui pretende 

contribuir para compreender como jornalismo e democracia convivem e entram em 

conflito na sociedade contemporânea. O jornalismo brasileiro põe a democracia em 

reflexão de maneira recorrente, e produz uma série de sentidos e compreensões sobre 

ela. E pelo texto editorial dos próprios jornais faremos o trajeto inverso: analisar o 

jornalismo à luz das ideias democráticas. Relacionar as questões a partir das quais o 

jornalismo e os sentidos de democracia produzidos nos veículos dialogam com o 

pensamento democrático no Brasil dos dias atuais.  

 

Durante as manifestações de junho a própria ideia de democracia esteve em disputa. Nas 

ruas, nos birôs políticos, nos editoriais dos grandes veículos ou nos celulares 

transformado em plantões jornalísticos improvisados a céu aberto, houve naquele 

contexto um certame pela democracia, pelas instituições democráticas e pelos valores 

democráticos. Compreender esta disputa a partir do jornalismo nos levará a uma 

compreensão mais precisa sobre mais um dos tantos significados das manifestações de 

junho: as relações entre o jornalismo brasileiro e a democracia que vivemos ou 

defendemos no Brasil. Por isso, antes de chegar ao jornalismo, será necessário realizar 

uma breve abordagem teórica sobre o próprio conceito de democracia.  
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3 – O conceito de democracia: uma abordagem teórica 
 

No dia 24 de fevereiro de 1891 o Brasil deixava de ser uma monarquia e se tornava 

oficialmente, e constitucionalmente, uma república. O chamado “poder moderador” era 

extinto, as províncias imperiais se transformavam em estados com relativa autonomia 

política, o Estado brasileiro passava a ser composto por três poderes independentes e o 

presidente da república, chefe do poder executivo, passava a ser eleito pelo sufrágio 

universal. Deste “universo”, como sabemos, não faziam parte as mulheres, os 

analfabetos e algumas categorias mais inferiores da hierarquia eclesiástica e militar. Foi 

desta forma que a democracia aterrissou em terras tupiniquins. A República dos Estados 

Unidos do Brasil foi instalada quando a constituição democrática nos Estados Unidos da 

América, além de centenária, já era referência para o mundo em termos de experiência 

democrática. Embora mais tarde, o Brasil fez parte ainda do primeiro grande ciclo de 

expansão dos regimes democráticos no mundo que teve início com as chamadas 

revoluções liberais na Inglaterra, na França e nos próprios Estados Unidos entre o fim 

do século XVIII e o século XIX. De lá para cá, sobretudo com um segundo ciclo após a 

segunda guerra, as constituições democráticas foram disseminadas por todos os 

continentes. E desde que ressurgiu das cinzas do mundo antigo, após um lapso histórico 

de dezessete séculos, a democracia chegou à atualidade como a forma de governo mais 

experimentada em todo o mundo.  

 

É claro que em tanto tempo de história, as experiências democráticas foram muito 

diversas, controversas e variadas. Como admitir, por exemplo, que há democracia no 

Brasil desde 1891? A democracia não está, até etimologicamente, vinculada à ideia de 

“povo no poder”? As mulheres e a maioria absoluta de pessoas negras não alfabetizadas, 

então, não compunham o “povo”? Não compunham a cidadania nacional? Isso sem 

levar em conta as interrupções políticas quando as regras democráticas mais 

elementares foram desativadas durante a ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura civil-

militar entre as décadas de 60 e 80, ou até mesmo neste novo golpe de Estado em 2016. 

Que democracia tem sido esta a nossa? De qualquer forma, sabemos que na Atenas 

antes de Cristo o modelo democrático também não incluía setores majoritários da 

população, como mulheres, escravos e estrangeiros. E isso não torna correta a afirmação 

de que na Grécia antiga não havia uma democracia “verdadeira” ou “genuína”. Afinal 

de contas, foi lá mesmo que nasceu a democracia. 



40 
 

Democracia pode ser definida de várias maneiras distintas, e sobre cada uma delas 

haverá outras dezenas de reflexões também diferentes. É possível encontrar definições 

que compreendem a democracia apenas como um conjunto de regras e procedimentos 

políticos que estabelece uma forma de governo; por outro lado, há autores que criticam 

fortemente a ideia de democracia como mera forma política e defendem a tese de que 

uma ordem democrática só pode ser assim definida se for levada em conta também 

como ordem social, e não apenas como ordem política. Veremos quando analisarmos os 

editoriais, por exemplo, que essa variedade na derivação do conceito de democracia 

atinge os próprios veículos de comunicação. Os sentidos de democracia utilizados nas 

linhas eventualmente entram em conflito com outros sentidos expressos nos mesmos 

jornais em momentos diferentes. Voltaremos a esta questão mais adiante, mas aqui 

pretendemos iniciar uma reflexão mais concentrada sobre o conceito em si. E apesar de 

todas as possíveis divergências sobre este conceito, há algo em comum que explica a 

democracia onde quer que ela esteja e a qualquer tempo histórico no qual ela tenha sido 

uma experiência.  

 

Os princípios democráticos: igualdade e liberdade  

 

A maneira mais simples de definir o conceito de democracia seria talvez recorrer ao 

próprio significado etimológico dos termos dos quais deriva a palavra grega 

dēmokratía, onde o termo demos equivale à noção contemporânea de “povo” ou 

cidadãos, e o termo kratos se refere a poder, ou a governo. Em síntese, poderíamos 

concluir que desde quando foi concebida no mundo antigo, democracia significa uma 

forma de governo onde o poder pertence ao conjunto de cidadãos que compõem uma 

determinada comunidade política. Mas sabemos que a ideia de democracia percorre a 

história da humanidade através de uma variedade imensa de pensadores e contextos 

políticos. E para não corrermos o risco de devanear sem rumo nesse extenso catálogo de 

pensamentos e experiências, buscaremos discorrer sobre o conceito de democracia a 

partir de algumas noções elementares que a compõem e a acompanham desde que os 

registros históricos dão conta de sua existência. 

 

Como é de amplo conhecimento, a ideia de democracia sempre esteve articulada com 

dois princípios fundamentais: a igualdade e a liberdade. Em História de Heródoto, obra 

escrita no remoto século V a.C. e considerada um dos primeiros escritos tipificados 
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como registro histórico, o autor nos leva a um debate entre três nobres persas cujo o 

objetivo seria decidir o tipo de regime que governaria o Império após a morte de seu 

segundo imperador, Cambises I. No diálogo cada um dos três nobres faz a defesa de um 

tipo de regime: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Em sua vez de se 

pronunciar, o nobre Otanes, o defensor da democracia, argumenta:  

 

Sou de parecer que não se deve, de agora em diante, confiar a administração do 

Estado a um único homem. (...) Como, pois, poderá ser a monarquia uma boa forma 

de governo, se o monarca faz o que quer, sem prestar conta dos seus actos? (...) Não 

se dá o mesmo com o governo democrático, que chamamos isonomia, que soa como 

o mais belo de todos os nomes. (...) Sou, por conseguinte, pela abolição do governo 

monárquico e pela instauração do governo democrático, pois todo poder emana do 

povo. 25 

 

Ao fim do debate os representantes das famílias nobres seriam convencidos por Dario a 

manter o regime monárquico, e o mesmo Dario seria logo em seguida escolhido 

sucessor do trono e se tornaria conhecido por ser um dos maiores conquistadores do 

Império. Não se sabe a validade factual deste diálogo supostamente ocorrido no ano de 

522 a.C, mas tendo em vista que os registros de Heródoto datam de apenas algumas 

décadas após esse ano, o que nos importa nessa pequena ilustração é perceber como a 

ideia de democracia já estava desde seu nascedouro vinculada à noção de igualdade, ou 

de “isonomia”, a depender da tradução que se prefira. Sabemos que as reformas 

políticas que fortalecem a assembleia de cidadãos em Atenas e consolidam sua 

experiência democrática acontecem justamente nesse período.  

 

Ideia similar é possível encontrar em outro importante registro do mundo antigo, A 

República de Platão. A obra é composta por dez livros e uma série de transcrições de 

diálogos entre Sócrates e seus discípulos, dentre eles o próprio Platão. O tema 

transversal na República é a justiça, e no Livro VIII a democracia torna-se o eixo do 

principal. Num diálogo com Gláucon, Sócrates afirma que “passa a existir democracia, 

creio eu, quando os pobres, vitoriosos, matam uns, expulsam outros e aos restantes 

fazem participar do governo e das magistraturas em pé de igualdade e, no mais das 

                                                           
25 HERÓDOTO. História. Trad. J. Brito Broca. Rio de Janeiro: W. M. Jackson (vol. 1), 1964. Livro III, 
capítulo CXXX. 
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vezes, os cargos são atribuídos por sorteio”26. E neste mesmo diálogo aparece também a 

ideia de liberdade: “Em primeiro lugar, os homens não são livres nessa cidade? Não 

vigora em toda a cidade a liberdade e a garantia do direito de livre expressão e também 

a licença de nela fazer o que se queira?”27. Em outro trecho ele diz que “graças à 

liberdade reinante (...) não ser [o cidadão] obrigado nessa cidade a governar, ainda que 

sejas apto para comandar, e, de outro lado, nem a ser comandado, caso não queiras”28. E 

conclui dizendo ela própria, a liberdade, é o principal motivo que leva a democracia à 

ruína: “a busca insaciável de tal bem [a liberdade] e a indiferença por tudo mais cria 

condições para que seja necessário recorrer à tirania” 29. 

 

Ao buscarmos o conceito de democracia em Aristóteles, outra importante referência do 

pensamento político no mundo antigo, encontraremos algo em comum. Ao diferenciar 

uma e outra forma de governo em sua obra A política, o filósofo afirma que “deve-se 

antes chamar democracia o Estado que os homens livres governam, e oligarquia o que 

os ricos governam”30. E mais à frente, ao dizer que nenhuma cidade ou Estado é um 

“todo homogêneo, mas sim composto de várias partes”, Aristóteles diz que a 

democracia como forma de governo “exibe a igualdade absoluta, isto é, a lei coloca os 

pobres no mesmo nível em que os ricos e pretende que uns não tenham mais direito ao 

governo mais do que os outros, mas que a condição deste e daqueles seja semelhante”.31 

Afirma que enquanto a virtude da oligarquia é a riqueza, a virtude e a “alma da 

democracia consiste na liberdade”. 32 Numa definição um pouco mais extensa e geral e 

com o elenco de diversas “máximas democráticas” sobre regras e procedimentos 

políticos, dentre elas a de que a assembleia é “senhora de tudo”, a democracia em 

Aristóteles é a “liberdade distribuída a todos em igual medida”. Assim ele diz: 

 

Eis o espírito de todas as democracias. O princípio sobre o qual elas unanimemente 

se baseiam é o direito que retiram da igualdade numérica. Quanto mais longe se 

levar essa igualdade, mais a democracia será pronunciada. Pobres e ricos 

colocados em pé de igualdade, outorga do poder a todos, para que um após outro o 

                                                           
26 PLATÃO. A República; tradução Anna Lia Amaral de Almeida Prado. – 2ª ed. – São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. P. 326. 
27 Ver PLATÃO, p. 326. 
28 IDEM, 327. 
29 IBIDEM, 334. 
30 ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 3ª ed., 2006. P. 120.  
31 Ver ARISTÓTELES, p. 125. 
32 IDEM, p. 114. 
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exerçam, sem exclusões nem disparidade: assim são entendidas a igualdade e a 

liberdade. 
33

 

 

Naturalmente os pensamentos de Platão e Aristóteles sobre democracia são muito mais 

complexos do que estes simples recortes apresentados até aqui. É possível encontrar 

muitas desconexões entre suas obras e por vezes até entre pensamentos de cada um 

deles próprios. Mas o que nos importa por enquanto é apenas conferir que a filosofia 

política de ambos reflete sobre a democracia a partir de um roteiro bem parecido, 

sempre em análise comparativa com outras formas de governo e sempre a partir dos 

mesmos dois princípios. A fronteira estabelecida entre a democracia e os demais 

modelos políticos está na igualdade, que possibilita haver um de governo onde todos os 

cidadãos sejam parte integrante em condição de isonomia; e a liberdade, que impede 

que qualquer cidadão esteja submetido a qualquer tipo de tirania. 

 

Ao traçar um paralelo entre os filósofos gregos e o pensamento moderno, veremos em 

Jean-Jacques Rousseau, referência usual do pensamento democrático, que a discussão 

dos mesmos princípios de liberdade e igualdade orbita em torno do conhecido conceito 

de contrato social, através do qual, segundo ele e os chamados contratualistas, o 

homem faz a passagem do estado de natureza ao estado civil, ou à vida em sociedade. 

Em uma de suas obras mais importantes o filósofo francês diz que “se procurarmos 

saber em que consiste precisamente o maior bem de todos, que deve ser a finalidade de 

todo sistema de legislação, veremos que ele se reduz a esses dois objetivos principais, a 

liberdade e a igualdade”34. E mais à frente, ao também fazer uma análise comparativa 

entre as diversas formas de governo, Rousseau afirma que “um governo tão perfeito 

assim [o democrático] não convém aos homens”. Para ele a democracia seria um regime 

ou um “sistema de legislação” tão perfeito que apenas “se houvesse um povo de Deus, 

ele se governaria democraticamente”35. Voltaremos a tratar mais adiante de outros 

aspectos importantes do pensamento de Rousseau, assim como também do pensamento 

antigo. Mas apenas com estes recortes já é possível perceber claramente a continuidade 

histórica das ideias de liberdade e igualdade como princípios fundamentais à 

democracia. E apesar da imensa distância temporal entre um pensamento e outro, assim 

como de outros tantos outros pensadores, vemos que eles conviveram com uma ideia de 
                                                           
33 Ver ARISTÓTELES, pp. 177-79. 
34 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Penguin Companhia. 2014. P. 103. 
35 Ver ROUSSEAU (2014), p. 123. 
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democracia que, apesar de em realidades muito distintas, partiram dos mesmos 

princípios para se viabilizarem.  

 

Forma e substância: democracia como ordem política e ordem social 

 

Numa conhecida discussão em cartas trocadas com Norberto Bobbio, publicada no livro 

Afinidades Seletivas, o historiador Perry Anderson em determinada altura de sua crítica 

ao pensador italiano afirma que a democracia de Bobbio é apenas um “método”, e não 

uma “substância”. Quis dizer que democracia não significa apenas uma forma política 

de governo, mas diz respeito também a uma formação social 36. Esta crítica a Bobbio, 

um dos poucos intelectuais que transitava entre o liberalismo e o socialismo, não é de 

todo justa. Alguns anos antes do cortês debate, o próprio Bobbio numa de suas 

principais obras faz distinção entre o que ele chama de “democracia política” e 

“democracia social”, ou, para fazer a devida referência à noção que estamos utilizando 

aqui, a “democracia formal” e “democracia substancial” 37, onde a primeira significaria 

apenas uma forma de governo com igualdade jurídica e constitucional para os membros 

de um país ou comunidade, e a segunda consistiria numa ordem não de mera igualdade 

política, mas de igualdade social. 

 

O fato é que esta ideia de democracia “substancial” presente tanto em Anderson quanto 

em Bobbio, e sua contraposição com uma democracia “formal”, configura uma das 

principais divergências em torno do conceito de democracia na teoria política 

contemporânea. De um lado, sobretudo na tradição liberal do pensamento político, há 

quem entenda a democracia apenas como um modelo político, e com regras e 

procedimentos exclusivamente políticos. De outro lado, há quem compreenda a 

experiência democrática também como uma ordem social, pensamento representado por 

uma faixa da teoria política situada mais próxima ao marxismo, ou ao ideário socialista, 

mas veremos que não apenas. O pensamento liberal parte do pressuposto de que os 

princípios de igualdade e liberdade na democracia compõem apenas uma ordem 

política, concernentes à dignidade política e nada mais. A tradição mais próxima ao 

marxismo compreende a democracia como uma ordem política onde a igualdade e a 

                                                           
36 ANDERSON, Perry. Afinidades seletivas. São Paulo: Boitempo, 2002. P. 219. 
37 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Editora 
Paz e Terra, 2012. Pp. 155-158.  
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liberdade precisam ser consideradas no contexto das relações sociais. Não pode haver 

igualdade democrática, ou mesmo liberdade democrática, onde não há igualdade social.  

 

Como pedaços de pão no meio do caminho, já deixamos transparecer que esta análise 

parte do segundo pressuposto, não do primeiro, em que pese levemos em conta também 

aspectos e autores do pensamento liberal sobre a democracia. Para compor esta parte de 

nossa reflexão faremos uso de duas obras de Carlos Nelson Coutinho, um dos principais 

estudiosos brasileiros sobre a questão democrática contemporânea. Um dos livros se 

chama De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria política e será o segundo paralelo que 

faremos na análise quando articularmos seus argumentos, sobretudo, à obra de 

Rousseau. O objetivo deste paralelo será demonstrar que parte da tradição clássica do 

pensamento democrático sempre esteve debruçada sobre a ideia de democracia como 

uma ordem social, muito antes do marxismo ou do socialismo. Apresentaremos 

elementos importantes que representam convergências entre o pensamento de Coutinho 

e o de Rousseau, portanto entre o pensamento contemporâneo e o moderno, e destes 

dois com o pensamento antigo, que compreendem a igualdade social como componente 

fundamental da igualdade democrática. Logo, compreendem a democracia a partir de 

sua substância, e não apenas de suas formalidades.  

 

Não é nossa intenção, no entanto, se valer apenas da polarização destas duas 

compreensões sobre democracia. Até porque parte de nossa análise será dedicada 

também à ordem política democrática. Se é preciso compreender a democracia como 

um composto entre a ordem política e social, é preciso então também buscar 

compreender ela a partir de sua forma, do seu funcionamento, a democracia enquanto 

procedimento e modelo político. E não há dúvida de que o pensamento liberal tem 

contribuições fundamentais para tanto. Utilizaremos um deles aqui, o francês Alexis de 

Tocqueville, responsável pela primeira grande obra sobre a democracia nos Estados 

Unidos, publicada em 1832.  

 

Além disso, esta dualidade forma x conteúdo da democracia convém bastante a este 

trabalho. Como já havíamos mencionado na introdução, a análise sobre a democracia 

não parte de elementos aleatórios, mas sim da própria abordagem editorial dos veículos 

de jornalismo sobre a democracia durante a cobertura das manifestações de junho. E 

esta abordagem coloca a democracia, sobretudo, em duas perspectivas: a relação entre 
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democracia e a ideia de maioria, e a relação entre democracia e igualdade social. Uma 

questão diz respeito à forma política, a outra questão se refere ao conteúdo social da 

democracia. Logo, se por um lado partimos do pressuposto de que não há democracia 

plena onde não for considerado a sua substância, ou seja, suas relações sociais, por 

outro lado colocaremos também a forma democrática em perspectiva a partir de um de 

seus procedimentos mais importantes: a regra da maioria. 

 

A democracia como forma: a regra da maioria 

 

Veremos no capítulo 5 que a noção de “maioria” é uma das perspectivas em torno das 

quais os editoriais analisados mais convocam o conceito de democracia. Isso não é 

apenas casual. Sabemos que em qualquer experiência pretensamente democrática a 

regra da maioria é parte fundamental. Assim como os princípios de liberdade e 

igualdade compõem a democracia desde sua concepção no mundo antigo, também as 

noções de maioria e minoria convivem com a democracia desde sempre. Na medida em 

que a democracia significa conferir igualdade a todos que participam de uma 

determinada comunidade política, não há maneira mais eficaz de tomar decisões 

democráticas que não seja através de um processo de conferir maiorias e minorias onde 

não haja consenso. A maioria é uma regra, um procedimento, desde sempre um aspecto 

essencial da forma democrática. Decidir democraticamente significa decidir pela 

vontade da maioria.  

 

Por outro lado, essa premissa elementar segundo a qual o interesse da maioria 

representa sempre a decisão mais adequada do ponto de vista democrático nos leva à 

seguinte reflexão: conceder poder absoluto a qualquer maioria não significaria de 

alguma forma desajustar o princípio democrático de igualdade entre ela e a minoria? 

Em outras palavras, em que medida continua a haver igualdade democrática quando de 

um lado temos uma maioria absoluta e de outro uma minoria submetida aos interesses 

dessa maioria? Como dissemos acima, o pensamento político na antiguidade já dividia 

as formas de governo a partir da relação entre maioria e minoria. Segundo Aristóteles, 

“o governo é o exercício do poder supremo do Estado, este poder só poderia estar ou 

nas mãos de um só, ou da minoria, ou da maioria das pessoas”38. Aliás, é a partir dessa 

                                                           
38 Ver ARISTÓTELES, p. 105. 
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compreensão que ele começa a distinguir monarquia, oligarquia e democracia, tal qual 

fez Heródoto no debate entre os três persas. A princípio, Aristóteles não define a 

democracia como o governo da maioria. O filósofo entende que a principal distinção 

feita entre democracia e oligarquia consiste na relação entre ricos e pobres (o que Marx 

e o marxismo alguns séculos depois não hesitariam chamar de “classes”). Nas palavras 

de Aristóteles, “quer formem a minoria ou a maioria, se sãos os ricos que comandam, 

será sempre a oligarquia; se são os pobres, a democracia”. Mas como ele mesmo 

reconhece em seguida, “é um acaso muito raro que haja poucos pobres e muitos ricos”. 

O que significa dizer que, mesmo que por “acidente”, democracia significará sempre o 

“poder da multidão”. Onde há democracia, o governo estará nas mãos da maioria39. 

Mais à frente em sua obra, Aristóteles definirá a democracia como “o Estado que os 

homens livres governam”. Ao partir do pressuposto de que todos os cidadãos são livres, 

estaremos, portanto, novamente diante de um governo da maioria: “trata-se de uma 

democracia quando os homens livres e pobres, formando maioria, são senhores do 

Estado”40.  

 

No século XVIII, Jean Jacques Rousseau apresenta uma elaboração parecida, e um 

pouco mais complexa, em torno da relação entre democracia e maioria. Numa crítica 

contundente ao “despotismo”, Rousseau primeiro afirma que “sempre haverá uma 

grande diferença entre subjugar uma multidão e governar uma sociedade”. E continua: 

“que homens esparsos sejam sucessivamente submetidos a um só, não vejo nisso mais 

que um amo e escravos, não vejo um povo e seu chefe”. A noção de contrato social 

presente em Rousseau, diferente do que acontece nos também contratualistas John 

Locke e Thomas Hobbes, pressupõe uma “associação” de cidadãos onde o interesse 

público se sobressai aos interesses particulares. O autor parte da ideia de que “um povo 

é um povo antes de se entregar a um rei, e essa entrega mesma é um ato civil, supõe 

uma deliberação pública”. E chega onde queremos: “se não houve convenção anterior, 

onde estaria a obrigação para a minoria de se submeter à escolha da maioria?”.  A regra 

da maioria para Rousseau, antes de ser uma regra, está submetida ao contrato onde 

todos os homens aceitam livremente e em condição de igualdade participar. Segundo ele 

                                                           
39 Ver ARISTÓTELES, p. 107. 
40 Ver ARISTÓTELES, p. 120. 
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que “a lei da maioria dos sufrágios é, ela própria, resultado de uma convenção e supõe, 

pelo menos uma vez, a unanimidade”41.  

 

É a partir deste raciocínio que Rousseau chegará ao conceito de vontade geral. Para ele, 

apenas a vontade geral pode dirigir as forças do Estado. Se por um lado há diversos 

conflitos entre os interesses particulares, por outro lado a vontade geral se estabelece na 

medida em que há concordância em torno do estabelecimento de um “ser coletivo”42, do 

interesse comum, “voltado para a conservação comum e para o bem-estar social”43. A 

vontade geral tende à igualdade, logo será ela, e não os interesses particulares, que deve 

governar a sociedade. Quando o consenso não for possível será exatamente a maioria a 

maior expressão da vontade geral:  

 

O cidadão dá seu consentimento a todas as leis, inclusive àquelas que são aprovadas 

contra a sua vontade e àquelas que o punem se ele ousar violar uma. A vontade 

constante de todos os membros do Estado é a vontade geral; é por ela que eles são 

cidadãos e livres. Quando se propõe uma lei na assembleia do povo, o que se 

pergunta a seus partícipes não é se aprovam a proposta ou se a rejeitam, mas se ela é 

conforme ou não à vontade geral, que é a deles. Ao dar seu sufrágio, cada um dá sua 

opinião a respeito, e de cômputo dos votos se extrai a declaração da vontade geral. 

Portanto, quando a opinião contrária à minha prevalece, isso não prova nada além de 

que eu estava enganado e que o que eu estimava ser a vontade geral não era. Se 

minha opinião particular houvesse se imposto, eu teria feito uma coisa diferente da 

que eu tinha querido, e é então que eu não teria sido livre. Isso supõe, é verdade, que 

todas as características da vontade feral ainda coincidam com a da maioria, pois 

quando deixam de coincidir, qualquer que seja o partido que tomemos, já não há 

liberdade.44 

 

Rousseau diferencia em determinado momento a vontade geral da “vontade de todos”. 

A vontade geral expressa o interesse comum, a vontade de todos seria apenas a soma 

dos interesses particulares. E neste trecho aqui supracitado fica claro que neste caso a 

vontade geral se assemelha mesmo à soma da “vontade de todos”. Pois é exatamente ao 

conferir maiorias nesta soma que a vontade geral estará enfim expressa. Ou seja, o 

procedimento democrático para se chegar à vontade geral é justamente decidir por 

                                                           
41 Ver ROUSSEAU (2014), p.64 
42 IDEM, p. 77. 
43 IBIDEM, p. 161. 
44 IBIDEM, p.165. 
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maioria. Guardemos esta conclusão da regra da maioria como procedimento, ou como 

método, e passemos a outra questão. 

 

A maioria não absoluta 

 

Se são as maiorias que governam, cabe a reflexão: o poder das maiorias numa 

democracia é absoluto? O Contrato social de Rousseau não nos responde sobre este 

problema. Mas outro pensador francês algumas décadas após Rousseau dedicou uma 

parte de sua obra para tratar desse problema. Em Democracia na América, Alexis de 

Tocqueville analisa a nascente democracia nos Estados Unidos sob o prisma de diversas 

questões como a ética, a religião, o sistema político representativo, dentre outras. Uma 

delas é o poder da maioria. Primeiro o autor reafirma que as leis da democracia tendem 

em geral ao bem da maioria, “pois emanam da maioria de todos os cidadãos, a qual 

pode se enganar, mas não poderia ter um interesse contrários a si mesma”45. Para 

Tocqueville, “a vantagem real da democracia não é garantir o interesse de todos, mas 

garantir o interesse da maioria”, e nos Estados Unidos “cada um tem uma espécie de 

interesse pessoal em que todos obedeçam às leis, pois aquele que não faz parte hoje da 

maioria talvez esteja amanha entre ela”. Assim, o cidadão “se submete a ela sem 

dificuldade, não apenas como sendo obra da maioria, mas também como sua; ele a 

considera como um contrato do qual fosse parte”46. Aqui Tocqueville compartilha da 

premissa contratualista, mas se aproxima mais da concepção segundo a qual a principal 

motivação para um homem aceitar esse “contrato” seria garantir seus próprios 

interesses. Passa longe, portanto, da ideia rousseauniana de “interesse comum”. No 

entanto, o que mais nos interessa é a problematização presente na obra de Tocqueville 

sobre o que ele chama de “onipotência da maioria”. Em que pese o autor reconheça que 

“é da própria essência dos governos democráticos o fato de o império da maioria ser 

absoluto, porque fora da maioria não há nada que resista nas democracias”, por outro 

lado Tocqueville traz uma questão de importância salutar para nossa análise sobre a 

democracia a partir desta perspectiva da maioria.  

 

                                                           
45 TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracia na América: leis e costumes.  3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2014. Ver p. 270. 
46 Ver TOCQUEVILLE, p. 281. 



50 
 

Se por um lado a regra da maioria tende à igualdade por considerar todos os interesses 

envolvidos num processo de decisão e sufrágio, por outro Tocqueville questiona o 

limite de poder concedido às maiorias. Dar onipotência à maioria pode significar 

submeter a minoria a um poder absoluto e assim comprometer os princípios 

democráticos fundamentais. Apesar de situar na vontade da maioria a origem dos 

poderes na democracia, o pensador francês considera “ímpia e detestável a máxima de 

que, em matéria de governo, a maioria do povo tem o direito de fazer tudo. (...). Afinal o 

que é uma maioria tomada coletivamente, senão um indivíduo que tem opiniões e, na 

maioria dos casos, interesses contrários a outro indivíduo, denominado minoria? ”. E 

continua, “o poder de fazer tudo, que recuso a um só de meus semelhantes, nunca vou 

conceder a muitos”47. A maioria numa democracia não é um princípio, é um 

procedimento. E adotada para tomadas de decisão. Mas enquanto procedimento, se ele 

concede poder absoluto a um segmento da comunidade política (o majoritário) e esvazia 

de poder outro segmento (o minoritário), a regra arrisca comprometer os mesmos 

princípios de liberdade e igualdade. “A maioria, muitas vezes, tem os gostos e os 

instintos de um déspota”, afirma Tocqueville48. E onde há despotismo, não há 

democracia. O autor conclui de maneira categórica sobre o que ele considera ser a 

“tirania da maioria”. Para ele, “se algum dia a liberdade vier a ser perdida na América, 

dever-se-á imputar essa perda à onipotência da maioria, que terá levado as minorias ao 

desespero e as terá forçado a apelar para a força material”. Sendo assim, se por um lado 

é fundamental reconhecer que a origem dos poderes de decisão e de governo numa 

democracia está na possibilidade de conferir o interesse ou o desejo da maioria, por 

outro este procedimento ou regra não pode significar o esvaziamento da dignidade 

política da minoria, pois isso implicaria necessariamente em comprometer os princípios 

de igualdade e liberdade que são concedidos a qualquer cidadão, inclusive aqueles que 

compõem minorias políticas. O poder da maioria não é absoluto, e quando for podemos 

estar diante de uma forma de governo, por princípio, não democrática.  

 

São duas conclusões sobre a ideia de maioria democrática. Uma reconhece a maioria 

como regra, método, procedimento. Outra reconhece que maioria numa democracia não 

tem poder absoluto de decisão. Estas duas conclusões serão essenciais mais à frente 

                                                           
47 Ver TOCQUEVILLE, pp. 294 e 295. 
48 IDEM, p. 307. 
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quando analisarmos os editoriais. Quando os veículos criticam ou quando eles 

enaltecem as manifestações; quando eles enxergam e quando não enxergam a 

democracia nos protestos, a noção de maioria aparece. Sempre para justificar suas 

próprias posições, inclusive quando entram em contradição. Veremos que compreender 

o discurso democrático nos jornais analisados passa necessariamente por compreender 

de que forma eles aplicam a ideia de maioria para avaliar as jornadas do ponto de vista 

democrático. A maioria como regra democrática e a maioria como fonte de poder 

absoluta numa democracia. Voltaremos a estes temas no capítulo de análise. Por ora, 

tendo trazido referência teóricas à discussão sobre um aspecto da forma política 

democrática, passaremos então a uma abordagem conceitual sobre a substância 

democrática: a igualdade social.  

 

A democracia como conteúdo: igualdade democrática e igualdade social 

 

Além da ideia de maioria, a segunda perspectiva através da qual os editoriais refletem 

sobre a democracia e seus princípios é a relação com a noção de igualdade social. A 

expressão “igualdade social” não aparece nos textos, mas é evidente o julgamento feito 

sobre os protestos, sempre vinculado à ideia de democracia, sob a ótica dos direitos 

sociais e das pautas reivindicadas pelos manifestantes. Isso nos leva necessariamente a 

uma discussão teórica preliminar sobre o conceito de igualdade democrática, tendo em 

vista que igualdade é um dos princípios da democracia, e que esta pode ser considerada 

como uma dimensão da realidade num contexto de sociabilidade entre os seres 

humanos.   

 

Há diversas formas de definir esta noção e por consequência há também inúmeras 

possibilidades de relacionar democracia e igualdade conceitualmente. A depender da 

perspectiva adotada, é possível observar igualdades e desigualdades entre os seres 

humanos a partir de parâmetros políticos, sociais, econômicos, estéticos, dentre outros. 

Mas não há dúvida de que qualquer experiência democrática parte da premissa de que a 

igualdade é possível e necessária. Desde aquela “isonomia” citada por Heródoto até 

abordagens teóricas contemporâneas, a igualdade é elemento fundamental para a 

democracia. Mas que igualdade improvável seria esta a igualdade democrática? Sob que 

ponto de vista se pode ou se deve compreender um ser humano igual a outro? A 
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resposta varia de acordo com a abordagem teórica que se adote. No caso desta análise, 

buscaremos traçar mais uma vez um paralelo entre o pensamento antigo, o moderno e o 

contemporâneo no sentido de demonstrar que a igualdade democrática está além da 

mera igualdade política, e será justamente a partir desta conclusão que analisaremos a 

perspectiva da igualdade nos editoriais.  

 

Vimos anteriormente que tanto em Platão quanto em Aristóteles, dois pensadores do 

mesmo tempo, a democracia só se realiza na medida em que a igualdade se realiza. 

Obviamente, pressupor que para a democracia é preciso chegar à condição de igualdade 

dentro de uma comunidade política significa também pressupor diferenças. Afinal, a 

igualdade só pode ser uma perspectiva na medida em que admitimos também a 

existência das diferenças. Caberia compreender então nas obras de Platão e Aristóteles 

que diferenças são essas, ou que tipo de desigualdade há de se eliminar entre os 

componentes de uma comunidade para se chegar à igualdade democrática. Os dois 

pensadores pressupõem a desigualdade sob duas dimensões: a desigualdade política, 

quando um cidadão e outro não tem o mesmo direito de participação nos processos de 

decisão ou nos cargos do governo; e a desigualdade social, ou socioeconômica, quando 

a sociedade pode ser compreendida a partir da composição entre ricos e pobres. 

Nenhum dos dois autores utiliza essas definições assim, “desigualdade política” ou 

“desigualdade social”. Mas é nítido o fato de que a ideia de desigualdade nos dois 

pensadores se articula entre essas duas dimensões, e as duas estão relacionadas com o 

pensamento de ambos sobre a democracia.  

 

É possível, por exemplo, perceber a noção de igualdade política quando Platão e 

Aristóteles sugerem que o procedimento mais adequado para compor qualquer governo 

democrático é o sorteio de cargos, e não a indicação por critério de nobreza ou 

tradição49. Neste caso a igualdade democrática está relacionada à ideia de igualdade 

política entre os membros de uma comunidade. Ou seja, todos têm ou podem ter o 

mesmo grau de participação nos processos de decisão e dos governos. Cada cidadão é 

por definição igual a outro em termos de participação política. Mas ambos os filósofos 

dialogam também com a ideia de igualdade social. Em Platão, por exemplo, quando ele 

apresenta os diálogos sobre a democracia sempre levando em consideração a relação 

                                                           
49 Ver PLATÃO, p. 107 e ARISTÓTELES, p. 116. 
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entre pobres, aqueles “queimados pelo sol”, e os ricos “criados na sombra”50. Para 

Platão, aliás, a democracia vigora como alternativa de governo na medida em que a 

oligarquia ela mesma se destrói por não ser possível “saciar o desejo e a necessidade [de 

seus governantes] de ser o mais rico possível”. Em outras palavras, “é impossível dar 

grande valor à riqueza e, ao mesmo tempo, alcançar no meio dos cidadãos temperança 

suficiente”51. A imensa desigualdade entre ricos e pobres é o que leva a oligarquia à 

decadência e viabiliza uma experiência onde não haja esta desigualdade, a experiência 

democrática. 

 

Em Aristóteles esta visão é ainda mais evidente. Para ele “há três razões para pretender 

a igualdade no governo, a saber, a liberdade, a opulência e a virtude”. Ou seja, a 

igualdade também consiste em não haver disparidade entre ricos e pobres. Para 

Aristóteles a democracia é primeiramente o “governo dos pobres”, e não simplesmente 

da maioria. A democracia é o governo da maioria por “acidente” já que, como já vimos, 

não há experiência no mundo onde os pobres não sejam maioria. Mais à frente em sua 

obra esta ideia ganha ainda mais relevância. Em determinado momento quando reflete 

sobre características típicas de uma democracia, ele diz: “na educação das crianças, a 

comida é a mesma para os filhos dos ricos e para os dos pobres (...). O rico não tem ali 

nenhum sinal exterior que o distinga do pobre; ambos comem da mesma carne nas 

refeições públicas, vestem-se com os mesmos tecidos”. Esta relação entre a democracia 

e a comida ou vestimenta dos cidadãos se aproxima claramente do que hoje poderíamos 

chamar de direito social, ou de igualdade social. Em outro momento na obra, quando o 

autor distingue a democracia em algumas “espécies” segundo determinadas 

características, ele define uma das espécies como aquela onde “exibe a igualdade 

absoluta, isto é, a lei coloca os pobres no mesmo nível que os ricos e pretende que uns 

não tenham mais direitos do que outros”52. E por fim, define:  

 

Eis o espírito de todas as democracias. O princípio sobre o qual elas unanimemente 

se baseiam é o direito que retiram da igualdade numérica. Quanto mais longe se 

levar essa igualdade, mais a democracia será pronunciada. Pobres e ricos 

colocados em pé de igualdade, outorga do poder a todos, para que após o outro o 

                                                           
50 Ver PLATÃO, p. 325. 
51 IDEM, pp. 323 e 324. 
52 Ver ARISTÓTELES, pp. 107, 115, 116, 124 e 125. 
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exerçam, sem exclusões nem disparidade; assim são entendidas a igualdade e a 

liberdade .
53

 

 

Há uma vinculação deliberada e nítida da pura ideia de igualdade com as noções de 

igualdade política e igualdade social. E são estas, sem exclusão de uma ou de outra, que 

definem a igualdade democrática em Platão e Aristóteles. Em que pese saibamos que a 

Atenas democrática adotou o princípio da igualdade política para definir um 

procedimento de tomada de decisão, portanto relacionado à forma democrática 

ateniense, é claro no pensamento de dois contemporâneos dessa experiência 

democrática a ideia de que democracia não significa apenas um modelo de tomadas de 

decisões políticas, mas uma formação social. A democracia aparece não apenas como 

uma forma de governo composta por sujeitos em condição de igualdade política, mas 

assim o é por um motivo simples: numa democracia as decisões devem ser tomadas em 

condições de igualdade justamente para evitar que um governo produza desigualdades 

sociais e injustiça entre os próprios membros da comunidade política.  

 

Mais uma vez há um paralelo entre pensamento destes com o de Rousseau nas suas duas 

principais obras, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens e O contrato social. E outra vez há também um paralelo possível entre este e 

Coutinho, quando o sociólogo brasileiro analisa o próprio pensamento de Rousseau. Em 

seu texto chamado Crítica e utopia em Rousseau54, Coutinho parte da seguinte 

premissa: em que pese as possíveis contradições presentes nas duas principais obras de 

Rousseau, não se deve concluir sobre uma descontinuidade no pensamento político do 

pensador francês. Pelo contrário, é preciso identificar uma “totalidade dialética” entre 

uma obra e outra55. No Discurso, obra publicada em 1755, há uma profunda crítica à 

desigualdade entre os homens que tem origem em um modelo de Estado a serviço dos 

ricos. No Contrato, há a ideia de um pacto social que se baseia justamente na 

possibilidade de eliminar qualquer tipo de desigualdade e seja base de uma ordem 

política sustentada pela vontade geral. Para Coutinho, as duas obras de Rousseau 

                                                           
53 Ver ARISTÓTELES, p. 179. 
54 COUTINHO, Carlos Nelson. De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria política. São Paulo: Boitempo, 
2011. 
55 Ver COUTINHO (2011), p. 15.  
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apresentam não apenas ordens políticas diferentes, mas também formações sociais e 

econômicas distintas: uma que gera a desigualdade e outra que possibilita a igualdade56.   

 

Novamente ao compararmos estas ordens políticas e formações sociais com o 

pensamento dos demais contratualistas veremos que o pensamento de Rousseau tem 

divergências profundas tanto com o Estado absolutista de Hobbes quando com aquela 

ideia de Locke que nos apresenta uma comunidade política formada apenas por 

interesses individuais. Aliás, a própria relação entre as noções de indivíduo e sociedade 

em Rousseau, segundo Coutinho, são distintas. Enquanto Hobbes e Locke tratam sobre 

um contrato social que teria como objetivo fundamental apenas a regulamentação de 

conflitos para preservação dos interesses privados e das propriedades de cada indivíduo, 

ameaçados no “estado de natureza”, para Rousseau o contrato significa a possibilidade 

de reorganização do próprio mundo privado em relação ao público. Segundo ele, “a 

sociabilidade se torna elemento constitutivo imanente ao próprio indivíduo”, e é a partir 

dessa sociabilidade que passa a existir o interesse comum. Diz Coutinho: 

 

Para Rousseau, portanto, o importante é mostrar que esse indivíduo “natural” não é 

de modo algum o lobo de seu semelhante, não é um ser que se oriente 

exclusivamente conforme interesses egoístas. Ao, contrário, é um ser que dispõe – 

diz-nos ele – de “dois princípios anteriores à razão, um dos quais interessa 

profundamente ao nosso bem-estar e à nossa conservação; e outro que inspira uma 

repugnância natural por ver perecer ou sofrer qualquer ser sensível”.57 

 

É através desde raciocínio que Coutinho define os conceitos de liberdade e igualdade 

em Rousseau. A liberdade rousseauniana não se define apenas pelas liberdades 

individuais ou pela liberdade de satisfazer nossos próprios interesses. No Discurso, ao 

distinguir o ser humano do animal, Rousseau afirma que a liberdade “é a faculdade de 

aperfeiçoar-se”, que reside não apenas em nós como indivíduos, mas diz respeito à 

preservação da espécie58. Enquanto a ideia de igualdade vai também muito além da 

mera noção de igualdade política. 

 

                                                           
56 Ver COUTINHO (2011), pp. 16 e 17. 
57 IDEM, pp. 17-19. 
58 ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens. Porto Alegre: L&PM, 2008. Ver p. 249. 
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As primeiras reflexões feitas por Rousseau em sua crítica à desigualdade sequer 

consideram a igualdade como status político. Coutinho diz que para Rousseau uma das 

principais causas da origem da desigualdade está no nascimento da propriedade privada 

e na divisão do trabalho. Para demonstrar esta premissa o autor faz três citações 

subsequentes do Discurso, estas reproduzidas abaixo:  

 

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um 

terreno, lembrou-se de dizer “isto é meu” e encontrou pessoas suficientemente 

simplórias para acreditar nele. (...) 59 

  

Por um lado, temos a concorrência e rivalidade; por outro, oposição de interesses; e, 

em ambos, o desejo oculto de alcançar lucros em detrimento dos outros. Todos esses 

males constituem o primeiro efeito da propriedade e o cortejo inseparável da 

desigualdade nascente.  

 

Todos correram ao encontro dos seus grilhões, acreditando garantir sua liberdade. 

(...) Tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que deram novos 

entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruíram irremediavelmente a liberdade 

natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram de uma 

usurpação sagaz um direito irrevogável e, para vantagem de alguns ambiciosos, 

passaram doravante a submeter todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à 

miséria. 60 

 

Esta relação entre as noções de desigualdade e propriedade, que segundo Coutinho 

antecipa em cem anos o que Marx escreveria sobre alienação em sua conhecida obra 

Ideologia Alemã, não deixa qualquer brecha para reduzir a ideia de igualdade em 

Rousseau à mera condição política. Ao contrário, a desigualdade política é fruto de uma 

ordem política que passa a existir para garantir o direito à propriedade e sancionar a 

própria desigualdade econômica. Dessa forma, Coutinho afirma que apesar da crítica de 

Rousseau à desigualdade se referir sempre ao que ele entende por “sociedade civil”, esta 

crítica diz respeito à sociedade civil de seu tempo, ou seja, a própria ordem burguesa ali 

insurgente. E ao invés de essa crítica apontar para a mera conservação da ordem feudal 

decadente, Rousseau aponta para outro modelo de sociedade governada pela vontade 

geral e orientada pela igualdade entre seus membros. Coutinho não cita, mas em nota do 

Contrato, Rousseau afirma nitidamente:  

                                                           
59 Ver ROUSSEAU (2008), p. 265. 
60 IDEM, pp. 273, 275 e 276. 
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Sob os maus governos, essa igualdade é aparente e ilusória. Na realidade, as leis são 

úteis aos que possuem e nocivas aos que não têm nada. Ela serve apenas para manter 

o pobre em sua miséria e o rico em sua usurpação. O estado social só é vantajoso 

para os homens na medida em que todos eles tenham alguma coisa e que nenhum 

deles tenha nada em demasia. 61 

 

Para Rousseau, portanto, a ordem social e econômica estende-se à ordem política. Ou 

melhor, a ordem política existe para manter e legitimar determinada ordem social e 

econômica. Em outra citação feita por Coutinho, Rousseau afirma que o processo de 

desigualdade é primeiramente constituído pelo estabelecimento da lei e do direito de 

propriedade e apenas depois pelo estabelecimento da classe política, por ele chamada de 

“magistratura”. Fica evidente assim que Rousseau não se limita a discutir apenas formas 

de governo, discussão sobre a qual ele dedica apenas uma das quatro partes do 

Contrato. A igualdade rousseauniana não se refere apenas à ordem política, ou ao 

“procedimento”, como afirma Coutinho, mas “ao conteúdo das formas sociais”62. 

Rousseau propõe uma formação econômico-social que não permita que o direito à 

propriedade privada dê origem a uma sociedade dividida entre a extrema pobreza e a 

extrema riqueza. Segundo ele, “todo homem tem direito naturalmente a tudo o que lhe é 

necessário”, mas o direito legítimo à propriedade não deve ir além da “quantidade que 

se necessita para subsistir”63.  

 

Coutinho também não cita, mas o momento mais claro em que Rousseau relaciona 

explicitamente as noções de igualdade social e igualdade política é no Livro II do 

Contrato quando sugere que “não se deve entender pela igualdade que os graus de poder 

e de riqueza sejam absolutamente iguais”. No caso do poder, ele deve estar “abaixo de 

qualquer violência e nunca se exerça senão em virtude da posição hierárquica e das 

leis”. E no caso da riqueza, ele enuncia a célebre frase: “que nenhum cidadão seja tão 

opulento que possa comprar outro, e ninguém seja tão pobre que seja obrigado a se 

vender”. Defende, portanto, que haja “moderação de bens e de influência e moderação 

de avareza e cobiça”64. De modo que apenas a vontade geral pode regular esta 

moderação.  

                                                           
61 Ver ROUSSEAU (2014), p. 74. 
62 Ver COUTINHO (2011), pp. 29-30. 
63 Ver ROUSSEAU (2014), p. 72. 
64 IDEM, p. 104. 
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Obviamente, não há em Coutinho e tão pouco nesta análise qualquer tentativa forçosa 

de vincular o pensamento de Rousseau a alguma ideologia marxista, que a rigor nasceria 

apenas um século depois. Não haveria honestidade intelectual em tal intento. Mas não 

há a menor dúvida de que seu pensamento, no que diz respeito à ordem social ideal, se 

distancia bastante da compreensão liberal de democracia que considera a igualdade 

apenas como um princípio válido à ordem política. A tradição liberal acostumou-se a 

não levar a noção de igualdade social ou de direito social para definir a igualdade 

democrática. Para o liberalismo a igualdade democrática se resume à igualdade política. 

Em Rousseau, ao contrário, a própria noção de contrato social, ou de “direito social”65, 

deixa claro que não é possível definir a experiência democrática sem levar em conta a 

ordem social. A igualdade democrática não poderia jamais ser definida apenas do ponto 

de vista da ordem política, como quer o pensamento liberal. Nas palavras de Coutinho, 

“existe uma incompatibilidade estrutural entre desigualdade e democracia”66. E não 

pode haver democracia onde não há igualdade social.  

 

Em seu ensaio “A democracia como valor universal”, escrito três décadas antes de 

“Crítica e utopia em Rousseau”, Coutinho explica o porquê de haver uma confusão 

generalizada tanto na tradição liberal quando na marxista que não consegue distinguir a 

democracia do liberalismo. A democracia moderna nasceu das revoluções burguesas na 

Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. O próprio liberalismo ajudou a conceber a 

democracia que conhecemos após o século XVIII, e isso faz com que haja uma 

identificação quase siamesa entre um e outro. Coutinho diz: 

 

É verdade que muitas das liberdades democráticas em sua forma moderna (o 

princípio da soberania popular, o reconhecimento legal do pluralismo etc.) têm nas 

revoluções burguesas, ou, mais precisamente, nos amplos movimentos populares 

que terminaram (mais ou menos involuntariamente) por abrir o espaço político 

necessário à consolidação e reprodução da economia capitalista, as condições 

histórica de sua gênese; mas é igualmente verdade que, para o materialismo 

histórico, não existe identidade mecânica entre gênese e validade.
67

  

 

                                                           
65 Ver ROUSSEAU (2014), p. 64. 
66 Ver COUTINHO (2011), p. 39 
67 COUTINHO, Carlos Nelson. A democracia como valor universal e outros ensaios. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Salamandra, 1984. P. 22 
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Em outras palavras, a democracia não terá validade apenas nas mesmas condições 

históricas em que surgiu. Há democracia sem liberalismo. Aliás, a própria experiência 

dos Estados liberais nos demonstra isso. A ideia de soberania popular, por exemplo, 

sempre foi um elemento essencial da democracia liberal, mas nos primeiros regimes 

pós-1789 não era um elemento presente:  

 

Basta pensar no fato de que o sufrágio universal, uma medida essencial para tornar 

viável a efetivação daquele princípio igualitário no plano formal, só foi conquistado 

na maioria dos países desenvolvidos – e graças às lutas da classe operária – em 

final do século XIX ou início do século XX. A formação de sindicados, por sua vez, 

encontrou no início grandes resistência por parte do liberalismo; em nome da 

liberdade de contratação econômica, o regime resultante da Revolução Francesa 

(...) proibiu a formação de associações operárias de autodefesa econômica; tão-

somente o empenho da classe operária francesa é que levou, muitas décadas depois, 

em 1864 e 1884, ao reconhecimento legal, respectivamente, do direito de greve e 

dos sindicatos. 

 

Coutinho aponta para uma falsa identificação entre democracia política e uma ordem 

social e econômica que tem a burguesia como classe dominante. E essa falsa 

identificação acontece tanto no liberalismo, que de maneira geral compreende que o 

modelo democrático só pode ser viabilizado nos marcos do liberalismo, quanto no 

marxismo que durante muito tempo rejeitou a democracia como modelo político. 

Podemos concluir o pensamento de Coutinho nesse momento com a referência que ele 

faz a Lênin, para o qual não existe democracia “pura”. Ou seja, diz Coutinho, “Lênin 

não tinha em vista negar a validade do substantivo democracia, mas lembrar que – no 

plano do conteúdo histórico concreto – ele aparece sempre adjetivado”68. Não há regime 

político sem conteúdo de classe, esta é uma tese elementar no pensamento marxista. 

Tese que foi usada durante mais de um século para rejeitar a democracia liberal, e em 

grande medida rejeitar a própria ideia de democracia entre os herdeiros e defensores das 

elaborações de Karl Marx. Mas a democracia já se tornou também programa da 

esquerda em todo mundo. Muitos, dentre eles Coutinho, compreendem que a 

democracia não se reduz a uma ordem política, mas depende fundamentalmente do 

conteúdo social que ela mesma governa. Enquanto o liberalismo se apoia numa 

premissa falsa, a de pressupor uma igualdade de condições entre os cidadãos e ignorar 
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solenemente o fato de que uns são donos dos meios de produção enquanto outros têm 

apenas sua força de trabalho vendida a parcos valores, Coutinho sugere ao marxismo 

que deixe de compreender a democracia apenas como um apêndice liberal. E nesse 

pensamento consiste a defesa nesta análise segundo a qual a democracia é sim uma 

forma, um modelo político de governo, mas a configuração social em que ela está 

inserida também lhe define. A dimensão social da igualdade, da liberdade, da dignidade 

e dos direitos, deve ser considerada para refletir sobre qualquer experiência 

democrática. Veremos que ora os editoriais reconhecem esta dimensão, ora não. E 

veremos que estas variações nos editoriais, tanto em relação à igualdade social quando 

em relação àquela ideia de maioria, tem a ver com o fato de que democracia por vezes 

não é apenas nem forma nem conteúdo. A democracia se tornou para a imprensa um 

valor em si. E para entender esta noção de democracia como valor, é importante 

rebobinar a análise de volta aos primórdios das relações entre a democracia e a imprensa 

no mundo.  
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4 – Comunicação e política em interface  
  

Como foi dito já na introdução, esta monografia ocupa lugar nos estudos de 

comunicação e política. Sabemos que é extensa a linha de contorno que delimita a área 

de interseção entre esses dois campos de pesquisa, e por isso, dentro dela propomos 

uma articulação de reflexões que nos permitem observar de que forma a linha editorial 

de três veículos impressos durante a cobertura das manifestações de junho nos revela 

como o jornalismo se posiciona sobre a ideia de democracia. E ainda que se trate de 

uma análise sobre um processo da história política recente no Brasil, divagar entre as 

ideias de comunicação e política a partir desse tema nos remete a certa longevidade. Se 

a história moderna fosse um rio, democracia e imprensa estariam juntas na mesma 

nascente. E já convivem entre si há três séculos.  

 

Segundo o pesquisador de comunicação e política Wilson Gomes, a interface entre esses 

dois campos vive uma crescente nas últimas décadas69. O autor reconhece a imensa teia 

de possibilidades de articulação entre comunicação e política, a depender da variedade 

de fenômenos, da variedade de circunstâncias históricas e das próprias tradições de 

pensamento em torno dessas ideias. Mas o mesmo Gomes sugere analisar as relações 

entre a política e a comunicação de massa (como é usualmente caracterizado o cenário 

comunicacional moderno e contemporâneo) a partir de três modelos. Cada um desses 

modelos corresponde a momentos históricos diferentes em termos de surgimento, e ao 

mesmo tempo todos eles contêm características que perduram em maior ou menor 

intensidade até os dias atuais.  

 

Modelos de interface entre política e comunicação de massa 

 

O primeiro modelo que Gomes identifica diz respeito ao aparecimento da comunicação 

de massa e o ambiente de formação da chamada “esfera pública burguesa”, conceito 

elaborado pelo filósofo alemão Jürgen Habermas nos anos 60 e vastamente destrinchado 

por pesquisadores e pesquisadoras de várias partes do mundo. A esfera pública burguesa 

é composta inicialmente por uma imprensa de opinião que se contrapunha ao poder 

aristocrático estabelecido e absoluto na Europa até antes das revoluções burguesas. O 

reordenamento do poder político em várias nações europeias, ou em extensões coloniais 

                                                           
69 GOMES, Wilson. Transformações na era da comunicação de massa. São Paulo: Paulus, 2004. P. 42. 
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dessas nações, estabelece a burguesia sob a condução de um novo modelo de Estado e 

um novo modelo de governo disputado sistematicamente por setores da própria 

burguesia. E a imprensa, como instituto eminentemente burguês, também se divide. Ou 

seja, a imprensa que anteriormente se posicionava sempre em oposição ao Estado 

aristocrático, agora variava entre o “governismo” e a oposição, a depender do grupo 

político ou partido que fizesse parte ou ao qual estivesse articulado. Nas palavras de 

Gomes, “a conquista do Estado, sob este aspecto, divide tanto a burguesia quanto a 

imprensa conforme a relação que uma e outra estabelecem com a esfera política estrita”. 

É a passagem da imprensa de opinião à imprensa de partido.  

 

Já neste primeiro modelo de interface entre a política e a comunicação de massa, 

quando começam a surgir também as primeiras democracias modernas, o princípio 

democrático da liberdade, por exemplo, é fundamental para explicar a dinâmica de 

formação da imprensa. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão viram 

garantias constitucionais. E assim o é justamente porque uma democracia requer 

liberdade no confronto público de posições70, seja entre partidos, organizações ou entre 

os próprios periódicos da imprensa que ali rebentava. 

 

Em outro texto, Gomes traça uma caracterização histórica da relação entre o 

aparecimento da imprensa e a formação da esfera pública burguesa. O autor apresenta 

diversos elementos presentes em Mudança estrutural da esfera pública de Habermas e 

estabelece convergências e divergências com o pensamento do jovem alemão autor do 

clássico. Não nos aprofundaremos aqui em torno do desacordo central de Gomes. Não 

por sua falta de validade, obviamente. Pelo contrário. Quando escreveu Mudança 

estrutural nos anos sessenta, Habermas havia presenciado apenas o início de um 

processo que Gomes irá chamar mais à frente de “terceiro modelo” na interface entre 

comunicação e política. Naquele momento o filósofo alemão elabora uma crítica 

profunda ao que chama de “decadência da esfera pública burguesa”, e o cerne de sua 

crítica consiste na ideia de que a própria característica de publicidade da esfera pública 

se descaracteriza. O crescimento do mercado da comunicação que, segundo ele, 

transforma um público que “pensa a cultura” num público que “consome a cultura”, 

resulta numa esfera pública que “assume funções de propaganda” e, portanto, se torna 
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“inútil”. Em suas palavras, “quanto mais ela pode ser utilizada como meio de influir 

política e economicamente, tanto mais apolítica ela se torna no todo e tanto mais 

aparenta estar privatizada”71. Gomes não tem acordo com este pensamento de 

Habermas. Na conclusão de seu texto o autor afirma que a pesquisa de comunicação e 

política constata exatamente o contrário, ou seja, “há certamente bastante espaço para 

discussão pública na sociedade do mass media”. Para Gomes, a comunicação de massa, 

ao contrário do que pressupôs Habermas, “leva à prática política ao máximo histórico de 

discutibilidade e de visibilidade”72.  

 

Como dissemos, nos aprofundarmos sobre a diferença que Gomes apresenta em relação 

a Habermas nos desviaria do curso de nossa análise. Ainda que nos pareça que Gomes 

tenha razão neste quesito, a motivação principal que nos leva a usar as reflexões desse 

autor aqui se dá pela precisão com que ele, inclusive a partir do ponto de vista 

habermasiano, nos ajuda a compreender o momento histórico de gênese da imprensa, e 

como ela é um componente fundamental da própria experiência democrática moderna. E 

para tanto, assimilar o conceito de esfera pública é essencial. Gomes lembra que a esfera 

pública se forma na medida em que a burguesia busca concorrer politicamente com o 

poder político do Estado73 e a democracia se torna a melhor solução política para sua 

batalha contra o poder político da aristocracia. Seja a democracia como um fim, como a 

possibilidade de reestruturar completamente o Estado; seja a democracia como um 

meio, afinal a própria defesa da democracia e dos princípios de liberdade e igualdade 

nela embutidos era por si só um importante instrumento de luta política na esfera 

pública que contribuiu para desencadear os acontecimentos referentes às revoluções 

políticas, econômicas na Europa em fins do século XVIII. E neste cenário, a imprensa 

surge como instituto tipicamente moderno, como surgem também outras novas 

instituições, tais como o parlamento e as novas jurisdições republicanas. Gomes assim 

nos diz:  

 

Quanto à imprensa, é preciso notar o seu lugar estratégico como instituição e 

instrumento da esfera pública. Em primeiro lugar, porque há um vínculo essencial 

entre imprensa e público, a partir do qual se pode dizer que só há propriamente 

                                                           
71 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 
sociedade burguesa. Tradução: Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. P. 207 e 208 
72 GOMES, Wilson e MAIA, Rousiley. Comunicação e Democracia: problemas e perspectivas. São Paulo: 
Paulus, 2008. P. 66. 
73 Ver GOMES e MAIA, p. 37. 
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imprensa quando a transmissão regular de informações torna-se acessível ao 

público em geral. Além disso, a imprensa muito rapidamente assume funções 

ligadas aos interesses defensivos (em face do poder do Estado) das camadas 

burguesas, ou seja, funções não meramente informativas, mas críticas e 

pedagógicas. (...) A imprensa é tanto uma instituição da esfera pública, pois passa a 

intermediar o raciocínio das pessoas privadas reunidas num público, quanto um 

instrumento de construção e reunião de públicos. (...) À imprensa estará associada, 

desde então, a ideia de opinião pública, particularmente da opinião pública 

política, na medida em que se tornará com cuja ajuda decisões políticas são 

tomadas e legitimadas perante esse novo fórum público.74  

 

Não é possível compreender plenamente a democracia moderna sem entender o 

surgimento da esfera pública burguesa, e desta a imprensa é um ingrediente elementar. 

Em Uma história social da mídia, os historiadores ingleses Asa Briggs, recém-falecido 

e conhecido pesquisador da radiodifusão na Inglaterra, e Peter Burke apresentam 

informações que nos ajudam a ter ideia da presença da imprensa nos processos 

revolucionários na Europa e fora dela. Segundo Briggs e Burke, houve um grande 

índice de crescimento de novas publicações nos últimos seis meses de 1789 na França, e 

durante todo o período da revolução foram criados mais de 600 impressos no território 

francês. Como se sabe, grande parte da população era composta por iletrados, mas as 

publicações além de significarem em certa medida a difusão do próprio conhecimento 

da leitura, compunham também o sistema de comunicação como um todo, sobretudo na 

relação com a cultura oral75. Os autores descrevem um cenário parecido também nos 

Estados Unidos da América. A causa da independência foi precedida pelo aparecimento 

de novas publicações em panfletos ou jornais que criticavam duramente a Inglaterra e o 

exército inglês em território americano. Nas palavras de Briggs e Burke: 

 

A longo prazo eles [os jornais e panfletos] criaram uma cultura política nacional 

com as notícias que publicavam (como aconteceu na Inglaterra durante a guerra 

civil) e ajudaram na emergência de uma nova comunidade idealizada e definida em 

oposição aos ingleses. Um visitante francês na América do Norte após notar a 

reimpressão frequente do panfleto “censo comum” de Thomas Paine na imprensa 

periódica, disse: “sem jornais, a revolução norte-americana não teria ocorrido”. 

                                                           
74 Ver GOMES e MAIA, pp. 44 e 45.  
75 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à internet. Rio de Janeiro: J. 
Zahar, 2004. Pp. 104 e 105. 
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Outros viajantes europeus fizeram comentários sobre o número de jornais existentes 

nos Estados Unidos. Por volta de 1800, havia 178 semanários e 24 diários.76 

 

A tese de Briggs e Burke se aproxima daquela encontrada em Habermas e em Gomes. 

Os impressos contribuíram fortemente para a formação e ampliação da esfera pública, e 

assim, da própria cultura democrática, na medida em que os jornais representam uma 

maneira de participação nos rumos das decisões tomadas na esfera política exercendo 

algum tipo de pressão sobre os governos e o Estado77.  

 

Este processo que consolida a imprensa como instituto social moderno resultou, 

segundo Gomes, num segundo modelo de relação entre a política e a comunicação de 

massa. Neste a imprensa tem características muito semelhantes ao primeiro modelo, 

mas daí em diante convive com diversas outras instituições que surgem decorrentes da 

crescente produção, reprodução e emissão ou circulação de informação. Outras 

plataformas tecnológicas são criadas no ambiente comunicacional, como o rádio, o 

cinema e a televisão. Nesse momento a comunicação ganha força inclusive como 

política de propaganda de Estado, característica peculiar, por exemplo, das duas grandes 

guerras no início e meados do século XX. Num momento em que as instituições em 

torno da comunicação eram geralmente compreendidas como simples meios de emissão 

de informações, “mero instrumento de difusão de mensagens”, a interface entre 

comunicação e política nesse modelo é bastante marcada pela tentativa de controle 

político da comunicação, não só dos mecanismos tecnológicos, mas controle dos 

próprios veículos, O segundo modelo sugerido por Gomes descreve uma sociedade de 

massas que, por mais heterogênea que fosse em termos sociais, econômicos, culturais, 

passava a compartilhar meios comuns de comunicação que não requisitavam mais 

necessariamente, por exemplo, de conhecimento de leitura. A partir daí passa a haver, 

então, “uma nova publicidade social”78. 

 

O padrão democrático  

 

O terceiro e último modelo apresentado por Gomes se refere a características que pouco 

a pouco se tornam elementos primordiais do cenário comunicacional, sobretudo na 

                                                           
76 Ver BRIGGS e BURKE, p. 103. 
77 IDEM, p. 96 
78 GOMES (2004), pp. 47 a 49 
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segunda metade do século passado. Os organismos de imprensa e a crescente demanda 

por informação criam uma indústria própria. A comunicação se torna um negócio 

constituído por duas novas categorias fundamentais: os consumidores de informação e a 

rede de anunciantes que se torna, mais do que partidos e outras organizações da esfera 

política, a principal mantenedora dos próprios veículos de comunicação. A lealdade da 

informação transita dos interesses políticos partidários para o consumidor, e surge a 

noção de objetividade e imparcialidade como valores fundamentais para a imprensa. 

Novas estruturas empresariais de comunicação estão preocupadas com “captura e venda 

de audiência”, e, portanto, a “credibilidade passa a ser uma das propriedades comerciais 

do jornalismo”. A partir daqui, segundo o autor, não se pode considerar mais que os 

veículos sejam apenas “meios” através dos quais a mensagem circula. A esfera da 

comunicação é preenchida por grandes instituições e o jornalismo se consolida como 

um campo social, ou em outras palavras, “um sistema social voltado para a produção de 

informação sobre a atualidade”79.  

 

Uma imprensa de informação se estabelece, não por mera coincidência histórica, 

justamente num momento em que a própria democracia começa a se tornar uma solução 

política quase universal. Gomes identifica um padrão democrático contemporâneo na 

comunicação caracterizado por três aspectos: a) a regulamentação jurídica dos 

princípios de liberdade de imprensa, opinião e expressão; b) as indústrias da informação 

e entretenimentos associadas à comunicação de massa, e c) a consolidação de campos 

sociais na comunicação e no jornalismo. Segundo o autor, “a informação política via 

comunicação de massa tornou-se recurso fundamental para a vida civil”80. Dessa forma, 

Gomes demonstra de que forma a história da democracia moderna se confunde com a 

trajetória da própria imprensa como instituto social. Não é possível negar que a esfera 

pública burguesa, desvendada posteriormente por Habermas, foi determinante no 

processo de constituição das experiências democráticas a partir do século XVIII. E ao 

mesmo tempo, não é possível compreender a esfera pública como fenômeno sem ter o 

surgimento da imprensa como parâmetro histórico fundamental.  

 

No caso do mundo contemporâneo, em que pese aquela tese de Habermas de 

descaracterização da esfera pública, a antítese de Gomes nos orienta a compreender uma 

                                                           
79 Ver GOMES (2004), pp. 47, 49, 50 a 53. 
80 IDEM, pp. 171, 184 
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esfera pública mudada, é verdade, mas não estruturalmente mudada, ou pelo menos não 

de modo que a esfera pública tenha perdido completamente seu caráter de publicidade. 

A esfera pública contemporânea não é mais aquela mesma esfera pública moderna, mas 

mantém suas características de discutibilidade pública. De uma maneira ou de outra, a 

esfera pública e sua visibilidade não deixam de existir. De acordo com Gomes, além da 

imprensa, outros institutos da democracia como o governo parlamentar, a liberdade de 

opinião, o voto universal, dentre outros, todos têm “raízes que se aprofundam no solo da 

ideia de esfera pública tornada normativa no curso da época moderna”. O autor afirma 

que “a esfera pública burguesa ainda explica essencialmente o modo de vida 

democrático contemporâneo”81.  

 

Qualquer esforço em recompor o processo de formação da imprensa terá de estar 

articulado com o processo de formação da democracia moderna, e vice versa.  Não é 

possível imaginar a experiência democrática vivida no mundo a partir da modernidade 

sem levar em consideração esta interface fundante entre a política e a comunicação de 

massa. Esta breve contextualização histórica nos permite constatar que o vínculo entre a 

democracia moderna e a imprensa vem do próprio nascedouro de ambas. Qualquer 

democracia, em tese, requer imprensa livre. E qualquer imprensa que se pretenda livre, 

novamente em tese, requer a liberdade democrática. Claro que esta não é uma equação 

tão pura. O próprio Gomes afirma que o controle político da comunicação também é um 

padrão contemporâneo, seja através do Estado seja através dos interesses políticos das 

estruturas empresariais e do mercado que estão por trás dos veículos de comunicação de 

massa82. Mas há também um padrão democrático que explica tanto em termos históricos 

quanto na atualidade a íntima relação entre a democracia e a imprensa.   

 

As funções democráticas do jornalismo  

 

Em seu livro recentemente publicado, Why democracies need an unlovable press83, 

Michael Schudson faz uma análise sobre o papel do jornalismo nas democracias 

contemporâneas tendo como referência, sobretudo, o jornalismo estadunidense, o 

                                                           
81 Ver GOMES e MAIA, p. 45. 
82 GOMES (2004), pp. 172 e 173 
83 Em tradução livre, “porque as democracias necessitam de uma imprensa adversa”. Ver SCHUDSON, 
Michael. Why Democracies Need an Unlovable Press. Cambridge, UK: Polity, 2008. 
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principal objeto de pesquisa em toda sua trajetória. A análise de Schudson não reflete 

apenas sobre como uma democracia deve permitir que o jornalismo se configure, mas 

também o sentido oposto desse vetor: em que medida o jornalismo contemporâneo pode 

ou deve contribuir para consolidar a própria democracia. O autor afirma que a teoria 

democrática de maneira geral poucas vezes considerou o jornalismo como elemento 

central da experiência democrática após as revoluções na França e nos EUA, apesar de 

em ambos os países as publicações de notícias terem tido um papel determinante, 

conforme já mencionamos anteriormente. De qualquer forma, a afirmação inicial de 

Schudson pretende desmitificar certa impressão mesmo nos meios acadêmicos de que 

não pode haver jornalismo onde não há democracia. O autor inicia o segundo capítulo 

de seu livro afirmando que “democracia e jornalismo não são a mesma coisa” e mais 

adiante diz que “a democracia não necessariamente produz jornalismo, assim como o 

jornalismo não necessariamente produz a democracia” 84.  

 

 

Refere-se, por exemplo, a experiências sabidamente não democráticas em que o 

jornalismo continuou operando normalmente sua função de produção, publicação e 

disseminação de informações e comentários sobre temas da atualidade que interessam à 

opinião pública, como durante as interrupções democráticas no Chile e na Espanha, e o 

modelo de monarquia na Inglaterra ou de partido único que vigora na China. No 

entanto, continua Schudson, onde há democracia, o jornalismo pode prover 

aperfeiçoamentos e melhorar nos governos democráticos representativos. Para tanto, o 

pesquisador lista “seis ou sete” contribuições que o jornalismo pode dar à democracia, 

todas elas de alguma forma relacionadas com os princípios e valores democráticos. As 

seis primeiras “funções”, segundo ele por vezes conflituosas entre si, são assim 

estabelecidas pelo autor: a) a função de fornecer informação à opinião pública; b) a 

função de investigação e vigilância dos governos para que se mantenham honestos e 

transparentes; c) a função de analisar eventos e acontecimentos políticos a fim de 

possibilitar a compreensão de sua audiência; d) a função chamada por ele de “empatia 

social”, na medida em que mantém diferentes segmentos sociais conectados e 

informados sobre si mesmos e possibilita assim melhor compreensão de um sobre outro; 

                                                           
84 Traduções livres dos trechos “democracy and journalism are not the same thing” e “democracy does 
not necessarily produce journalism nor does journalism necessarily produce democracy”, 
respectivamente nas páginas 11 e 12. 
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e) a função de se estabelecer como fórum público de discussão sobre os temas de grande 

importância à sociedade com participação da opinião pública e f) a função de 

mobilização social em torno de determinados programas ou agendas políticas 

relacionadas à democracia. 

 

Embora possa parecer uma elaboração simplificada e um tanto quanto determinista 

quanto à funcionalidade do jornalismo contemporâneo, Schudson nos apresenta a ideia 

de que o jornalismo deve fazer parte da experiência democrática e da própria 

consolidação da democracia. Para o autor, apesar de democracia e jornalismo serem 

institutos autônomos, é possível observar as relações entre um e outro não apenas do 

ponto de vista histórico, quando durante a revolução nos EUA os próprios jornalistas já 

reivindicavam ao jornalismo a característica de instituto democrático, mas também a 

partir do cenário contemporâneo. Esta opinião do autor fica ainda mais evidente quando 

ele apresenta a sétima função. Ela aparece no texto como principal ponto de 

convergência entre governos democráticos e a prática do jornalismo. Para Schudson, o 

jornalismo tem como função também a própria promoção da democracia na opinião 

pública. O jornalismo tem a responsabilidade social de esclarecer o papel das 

instituições democráticas e dos mecanismos de garantia de proteção e direitos 

disponíveis ao conjunto dos segmentos da sociedade. O autor diz que não sugere aos 

jornalistas que se tornem “evangelizadores” da democracia representativa, “a não ser, 

talvez, nas páginas editoriais”. A perpetuação da democracia como experiência política 

depende também da capacidade e da disposição do jornalismo em assumir suas funções 

como instituto zelador do modelo de governo que ele mesmo ajudou a criar.  

 

Todas as atribuições do jornalismo apontadas pelo autor dizem respeito à consolidação 

da própria experiência democrática. Seja através do fortalecimento da esfera pública, da 

produção de informações ou da possibilidade de criar conexões entre os diversos 

segmentos da sociedade, o jornalismo tem o papel de contribuir com a experiência 

democrática. E no caso da sétima função o autor vai além. Ao jornalismo não cabe 

apenas garantir que a diversidade de opiniões, informações e perspectivas estejam 

dispostas à discussão pública. Schudson sugere ao jornalismo contemporâneo que 

assuma para si a democracia como um programa político diante da opinião pública. A 

defesa da democracia deve estar na ordem do dia da imprensa. E aos nos depararmos 

com os editoriais de Folha, Estadão e O Globo, veremos que é exatamente isso que 
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estes veículos fazem. Independente da posição que estejam defendendo durante a 

cobertura das manifestações, a defesa da democracia é permanente, mesmo quando os 

veículos entram em contradição.  A democracia não é apenas um pano de fundo, tão 

pouco aparece representado apenas como forma ou substância, como ordem sócia ou 

ordem política, conforme tratamos anteriormente. A democracia aparece explicitamente 

como um valor a ser defendido.  

 

A democracia como valor  

 

Quando Carlos Nelson Coutinho publicou pela primeira vez seu ensaio “A democracia 

como valor universal” ele não o fez com a intenção de refletir sobre o papel do 

jornalismo. O autor mirava seus argumentos na esquerda política e intelectual do final 

da década de 70. A tese central do ensaio diz respeito à necessidade de adequar a luta 

socialista a uma luta também democrática, algo que em 1979 ainda não era visto com 

bons olhos por grande parte da esquerda brasileira e mundial. Não abordaremos aqui as 

nuances dos dilemas entre Coutinho e a esquerda, algo que lhe custou inclusive a saída 

do partido do qual na época fazia parte, o PCB. Mas a discussão trazida à tona por ele 

da democracia enquanto valor nos será bastante útil durante a análise dos editoriais que 

faremos logo a seguir.  

 

Coutinho cita no livro o discurso de Enrico Berlinguer, ex-secretário do Partido 

Comunista Italiano, e conhecido desafeto político da URSS, quando em Moscou num 

grande evento em comemoração ao aniversário de 60 anos da revolução russa o italiano 

defende e apresenta a democracia como um “valor historicamente universal”85. Para 

Coutinho, o mesmo processo histórico que consolidou a democracia como principal 

modelo político no mundo fez com que os próprios princípios de liberdade e igualdade 

se tornassem valores universais e se consolidassem enquanto tal. O próprio autor 

defende a ideia de que não há “formação política responsável que ponha hoje em dúvida 

a importância dessa unidade em torno da luta pelas liberdades democráticas”86. A ideia 

de valor aqui não tem um sentido abstrato. Ou seja, a democracia não é um instituto que 

teria valor por si só e em qualquer circunstância histórica. Valor por ele é definido como 

o resultado do “carecimento de determinados valores e a faculdade humana capaz de 

                                                           
85 Ver COUTINHO (1984), p. 17. 
86 IDEM, p. 19. 
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satisfazer esse carecimento”87. Em outras palavras, as condições históricas modernas e 

contemporâneas constituíram um ambiente na esfera política mundial onde a 

democracia passou a ser uma demanda, uma necessidade, “um carecimento na esfera 

política”. A democracia passou, portanto, a ser um valor para a sociedade 

contemporânea.  

 

A crescente socialização da participação política e da socialização do trabalho no 

mundo fez com que a igualdade em suas dimensões política e social, assim como a 

liberdade democrática, se tornasse objetivos universais. A ideia de “universal” aqui tem 

dois sentidos. O primeiro se sustenta na ideia de Coutinho segundo a qual tanto a 

tradição liberal quanto a marxista sempre defenderam amplamente a liberdade e a 

igualdade, ainda que haja divergência sobre a definição em cada uma das tradições 

sobre o que são estas liberdade e igualdade. O segundo sentido de “universal” se baseia 

na hipótese de que, ao contrário do que pensa a tradição liberal e grande parte da 

tradição marxista da teoria política, é absolutamente possível viabilizar uma experiência 

democrática num modelo de produção de igualdade social como o socialismo. Não só é 

possível, como é necessário. “Universal”, portanto, porque a democracia é um modelo 

de governo que deve ser pretendido pelos socialistas tanto quanto o é pelos liberais. 

Para Coutinho, a democracia deve ser parte de qualquer programa de transformação no 

mundo e deve ser um valor estratégico para a luta socialista. Dessa forma, defender a 

democracia é inevitável, e daí a ideia de valor.   

 

Faremos uso desta mesma noção de valor em Coutinho, mas com um objetivo distinto 

do seu. A intenção desta análise é refletir sobre certa posição unânime na esfera política 

ou nas demais esferas que dialogam com a esfera política (como é o caso da 

comunicação e do jornalismo) em favor da democracia. A democracia é argumento para 

todo e qualquer tipo de posição política nos dias atuais, mesmo posições das mais 

distintas possíveis. Em nossa opinião, isso tem relação íntima com a ideia desenvolvida 

por Coutinho segundo a qual a democracia, além de uma forma de governo ou de uma 

ordem social, é também um valor histórico. E à luz da caracterização histórica presente 

em Gomes sobre a relação entre democracia e imprensa, e ainda diante da tese de 

Schudson de que o jornalismo deve assumir para si suas funções democráticas, inclusive 

                                                           
87 IDEM, p. 23. 
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através da divulgação e defesa explícita da democracia, sugerimos aqui a ideia de que a 

democracia se constitui como um valor histórico para a imprensa. Um valor histórico, 

dada as relações de gênese entre a imprensa e a democracia. Um valor político, tendo 

em vista que a democracia é por sim um tema concernente ao pensamento político e ela 

mesma define um regime político de governo. E um valor cultural, tendo em vista que 

os sentidos de democracia produzidos nas linhas editoriais são próprios de seu tempo de 

da forma como esses mesmos veículos se relacionam com a ideia de democracia e com 

experiência democrática que estão inseridos. E é exatamente isso que pretendemos 

averiguar nos editoriais analisados a partir do capítulo seguinte. Ao se pronunciarem 

sobre os acontecimentos referentes às manifestações, os editoriais, mesmo aos trancos e 

barrancos das contradições, defendem extensivamente a democracia. Quando criticam 

ou quando veneram os protestos de junho de 2013, a democracia é sempre um valor 

irrefutável.  
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5 – A democracia nos editoriais 
 

O Brasil é um país democrático. E talvez não haja afirmativa mais controversa do que 

esta. Poucos negam, mas muitos divergem sobre qual o significado, ou os possíveis 

significados, de ser democrático. Em tempos de ebulição política e numa conjuntura 

fortemente polarizada, por mais divergentes que estas posições sejam, haverá uma 

convergência inegociável entre ambas: a democracia. Mesmo as vozes mais 

conservadoras que clamam por intervenção militar, estas que reapareceram 

recentemente no Brasil, até elas o fazem em nome da democracia. Foi em nome dos 

valores democráticos, aliás, que o golpe de 1964 foi dado. Não é à toa que ainda hoje 

haja quem chame o golpe de “revolução”, seja por displicência ou por convicção 

ideológica. “Ressurge a democracia!”, exclama o título do famoso editorial do jornal O 

Globo, publicado três dias após o golpe de 64 e em defesa explícita da operação política 

que resultou no afastamento de João Goulart pelo parlamento e na tomada do governo 

pelos militares. Curiosamente, aliás, o nome do principal partido herdeiro da 

organização política alicerce da ditadura hoje se chama “Democratas”.  

 

A democracia baila de um lado a outro do espectro político. Mais do que um simples 

conceito referente a uma ordem política ou social, a democracia se tornou argumento 

usado indistintamente para justificar todo tipo de posição política no Brasil. Da 

esquerda à direita, dos mais conservadores aos mais progressistas, defende-se a 

democracia fartamente. É uma posição comum entre as pessoas, organizações sociais e 

instituições que de alguma forma se relacionam ou compõe a esfera política no país. É 

assim nos partidos, nos movimentos, na intelectualidade. Num parlamento ou numa 

mesa de bar, se o tema for política, a democracia costuma ser inviolável. Serve de 

conteúdo para qualquer argumento, inclusive argumentos opostos entre si. Do 

surgimento da República para cá, pouco se atreveu a rejeitar a democracia como a 

melhor solução política para um governo e para um sistema de relações políticas, 

mesmo que ela funcione muitas vezes apenas no plano ideal, ou mesmo quando foi 

apenas uma farsa política. Estamos diante, pois então, de um conceito bastante 

controverso. E como um dos ingredientes mais especiais de qualquer democracia é a 

própria possibilidade de controvérsia, o esforço analítico deste trabalho se debruçará 

justamente em torno da variedade de posições sobre a democracia em alguns dos 

principais veículos da mídia impressa no Brasil. 
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O ponto de partida da análise é a hipótese de que os veículos de comunicação 

compartilham da ideia de democracia não apenas como um modelo de ordem política ou 

social, mas também como um valor histórico, político e cultural. Independente de quais 

sejam as posições expressas nas linhas editoriais, haverá sempre o verniz da 

democracia88. Nos principais veículos brasileiros defender a democracia é sempre 

ordem do dia. Não importa o assunto, o apreço pelos valores democráticos está sempre 

presente. E o objetivo aqui é contribuir para analisar como a posição em torno da 

democracia se configura no jornalismo político brasileiro, que sentidos de democracia o 

jornalismo produz, e por consequência, que conflitos ou interseções são possíveis 

identificar entre jornalismo e democracia. Como este é um tema bastante presente nos 

editoriais, bastou prestar um pouco mais de atenção nos jornais analisados para perceber 

que a posição em defesa da democracia pode ser tão comum quanto cheia de 

incongruências.  

 

Dito isto, apontamos para o contexto das manifestações de junho de 2013 como um 

momento propício para aprofundarmos a discussão sobre a democracia no país. Seus 

princípios, suas características, possibilidades e riscos. O que a democracia permite, o 

que não pertence a ela e quais são seus limites. Do ponto de vista histórico, como 

chegamos a ela, ou como podemos “aperfeiçoá-la”, como sugere Rousseau. Veremos 

que os três jornais impressos analisados (Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e O 

Globo), uns mais outros menos, adotaram narrativas que se relacionavam com todas ou 

pelo menos alguma destas questões em torno da democracia enquanto cobriam as 

manifestações. Não é difícil entender o porquê disso. Durante os protestos não faltaram 

motivações para colocar a democracia e os valores democráticos em debate. A liberdade 

de expressão e de manifestação; o direito ou não de ocupar vias públicas; o expediente 

da violência nos protestos; o direito ou não do uso da força por parte da polícia; os 

questionamentos sobre o sistema político e sobre a atuação de seus representantes e dos 

governos.  

                                                           
88 Aqui é importante evitar uma possível confusão. Nossa análise não articula as noções de democracia e 
comunicação a partir do debate sobre a necessidade ou não de democratização das comunicações. 
Sobre esta questão nós também temos opinião, e certamente a esfera de comunicação no Brasil está 
longe de viver uma experiência democrática. Mas a análise aqui presente gira em torno de outra 
questão.  
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Mesmo que por caminhos discursivos distintos, o sistema político no Brasil foi muito 

discutido nos editoriais. Abordagens sobre a necessidade ou não de reforma; sobre a 

celeridade nos trâmites e tomadas de decisões políticas nos poderes; a necessidade de 

consolidar os canais de relação entre o sistema político com os cidadãos e cidadãs; a 

falta de legitimidade do conjunto de partidos políticos na sociedade; a própria 

composição partidária no Brasil e até a comparação do Brasil com outras democracias 

no mundo. Ora de maneira mais sutil, ora de maneira mais perceptível, os editoriais 

estão recheados de impressões e ricas considerações sobre a democracia no país.  

 

No caso de alguns desses editoriais a democracia chega a ser o tema exclusivo, sem 

nenhuma menção às manifestações, embora se perceba que os protestos compõem o 

cenário a partir do qual os jornais foram provocados a apresentar suas posições sobre a 

ela. Em mais de um editorial, Folha e O Globo, por exemplo, apresentam posições 

muito claras e minuciosas sobre o sistema político no Brasil. Estadão, apesar de ser o 

veículo que mais tratou sobre as manifestações de junho nos editoriais, foi também o 

veículo que mais demorou a se referir expressamente à democracia, e o que menos 

vezes o fez. Por outro lado, a ausência de referência explícita à democracia não significa 

a ausência de uma discussão implícita em torno dela. Ao contrário, mesmo sem se 

referir diretamente à democracia, veremos que Estadão convoca os mesmos elementos e 

na maioria das vezes adota perspectivas muito similares à Folha e ao Globo, e no geral, 

os três jornais convergem suas visões sobre os protestos e sobre a democracia. Nem 

sempre fazem com a mesma intensidade, é verdade. Assim como apresentam também 

posições conflituosas de veículo a veículo, ou mesmo entre editoriais de um mesmo 

veículo. E mesmo quando a posição em torno das manifestações muda, o discurso 

democrático está presente.  

 

Percebemos que a noção de democracia é colocada em questão principalmente a partir 

de duas perspectivas, já referidas anteriormente: a de maioria e a de igualdade social. Há 

uma terceira perspectiva também bastante presente nos editoriais, qual seja o debate em 

torno de democracia e participação política que coloca em discussão as noções de 

democracia direta e democracia representativa. Mas a esta análise coube apenas às duas 

primeiras, principalmente por um motivo. O debate sobre participação política nos 

editoriais é motivado, sobretudo, quando os jornais passam a tratar da reforma política 
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proposta pelo governo, e trazer este tema aqui significaria estender demais e talvez 

diversificar exageradamente os elementos de análise para o objetivo que cumpre esta 

monografia.  

 

Ao se posicionarem diante das manifestações, os editoriais de maneira recorrente 

usaram as noções de maioria e igualdade social, fosse quando criticavam ou fosse para 

render elogios políticos aos protestos. Estas posições variavam ao longo da cobertura. A 

análise do corpus teria sido menos interessante se comparássemos apenas as posições de 

um veículo com outro, e porventura não fizéssemos também uma análise comparativa 

entre um editorial e outro do mesmo veículo durante as diferentes fases da cobertura. 

Perceber de que maneira a perspectiva em torno da democracia varia dentro de um 

mesmo veículo no decorrer das manifestações sugere como a própria noção de 

democracia ainda é cheia de imprecisões. Como o período pesquisado é relativamente 

extenso, principalmente levando em conta a intensidade das manifestações e a tiragem 

diária dos jornais analisados, mesmo não tendo analisado as matérias e reportagens ou 

os conteúdos online dos veículos, o material é suficientemente fértil para nos dar 

inúmeras pistas sobre como a noção de democracia é articulada na imprensa. Além 

disso, foram vários e consecutivos os editoriais sobre as jornadas de junho e os temas 

derivados delas. De longe, foi o assunto mais tratado durante quase dois meses de 

editoriais, mais até do que a concomitante Copa das Confederações. E a partir dos mais 

diversos questionamentos. 

 

As manifestações representam a maioria da população? Que direitos elas reivindicam? 

Quais os limites de uma manifestação política numa democracia? Como um Estado 

democrático deve reagir às manifestações políticas como aquelas? Simplesmente 

reprimir ou dialogar e atender as reivindicações? Afinal, as manifestações são ou não 

democráticas? As respostas para estas questões variam muito nos textos e ajudam a 

enxergar com maior nitidez como a defesa da democracia pode ser feita de maneiras tão 

distintas. É como se estivéssemos numa estrada diante de uma bifurcação, e ambas as 

placas de sinalização apontassem para o mesmo lugar – a democracia – embora suas 

setas indicassem direções completamente opostas. Há editoriais assim. E para evitar que 

a análise seja por demais tortuosa diante de tantas perspectivas e posições, dividimos o 

conjunto de editoriais em três diferentes fases que coincidem com momentos distintos 
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no contexto das manifestações. Esta divisão em três fases de cobertura servirá como 

uma guia de orientação para nossa análise. Explicaremos melhor na seção seguinte.  
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5.1 – As três fases da cobertura jornalística 
 

Todos os veículos convergem no diagnóstico de que as jornadas de junho significaram 

um momento de rara mobilização social que rompeu com décadas de “inércia política”89 

no Brasil. Isso quando, já no meio de junho, os editoriais faziam um esforço para 

“decifrar as mensagens da rua”90 e compreender como e porque os protestos tomaram 

tamanha dimensão. Quando o número de pessoas e cidades mobilizadas nas ruas já 

atingia índices surpreendentes, todos os veículos rememoraram os últimos grandes 

processos de mobilização social no Brasil, aqueles em torno da campanha das Diretas 

Já e do processo que levou ao impeachment de Collor. O breve histórico apresentado no 

início deste trabalho já sugere um ambiente de grande excitação política, seja das 

pessoas ou organizações que estavam em protesto, seja das instituições que estavam 

atentas e preocupadas com a instabilidade política decorrente das manifestações. Nas 

grandes avenidas das grandes cidades, nos discursos em púlpito no Congresso e nas 

redações de imprensa; nas chamadas “redes sociais” da internet e na agenda dos poderes 

constituídos no Brasil, em todo lugar era possível perceber os sintomas desta excitação.  

 

Para este trabalho, analisamos um total de 59 editoriais publicados entre os dias 8 de 

junho e 20 de julho nos jornais Estado de São Paulo (29), Folha de São Paulo (14) e O 

Globo (15). Todos eles tinham como tema central as manifestações de junho ou temas 

decorrentes delas. Tendo em vista o desenrolar dos protestos e seus efeitos políticos 

mais imediatos, é possível estabelecer alguns critérios para distinguir três momentos a 

partir dos quais orientaremos a análise. Esta decisão não foi tomada de maneira 

aleatória. Em primeiro lugar, os próprios acontecimentos durante as manifestações 

ajudam a separar todo o processo num roteiro de início, meio e fim. Primeiro, as 

manifestações do MPL com pautas relacionadas à mobilidade urbana; depois uma 

irradiação enorme do estado de mobilização social para outros lugares e em torno de 

outras pautas políticas, e por último a tentativa do governo de responder àquele 

processo histórico de contestação social com um pacote de propostas.  

 

Por outro lado, a opção por estabelecer esta divisão em três tempos não tem a ver 

apenas com os acontecimentos em si. É possível visualizar nitidamente esse mesmo 

                                                           
89 Editorial O Globo, 19/06/2013. 
90 IDEM. 
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roteiro na cobertura da imprensa, com uma variação nos temas centrais e nas 

perspectivas a partir dos quais eles eram analisados. Inicialmente as opiniões nos 

editoriais giravam em torno de questões como o direito à manifestação e a violência e, 

em menor intensidade, ao tema da mobilidade urbana. Em seguida, os jornais 

demonstram perplexidade diante das multidões nas ruas e da diversidade de pautas que 

expressam aquela indignação coletiva. E por fim, a discussão nos veículos gira em torno 

da reforma política e da viabilidade ou não do plebiscito proposto pelo governo.  

 

A metodologia de análise dos editoriais em três fases será de grande valia quando 

percebermos que a variação das posições e opiniões e a própria produção de sentidos 

sobre a democracia nesses editoriais acontece justamente de acordo com este roteiro. 

Democracia é um tema permanente em todos os veículos e está em quase todos os 

editoriais. E quando não há a referência direta, os textos apresentam elementos que 

compõem o conjunto de reflexões que tem relação estreita com a ideia de democracia. E 

esta referência recorrente nos ajuda a observar como as posições editoriais também 

variam de enquadramento a depender da fase da cobertura. Por isso, esta divisão 

metodológica proposta aqui permitirá estabelecer conexões e desconexões entre os 

editoriais através dos quais os veículos pesquisados expressam suas opiniões.  

 

a) Primeira fase da cobertura: “manifestações antidemocráticas” 

 

O primeiro momento da cobertura dos veículos durante as manifestações são os 

editoriais publicados entre os dias 08 e 17 de junho. Nesse curto período os protestos 

demonstram uma capacidade de mobilização incomum. Até o dia do ato quando há um 

recrudescimento da ação policial, como já vimos, as manifestações em São Paulo 

somam 10 mil pessoas. Os primeiros protestos visavam basicamente aproveitar o 

contexto de aumento de passagens em São Paulo para resistir ao aumento e colocar em 

debate as querelas do transporte público no Brasil. Nesta primeira fase foram publicados 

sete editoriais, sendo três (03) do Estadão, dois (02) da Folha e dois (02) do Globo. Até 

aqui predominou nos editoriais uma abordagem voltada para o tema da violência nas 

manifestações. Com referências quase exclusivas ao que eles mesmos chamam de 

“vandalismo”, os veículos pouco dissertaram sobre a natureza política do movimento 

que liderava as mobilizações ou sobre qual seria sua pauta. Apareceu com muito mais 

força a denúncia sistemática sobre destruição de estabelecimentos e equipamentos e 
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depredação de patrimônios públicos e privados protagonizado pelos manifestantes. Não 

parecia ser uma preocupação dos editoriais ir além da discussão sobre o aumento das 

passagens e aprofundar as discussões sobre a própria mobilidade urbana. Os jornais se 

empenharam mais em duvidar da legitimidade dos protestos. A principal questão nessa 

fase da cobertura era se as manifestações ocorridas até ali eram um direito democrático 

ou eram uma afronta à democracia.  

 

De maneira geral, os veículos trouxeram à tona os mesmos elementos. Todos 

reconhecem o direito fundamental de manifestação em uma democracia, mas 

reconhecem também que há regras e limites que precisam ser respeitados até mesmo 

num momento de protesto. Os jornais caracterizavam as manifestações como ação de 

“vândalos” e com reivindicações pouco viáveis. A depredação, a violência, as 

interrupções das vias urbanas e do livre “ir e vir” são elementos trazidos à discussão 

para questionar o caráter dos protestos diante da democracia. Os editoriais vão direto ao 

ponto: as manifestações não respeitam a democracia e, portanto, precisam ser 

reprimidas. Todos os jornais nesse momento reduzem as manifestações aos 

acontecimentos relacionados à violência, e apresentam posições a partir da ideia de que 

nenhuma democracia pode tolerar a ação de ninguém que não respeite seus limites. E já 

aqui é possível perceber uma diferença fundamental com a linha editorial adotada 

durante a segunda fase. 

  

b) Segunda fase da cobertura: “os políticos precisam ouvir as ruas” 

 

A primeira mudança na linha editorial nos veículos acontece após o dia 17 de junho. 

Um dos elementos que explica esta mudança é o recrudescimento da repressão policial 

contra os protestos no dia 13 que, como também já vimos, causou uma série de 

episódios de violência desproporcional com vitimização grave de manifestantes e 

pessoas não envolvidas nas manifestações, inclusive mais de uma dezena de jornalistas. 

A resposta dos jornais à polícia foi implacável: “a polícia militar é mais despreparada 

que o vandalismo”91. Não deixa de ser curioso, é claro, o fato de que antes da ação 

desproporcional da polícia, os editoriais repetiam exaustivamente a necessidade de 

haver uma ação mais eficiente da polícia. A partir daí, e não apenas por causa da 

                                                           
91 Editorial de Folha de São Paulo, 15/06/2013. 
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repressão, a cobertura na imprensa começa a ganhar outros tons, bem como as próprias 

manifestações começaram a mudar de figura. No dia 17, 270 mil pessoas foram às ruas 

em várias cidades e a mobilidade urbana já não era o único tema em questão. E mais 

importante do que a reação negativa dos editoriais à ação da polícia foi mesmo a 

perplexidade da imprensa diante do crescimento vertiginoso durante a segunda das 

manifestações. Aqui os veículos percebem que estavam diante de um acontecimento 

histórico no Brasil. E o que antes era caracterizado como “puro vandalismo” e 

“antidemocrático” nas linhas editoriais, passam de repente a representar o 

“amadurecimento da democracia”. Ao todo, a segunda fase da cobertura conta com 

treze editoriais: cinco (05) textos do Estadão, quatro (04) da Folha e quatro (04) de O 

Globo. 

 

Durante esta segunda fase os conflitos com a polícia e os atos de violência continuam 

existindo. Aliás, a própria dimensão da violência cresce junto com as manifestações. 

Apesar de sempre protagonizados por uma minoria, como era também nos primeiros 

protestos, os atos de depredação alcançaram feitos históricos em termos de violência 

prefeituras, palácios de governo e do Itamaraty. No entanto, percebemos nitidamente 

que a relevância do tema “vandalismo” nos editoriais perde espaço. A violência não 

deixa de ser uma preocupação, mas o foco passa a ser reflexões em torno das 

manifestações como resultado de acúmulo de insatisfações da sociedade com a política 

no Brasil. Entender o que elas significavam e quais eram suas reivindicações. Estadão, 

responsável pelo discurso mais duro contra os primeiros protestos, agora diz que “a 

sociedade quer se exprimir”92, e tem direito a fazer isso. E diante das indignações das 

multidões, o que resta ao governo e aos representantes políticos é ouvir e atender suas 

reivindicações.  

 

Uma característica importante a ser identificada nesta segunda fase da cobertura é 

justamente a atenção dos veículos com o conteúdo dos protestos ou a natureza política 

de suas reivindicações. Vimos que os editoriais pouco se importaram em compreender 

ou refletir sobre a pauta do movimento nas primeiras manifestações, apesar de esta ser 

uma pauta cheia de nuances e extremamente rica, como o próprio MPL viria a provar 

                                                           
92 Editorial de Estado de São Paulo, 22/06/2013. 
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mais tarde em diversas entrevistas em rede nacional e no diálogo direto com 

representantes do poder público, inclusive com a presidente da República.  

 

Os primeiros protestos tentavam chamar a atenção para um direito social concreto, 

reivindicado nas ruas, mas há muito pouco sobre ele nos primeiros editoriais. De 

maneira geral, a pauta do MPL foi reduzida ao “irrealismo”. O mesmo não acontece 

nesta segunda fase da cobertura. A pauta dos protestos é destrinchada ao máximo nos 

editoriais. As reivindicações, por mais superficiais que fossem, passam a ter um 

significado inestimável para a democracia e passam a ser caracterizadas como uma 

demonstração de uma “sólida consciência política” da população brasileira. Fica muito 

evidente que a perspectiva em torno da democracia muda durante esta segunda fase da 

cobertura. A “violência” deixa de ser o tema preponderante; as reinvindicações são 

tratadas com maior importância, e aquele debate tão presente na primeira fase sobre os 

transtornos causados pelos protestos e o direito de “ir e vir” do trânsito não aparece 

mais nos editoriais. Aqui a ideia de democracia passa a ser articulada com outros 

elementos como o mau funcionamento do sistema político; a falta de sensibilidade dos 

governos; a falta de representatividade dos partidos nas manifestações e a necessidade 

de levar em consideração os direitos sociais reivindicados nas ruas. Uma democracia 

que não dá conta de responder a estas demandas sociais é uma democracia frágil. Uma 

abordagem completamente diferente, portanto, daquela adotada na primeira fase da 

cobertura.   

 

c) Terceira fase: reforma política para quê? 

 

As perspectivas que analisaremos neste trabalho estão presentes, sobretudo, na primeira 

e segunda fases da cobertura. Quando a presidente Dilma faz seu segundo 

pronunciamento no dia 24 de junho e informa à nação sobre um pacote de medidas 

elaborado pelo governo como resposta às demandas apresentadas nas ruas, os editoriais 

mudam de enquadramento novamente. Nesse momento as manifestações praticamente 

deixam de ser objeto de notícia nos editoriais e o tema da reforma política se torna 

quase exclusivo em todos os veículos. Os protestos ainda acontecem em várias partes do 

país, mas já apontam para um refluxo e vão gradativamente perdendo força social. 

Nesta fase a democracia ainda está em debate, mas não tanto mais vinculada ao 

tamanho das manifestações ou aos direitos reivindicados nas ruas. A abordagem nos 
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editoriais a partir daqui articula a discussão sobre democracia com dois outros pontos. 

Primeiro a necessidade ou não de reformar o sistema político no Brasil e, segundo, a 

legitimidade democrática de tomar decisões através de consultas à população como 

plebiscito.  

 

Nos editoriais da terceira fase a maior parte dos veículos questiona a iniciativa do 

governo em identificar a reforma política como principal saída para o impasse gerado 

pelas manifestações e questiona ainda a decisão de criar um plebiscito para tomar 

decisões sobre um tema tão importante. Com a polêmica sobre a reforma política e 

sobre o plebiscito, é possível identificar nos editoriais uma reflexão comum nos 

veículos sobre democracia a partir da noção de participação política, e da relação entre 

as noções de democracia direta e democracia representativa. Este é um tema para o qual 

seria preciso produzir outra análise, talvez até com elaborações dos mesmos autores 

utilizados nesta. De todo modo, durante a terceira fase há ainda resquícios importantes 

dos elementos trazidos durante as duas primeiras fases, tanto sobre a ideia de maioria 

quanto sobre a de igualdade social. Ao todo, a última fase da cobertura é composta por 

trinta e nove editoriais, sendo vinte e um (21) do Estadão, oito (08) da Folha e nove 

(09) de O Globo, 

  

São três fases de cobertura e três abordagens bastante distintas. Apesar de a democracia 

ser um tema permanente, a linha editorial de cada veículo sofre alterações na mesma 

medida que altera o contexto das mobilizações. E essa variação nas linhas editoriais nos 

ajudará a observar como certa variação também se apresenta na perspectiva dos 

editoriais diante dos protestos. Vejamos.   
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5.2 – A democracia em perspectiva 
 

Como já vimos, a democracia é objeto de muitas reflexões entre autores e pensadores de 

abordagens teóricas e tempo históricos variados. Parte destas reflexões e abordagens 

será utilizada neste trabalho com o objetivo de compreender a visão de democracia 

presente em alguns dos principais editoriais brasileiros, algo que aprofundaremos a 

partir deste capítulo. No entanto, antes de desembaraçar os editoriais é necessário 

lembrar a partir de quais perspectivas analisaremos os veículos. 

 

Percebemos claramente que toda a discussão sobre democracia orbita em torno de duas 

perspectivas principais. Uma delas diz respeito a um procedimento democrático, a uma 

de suas regras fundamentais: a regra da maioria. A outra diz respeito ao que estamos 

chamando de “substância” da democracia: a relação entre a igualdade democrática e a 

igualdade social. As duas perspectivas estão presentes em mais de uma fase da 

cobertura, principalmente na primeira e na segunda. E a presença em mais de uma fase 

nos permite concluir sobre certas contradições nos sentidos de democracia produzidos 

nos veículos quando comparamos a posição adotada em uma fase com a posição 

adotada em outra fase. Além de analisarmos também como uma perspectiva pode ter 

sido tão fundamental em determinada fase da cobertura e ser absolutamente ignorada 

por editoriais do mesmo veículo em outra fase da cobertura. Naturalmente, esse 

processo não acontece de maneira completamente homogênea entre os veículos, sendo 

que cada um deles apresenta contradições próprias. Mas há também similaridades entre 

os jornais, tanto nas posições que apresenta quanto na sincronia em que tais 

perspectivas aqui analisadas aparecem nos jornais, seja com o objetivo de qualificar os 

protestos, qualificar a democracia brasileira ou apresentar opiniões sobre outros temas 

relacionados ao contexto das manifestações. 

 

A análise será feita de modo que seja possível estabelecer ao mesmo tempo 

congruências e imprecisões nessa produção de sentidos diante das manifestações e da 

democracia brasileira. E isso só foi possível realizar depois de cruzar e relacionar as 

perspectivas adotadas nos veículos com os autores sobre os quais nos referimos no 

capítulo anterior, e assim perceber de que maneira a compreensão dos jornais sobre 

democracia encontra ou não conforto na teoria democrática.  
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5.2.1 – Democracia e maioria: a quem representam as manifestações de 

junho?  

 

Como já dissemos, a regra da maioria compõe as normas democráticas desde sempre. 

Desde a antiguidade até o mundo contemporâneo, onde há democracia a maioria é um 

procedimento essencial. A regra da maioria significa ter o princípio da igualdade 

política aplicada em processos de tomadas de decisões onde a democracia vigora. E esta 

noção de maioria aparece nos editoriais desde o início da cobertura das manifestações. 

Em diferentes contextos das mobilizações e sobre diferentes questões, a relação entre 

maioria e minoria foi convocada diversas vezes durante a primeira e a segunda fase da 

cobertura sempre com o objetivo de sustentar as posições nos editoriais sobre os 

protestos. Para tanto, os jornais fizeram uso da ideia de maioria de maneiras distintas, e 

por vezes contraditórias. Faremos neste capítulo uma análise mais detalhada sobre como 

a articulação da ideia de maioria está vinculada à noção de democracia nos editoriais e 

de que maneira esta relação entre maioria e minoria varia de um momento a outro, de 

um veículo a outro e de um editorial a outro. A partir da abordagem teórica feita no 

capítulo 3, tentaremos encontrar sentido na opção feita nos editoriais em adotar esta 

perspectiva para refletir sobre a noção de democracia no jornalismo.  

 

a) A noção de maioria na primeira fase: “milhares contra milhões” 

 

Como já foi dito, Estadão foi o veículo que publicou o primeiro editorial sobre as 

manifestações, logo após os dois primeiros atos do MPL que reuniu, segundo o jornal, 

“apenas cerca de mil manifestantes”. O editorial titulado Puro vandalismo apresenta 

uma preocupação sobre o que ele mesmo chama de “festival de vandalismo” e com a 

“falta de firmeza das autoridades” para lidar com o ato ocorrido nos dias anteriores. Já 

há aqui a ideia de maioria e minoria no contexto das manifestações. E esta ideia se 

repete com mais força quando o jornal publica seu segundo editorial, no mesmo dia em 

que Folha e O Globo publicam seus primeiros textos. A esta altura o MPL já havia 

realizado o seu terceiro protesto com cerca de 10 mil pessoas, um crescimento 

substancial em relação ao primeiro protesto. E os editoriais dos três jornais foram 

compostos basicamente por críticas ao movimento. Críticas sobre diferentes questões, 

mas em todos eles há a ideia de que os protestos não representam uma suposta 

“maioria” na sociedade, mas representam apenas uma minoria. E veremos que a ideia de 
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maioria cumpre a função de sustentar o principal argumento utilizado nos editoriais ao 

desqualificar os protestos: se não são maioria, não são convenientes à democracia.  

Vamos começar a colocar a lupa nestes editoriais. 

 

O título do segundo editorial do Estadão é Chegou a hora do basta, onde o “basta”, 

naturalmente, se refere às manifestações. O crescimento incomum e as cenas de 

violência repetidas em todos os atos explicam o título imperativo do editorial: ou o 

poder público reage e interrompe as manifestações ou a cidade estará “entregue à 

desordem”. Estadão afirma que “por onde passaram, os manifestantes deixaram um 

rastro de destruição”, “aterrorizaram a população” e “paralisaram vasta área da cidade”. 

O cenário desenhado é de absoluto caos. E o tom crítico à atuação “moderada” da PM é 

muito acentuado.  

 

No primeiro editorial de Folha o roteiro é bastante parecido. A começar pelo título: 

Retomar a paulista93. Novamente um título com tom imperativo direcionada ao poder 

público que não havia ainda dado demonstrações de força o suficiente para “vetar” 

aquelas manifestações compostas por “jovens predispostos à violência” e a “vandalizar 

equipamentos públicos” na cidade. Para Folha, o ato do dia anterior mostrava que havia 

chegado a hora da prefeitura e do governo do estado darem um “ponto final” nos 

protestos, e para tanto precisariam usar a “força da lei”. Naturalmente, não se tinha 

ainda a menor noção ainda do que estava por vir. 

 

Dos três jornais, O Globo é único que não convoca a noção de maioria na primeira fase, 

faz apenas na segunda. De qualquer forma é importante sabermos que o cenário 

desenhado pelos primeiros editoriais do jornal é o mesmo encontrado no Estadão e 

Folha. A primeira posição de O Globo sobre os protestos não aparece num texto padrão. 

O jornal publicou sua opinião editorial num box com três pequenos parágrafos em 

destaque numa reportagem sobre as manifestações. E desde aí o jornal coloca a 

democracia no centro da discussão sobre as manifestações. Aliás, de maneira geral O 

Globo é o jornal que mais aprofunda as discussões sobre democracia, do início ao fim 

da cobertura dos protestos. Nesta primeira opinião editorial o único tema em questão 

quando o jornal trata das manifestações é o “vandalismo”. As manifestações se 

                                                           
93 Editorial de Folha de São Paulo, 08/06/2013. 
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resumem a isto. Os protestos são organizados por “vândalos e anarquistas” que 

precisam conhecer os “limites da democracia”.  

 

Além destes editoriais referidos, ainda nesta primeira fase da cobertura são publicados 

por cada um dos jornais mais um editorial. No mesmo dia 13 de junho, data da ação 

fatídica e truculenta ação da PM, quando os editoriais citados já haviam sido 

publicados, a violência policial foi tão pesada que os mesmos jornais que clamavam 

pelo “uso da força”, agora apresentavam uma opinião crítica à ação repressiva. Centenas 

de feridos, dentre estes pessoas que não tinham nada a ver com as manifestações. E 

dentre estas mais de uma dezena de jornalistas. Os três veículos publicaram editoriais no 

dia 15 de junho condenando fortemente a ação policial. A crítica editorial por causa da 

“moderação” da repressão passou a ser uma crítica ainda mais contundente contra o 

“despreparo” da polícia. De qualquer forma, apesar da artilharia editorial também ter se 

voltado contra a polícia, ainda aqui a leitura feita pelos jornais sobre as manifestações 

continuam sendo essencialmente a mesma. Os protestos são resultado da ação de 

“vândalos”, e o poder público ainda não havia se mostrado capaz de usar força e 

inteligência para fazê-los cessar.  

 

Discutiremos a firmeza da posição nos editoriais contra a violência dos manifestantes e 

o “vandalismo” mais à frente neste trabalho. O que nos interessa agora é dar evidência a 

como a crítica às manifestações eram sustentadas a partir da ideia de que as 

manifestações representavam apenas uma minoria contra a maioria da sociedade. 

Vejamos a seguir alguns trechos completos destes editoriais mencionados que nos 

ajudarão na análise que faremos em seguida: 

 

Apesar de há muito o atrevimento desses grupos não ser uma novidade para os 

paulistanos, dessa vez a população teve motivos para se assustar mais do que 

por ocasião de outros protestos, por causa de sua fúria destrutiva. 

 

(...)  

 

Em suma, foi mais um dia de cão, pior do que os outros, no qual a violência dos 

manifestantes assustou e prejudicou diretamente centenas de milhares de 

paulistanos que trabalhavam na Paulista e no centro e deixou apreensivos 
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milhões de outros que assistiram pela televisão às cenas de depredação” 

(ESTADÃO, 13/06/2013) 

 

“(...) Os poucos manifestantes que parecem ter algo na cabeça além de capuzes 

justificam a violência como reação à suposta brutalidade da polícia, que acusa 

de reprimir o direito constitucional de manifestação. Demonstram, com isso, a 

ignorância de um preceito básico do convívio democrático: cabe ao poder 

público impor regras e limites ao exercício de direitos por grupos e pessoas 

quando há conflito de prerrogativas. O direito à manifestação é sagrado, mas 

não está acima do direito de ir e vir – menos ainda quando o primeiro é 

reclamado por milhares de manifestantes e o segundo é negado a milhões. 

(FOLHA, 13/06/2013)  

 

“Os vândalos e anarquistas que têm atuado na série de manifestações no Rio e 

em São Paulo, com depredações e danos ao patrimônio cultural e histórico da 

cidade, precisam, conhecer os limites usuais da democracia.” (O GLOBO, 

13/06/2013) 

 

“A nova geração nas ruas do Rio e de São Paulo parece vir de uma mistura de 

grupos de extrema-esquerda – alguns à margem dos partidos representados no 

Congresso –, “rebeldes sem causa” da classe média, anarquistas e vândalos em 

geral. (...) É preciso entender melhor o que se passa, a começar pelo próprio 

poder público que, até agora, principalmente em São Paulo, não tem conseguido 

manter vias importantes abertas ao direito constitucional de ir e vir. (O 

GLOBO, 15/06/2013) 

 

Nesse momento, Estadão é o único veículo que ainda não faz menção à democracia. Na 

verdade, como já foi dito anteriormente, Estadão é o veículo que mais demora a colocar 

a democracia em discussão de maneira explícita, ao contrário de Folha e O Globo que o 

faz desde os primeiros editoriais. De todo modo, os elementos que o jornal utiliza para 

apresentar suas posições são muito semelhantes àqueles utilizados por Folha e O Globo. 

O importante para a análise aqui será compreender de que forma a crítica nos primeiros 

editoriais está ligada ao entendimento de que as manifestações não são nada além de 

uma minoria, e o que é pior, uma minoria violenta.  

 

Obviamente, só é possível identificar uma minoria quando há também uma maioria. 

Uma só existe em relação à outra. Dessa forma, nos cabe identificar que relação de 
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maioria e minoria o Estadão e Folha estabelecem para caracterizar as manifestações 

durante esta primeira fase como minoritárias. Os trechos citados dos jornais deixam 

claro um conflito existente entre os “milhares” e “milhões”, quando o termo “milhares” 

se refere ao número de pessoas envolvidas nos protestos, e o termo “milhões” diz 

respeito ao número de pessoas não envolvidas no protesto, ou seja, o resto da população 

de São Paulo. Os editoriais estabelecem, portanto, uma relação entre uma minoria de 

manifestantes, os “milhares”, e uma maioria composta pelos cidadãos de São Paulo, os 

“milhões”. Em primeiro lugar, é preciso refletir sobre a validade desta relação entre 

maioria e minoria pressuposta nos editoriais.  

 

É claro que os “milhões” de paulistanos existem, e com certeza são muito mais 

numerosos do que os “milhares” de manifestantes. Mas como vimos na análise dos 

pensamentos de Aristóteles, Rousseau e Tocqueville, estas duas partes só podem ser 

caracterizadas como maioria e minoria em função de algum conflito ou de alguma 

diferença que possa haver entre uma e outra. O que diferencia as duas partes? Apenas o 

fato de uma das partes estar em protesto e a outra parte, não? Apenas isso nos faz 

concluir que uma parte está em conflito com a outra? Sob esta perspectiva adotada em 

Estadão e Folha, numa cidade com mais de 11 milhões de habitantes como São Paulo, é 

difícil imaginar qualquer processo de mobilização que não represente apenas uma 

minoria em relação ao total da população. Mas isso não pode ser suficiente para 

desqualificar um protesto político ou para simplesmente concluir sobre uma relação de 

conflito entre os manifestantes e a população. Caso contrário, toda e qualquer 

manifestação que não reunisse a maior parte destes 11 milhões de pessoas seria 

desqualificada automaticamente por não representar a maioria da sociedade.  

 

Além disso, podemos até imaginar que 10 mil pessoas reunidas no terceiro ato do MPL 

possa ser considerado um contingente pequeno quando comparado às proporções que os 

protestos tomaram logo em seguida. Mas os editoriais ainda não sabiam o que estava 

por vir, portanto este também não poderia ser o parâmetro dos jornais para concluir 

sobre qualquer “minoria”. Seria anacronismo se considerássemos essa hipótese. O fato é 

que um protesto com 10 mil pessoas não pode ser considerado uma manifestação 

pequena, muito menos quando este contingente expressa um crescimento vertiginoso de 

400% em menos de cinco dias. Logo, ainda é preciso compreender o que faz os 

editoriais estabelecerem esta relação entre maioria de “milhões” contra minoria de 
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“milhares”. E para tanto seria preciso identificar algum conflito de posição entre os 

milhares e os milhões.  

 

Como sabemos, manifestações políticas como aquelas de junho de 2013 não 

caracterizam nenhum processo de tomada de decisão. Pelo contrário, o que explica a 

existência de protestos como aqueles é a necessidade de afirmar posições e a partir daí 

coloca-los em debate na esfera pública com o objetivo de cobrar do sistema político 

soluções para os problemas que são apresentados. Logo, certamente conhecemos as 

posições e os interesses defendidos nos protestos. Mas como Estadão e Folha 

pressupõem um conflito de posição entre os protestos e a maioria da população 

paulistana? Como saber se a maioria da população seria contra a pauta apresentada nas 

manifestações?  

 

Veremos na seção 5.2.2 deste capítulo que a natureza das reivindicações do MPL é 

ignorada ou peremptoriamente desqualificada nos editoriais. Os jornais durante a 

primeira fase passam ao largo da discussão sobre as reivindicações dos protestos. 

Quando tratam dela o fazem de maneira superficial e apenas concluem sobre sua 

inviabilidade. É possível até que os jornais pressuponham que esta posição seja 

compartilhada pelos “milhões” de paulistanos. Mas não passaria de um pressuposto, 

tendo em vista que não há nenhum dado que nos dê indício dessa posição. Além disso, é 

difícil imaginar que os jornais tenham algum diagnóstico preciso sobre a opinião 

pública em torno da pauta dos protestos nesse primeiro momento. Como dissemos, 

trataremos sobre esta questão com mais cuidado quando analisarmos a democracia a 

partir da perspectiva da igualdade social. Mas cabe aqui perguntar: se nem o próprio 

jornalismo conhece profundamente a pauta do movimento, como seria possível 

especular a posição da sociedade sobre as reivindicações e assim conferir algum conflito 

de posição entre ela e os manifestantes, e por consequência conferir um conflito entre 

uma “maioria” e uma “minoria”? Como ter certeza de que a pauta do MPL não tem 

ressonância em boa parte da sociedade, ainda que esta parte não esteja em estado de 

mobilização? Seria frágil demais conferir “maioria” e “minoria” dessa forma. Não há o 

menor sentido, portanto, em classificar as manifestações como minoria por esse 

caminho.  
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Um conflito de direitos: o “ir e vir” democrático 

 

O direito à manifestação é reconhecido em todos os jornais como um direito 

democrático e constitucional. Em nenhum momento qualquer veículo coloca alguma 

dúvida sobre esta premissa. Ou seja, não há uma reprovação das manifestações 

simplesmente porque elas são manifestações. Os editoriais que ascendem o tom crítico 

aos protestos desde o início fazem a partir de duas questões, principalmente. A primeira 

questão é o incômodo com o impedimento do “ir e vir”. Lembremos o trecho da Folha 

que diz “(...) o direito à manifestação é sagrado, mas não está acima do direito de ir e 

vir – menos ainda quando o primeiro é reclamado por milhares de manifestantes e o 

segundo é negado a milhões”. O Globo alerta que o “poder público, até agora, 

principalmente em São Paulo, não tem conseguido manter vias importantes abertas ao 

direito constitucional de ir e vir”. Estadão em determinado momento justifica a 

repressão policial pela “insistência” dos manifestantes em “ocupar vias”. Esta é uma 

questão muito presente durante toda a primeira fase da cobertura. Aqui podemos 

encontrar um suposto conflito entre maioria e minoria. O direito à manifestação de uma 

minoria não pode prevalecer sobre a “liberdade de ir e vir” da maioria. Ou seja, 

manifestar-se é legítimo, contanto que em nome disso não haja interrupção de vias 

públicas impedindo a livre circulação do trânsito e, portanto, o direito fundamental da 

população de ir e vir. 

 

A ideia sobre o livre ir e vir é um dos ingredientes que passam a compor a democracia a 

partir dos pensadores modernos. Locke e Rousseau já se referiam à possibilidade de 

locomoção e circulação como um aspecto da liberdade adquirida na vida em sociedade. 

Benjamin Constant, também teórico clássico do pensamento democrático diz em 1819 

que o direito de ir e vir compunha a série de direitos relacionados à liberdade do homem 

moderno94. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela 

ONU reiterava a mesma liberdade de locomoção como um direito fundamental das 

democracias. O “ir e vir” é um direito presente em toda constituição democrática. No 

caso do Brasil, ele é um direito previsto no artigo 5º  da Constituição: 

 

                                                           
94 CONSTANT, Benjamin. A liberdade dos antigos comparada com a dos modernos. Revista Filosofia 

Política, no. 2. Porto Alegre: L&PM, 1985. Ver p. 2. 
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Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

(...) 

 

XV - e livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bem. 95 

 

A liberdade de ir e vir decorre, portanto, de um dos princípios da democracia, o da 

liberdade, e se tornou direito fundamental para qualquer experiência democrática no 

mundo. Diz respeito a uma noção ampla de liberdade de circulação e locomoção dos 

cidadãos e cidadãs por todo o território nacional ou para fora dele. No caso dos 

editoriais, o “ir e vir” foi reduzido à normalidade do fluxo do trânsito. Há, portanto, 

certo esvaziamento deste conceito tão cheio de significados e tão importante para as 

democracias modernas. Encolher a liberdade democrática de ir e vir apenas ao “ir e vir” 

do trânsito pode mais atrapalhar do que contribuir para uma reflexão mais exata sobre 

nossa experiência democrática. A ordem e a normalidade na dinâmica de mobilidade 

nas grandes cidades, com certeza, é um componente essencial desta ideia de “ir e vir” 

livremente. Mas é preciso questionar que ordem, que normalidade e que dinâmica são 

essas. Elas funcionam plenamente? Funcionam para todo o conjunto da sociedade? Se a 

resposta para estas questões for negativa, então não estamos diante de uma dinâmica de 

livre “ir e vir” plenamente democrática. E consiste nisto a narrativa e o cerne da opinião 

política do Movimento Passe Livre.  

 

A ideia de democratização do transporte público, da qual decorre a defesa de um 

transporte público gratuito, surge exatamente da necessidade apontada pelo movimento 

de constituir uma dinâmica de mobilidade urbana nas grandes que possibilite o livre 

acesso de todos à cidade, e para tanto é preciso que o Estado viabilize um sistema de 

transporte coletivo que possa atender à demanda por locomoção de milhões de pessoas 

diariamente. No artigo chamado Direito à cidade: mobilidade urbana e tarifa zero, o 

Doutor em Direito pela UnB e estudioso de temas relacionados à formação das cidades 

na América Latina, Diego Augusto Niehl afirma que o transporte coletivo é 

indispensável para o acesso à cidade, sobretudo, nos grandes centros. A formação dos 

grandes centros urbanos a partir da mercantilização do solo criou cidades segregadas, 

                                                           
95 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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onde segmentos minoritários tem acesso pleno ao conjunto da cidade e a maioria da 

população encontra dificuldades de locomoção pelo território urbano. Niehl ainda 

afirma que: 

Agrava esta situação a ocupação desordenada do solo, provocada pela especulação 

imobiliária, que cria grandes vazios urbanos em regiões com bom acesso a bens e 

serviços, e, por outro lado, obriga as populações mais carentes a habitar regiões 

afastadas do centro da cidade e de seus equipamentos, como escolas, hospitais e 

mesmo parques. Há de se considerar também que há equipamentos que, por sua 

natureza, não podem ser construídos em todos os bairros de uma cidade, como 

universidades e hospitais especializados. Desta forma, grandes parcelas da 

população são obrigadas a ocupar áreas sem qualquer infraestrutura, dependentes 

de meios de transporte para chegar até ela. Neste quadro, torna-se imperiosa a 

necessidade de garantir o acesso de todos ao sistema de transporte coletivo da 

cidade.
96

 

 

O Movimento Passe Livre parte desse mesmo pressuposto para concluir que se “o 

acesso do trabalhador à riqueza do espaço urbano, que é produto do seu próprio 

trabalho, está invariavelmente condicionado ao uso do transporte coletivo”97 e a 

mobilidade urbana não está organizada de modo a garantir o direito à livre locomoção 

do conjunto da população, então outros direitos fundamentais também são 

automaticamente negados, tendo em vista que não é possível acessar plenamente 

serviços de educação e saúde, por exemplo, quando não há livre locomoção.   

 

A rigor, não é possível conferir o direito democrático e constitucional de ir e vir em 

contexto de nenhuma grande cidade brasileira. Mesmo se levarmos em conta apenas o 

trânsito de carros, ainda é possível relativizar a ideia de que o fluxo do trânsito é livre 

no contexto urbano dos dias atuais. Inúmeros fatores interrompem diariamente o fluxo 

de pessoas e do tráfego nas vias públicas. Numa entrevista concedida ao programa Roda 

Viva da TV Cultura, enquanto ainda aconteciam as manifestações, a estudante e 

membro do MPL Nina Cappello foi questionada por José Vicente Filho, coronel 

                                                           
96 NIEHL, Diego Augusto. Direito à cidade: mobilidade urbana e tarifa zero. Disponível em 
<http://tarifazero.org/2009/09/02/direito-a-cidade-mobilidade-urbana-e-tarifa-zero/2/>. 
97 MOVIMENTO PASSE LIVRE, Não começou em Salvador, não vai terminar em São Paulo ― In: 
MARICATO, E; et al. Cidades rebeldes, São Paulo: Boitempo, 2013. Ver p. 15. 

http://tarifazero.org/2009/09/02/direito-a-cidade-mobilidade-urbana-e-tarifa-zero/2/
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reformado da Polícia Militar, sobre a estratégia utilizada pelo movimento de ocupar as 

pistas e parar a cidade. A estudante retrucou: “A cidade já está parada”. 98  

 

A militante do MPL se referia aos congestionamentos cotidianos de São Paulo e outras 

cidades no Brasil, sobre os quais já vimos alguns dados levantados por Maricato. 

Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), 

20,5% da população brasileira enfrentam congestionamentos diariamente e 69% pelo 

menos uma vez na semana. A mesma pesquisa aponta que 88,8% da população faz uso 

de transporte público e representa a faixa mais prejudicada pelos congestionamentos 

ordinários do trânsito no Brasil. O ex-presidente do IPEA, Marcio Pochmann, ao 

divulgar resultados desta pesquisa realizada em janeiro de 2011, comparou a velocidade 

média dos ônibus mesmo nos corredores exclusivos da capital paulista com meios de 

transporte utilizados no século XIX no Brasil. Uma carroça puxada a dois cavalos se 

desloca numa velocidade igual ou superior aos ônibus e automóveis nos dias atuais nos 

horários de pico.  

 

Todos esses são dados que confirmam, portanto, a resposta de Nina Cappello ao 

coronel. A cidade já está parada e os maiores níveis de extensão destes 

congestionamentos não tem nenhuma relação com protestos, e sim com a maneira como 

mobilidade na cidade é organizada a não garantir o direito de locomoção a todos. Dessa 

forma, o mesmo raciocínio que define como “antidemocrática” uma manifestação 

política que interrompe o trânsito nos permite, por consequência, que a própria cidade 

não é democrática, tendo em vista que o direito constitucional de “ir e vir” não é 

garantido pelo Estado.  

 

Infelizmente, até por não profundarem a discussão sobre a mobilidade urbana, os jornais 

não levam em conta este conjunto de informações. Mas para esta análise importa 

reconhecer que o direito de “ir e vir”, no lugar de estar sendo “negado” pelos 

manifestantes, como afirma Folha, está na verdade sendo reivindicado nos protestos. O 

conflito de posições aqui não está entre o direito de minoria de manifestantes e outro 

direito da maioria da população. Não há, portanto, um conflito de direitos. O conflito 

                                                           
98 Entrevista disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY>.  

https://www.youtube.com/watch?v=8FacFeGixxY
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existe na verdade entre este sentido de democracia adotada nos jornais e outro sentido 

de democracia adotado na opinião política do MPL sobre mobilidade urbana.  

 

Por fim, ainda que houvesse de fato um conflito entre duas posições nesses termos que 

os editoriais apresentam (direito de manifestação x direito de ir e vir) seria um conflito 

de dois direitos fundamentais à democracia, como, aliás, os próprios veículos 

reconhecem. De modo que numa circunstância democrática nem sempre é adequado 

para resolver um conflito entre dois direitos apenas fazendo prevalecer o direito da 

maioria sobre o direito da minoria. Como vimos também nas referências a Tocqueville, 

a maioria não deve ter poder absoluto numa democracia, sob o risco de anular direitos 

democráticos fundamentais da minoria relacionados aos princípios fundamentais da 

liberdade e da igualdade. Ser maioria não confere poder de esvaziar a legitimidade do 

direito de uma minoria. Entre maioria e minoria, não há uma relação entre dominante e 

dominado. Um prevalece sobre o outro apenas em processos regulares e mediados de 

tomadas de decisão política. O conflito de direitos é próprio da democracia, e pressupõe 

que o Estado seja mediador deste conflito e não apenas repressor de um em função do 

outro. A solução democrática para um conflito como esse jamais poderia ser 

simplesmente “retomar a Paulista”, como sugerem os editoriais. E não havendo um 

conflito claro de posições entre as supostas maioria e minoria, os editoriais, blindados 

com a defesa da norma democrática, usam a regra da maioria de forma inválida para 

justificar suas posições.  É muito frágil a relação estabelecida nos editoriais entre um 

conflito de direitos, e a relação entre uma maioria e outra minoria que não parece 

factível.  

 

A esquerda de “vândalos” 

 

Há ainda outro elemento narrativo que nos ajuda a compreender de que forma os 

editoriais chegam à conclusão sobre um conflito de posições entre maioria e minoria no 

contexto das manifestações. Este elemento tem relação com a composição política das 

primeiras manifestações. Os protestos que acontecem durante o primeiro momento das 

mobilizações são dirigidos por organizações sabidamente de esquerda. A principal delas 

é o MPL, mas há militantes de outras organizações presentes nas manifestações desde o 

início, inclusive partidárias, como é o caso do PSOL e do PSTU, conforme os próprios 

editoriais elucidam. Até aqui, nenhum problema. Afinal, há diversas organizações 
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políticas, de esquerda ou não, partidárias ou não, que mobilizam interesses e expressam 

opiniões sobre problemas diversos de nossa realidade social e política. É notório da 

democracia o livre direito à organização e manifestação política, como os próprios 

editoriais reconhecem. O problema consiste, no entanto, na maneira como os jornais 

caracterizam a esquerda presente nas primeiras manifestações. Os jornais definem os 

protestos como ações de uma esquerda “radical”, “sectária” e “pseudorrevolucionária”, 

“estudantes de alas radicais” e “grupos que tem em comum o radicalismo”, uma nova 

geração formada por grupos de “extrema esquerda”, “rebeldes sem causa” e 

“anarquistas”.  

 

Não interessa a nós aprofundar a validade ou não destas adjetivações. De uma forma ou 

de outra, os editoriais acertam quando identificam nos protestos organizações políticas 

situadas à extrema esquerda no espectro político brasileiro. Mais à esquerda do que 

outros partidos da esquerda no Brasil, dentre eles o PT, que nesse caso está representado 

pela própria prefeitura de São Paulo. Mas o que nos interessa aqui é perceber que esta 

caracterização está vinculada à ideia de que as manifestações, justamente por serem 

compostas por uma “extrema” esquerda, não poderiam representar nada mais do que 

uma minoria política na sociedade. O que, por consequência, colocaria esta minoria em 

conflito com a maioria da população que provavelmente não se identifica com suas 

posições, visto que são posições de uma extrema esquerda, “radical” e “sectária”. Esse 

pressuposto não parece ser tão distante da realidade. As primeiras manifestações foram 

organizadas por setores que provavelmente não representam mesmo uma maioria na 

sociedade, nem na opinião pública, muito menos no sistema político. Mas é preciso 

relativizar esta posição adotada nos editoriais.  

 

Ainda que a manifestação seja composta por segmentos políticos minoritários, isso não 

significa necessariamente que a posição política desses segmentos naquele momento das 

manifestações seja também minoritária. Não é difícil acreditar, por exemplo, que grande 

parte da população, mesmo fora dos protestos e mesmo sem identidade com os 

segmentos políticos representados nas manifestações, tenha algum grau de acordo com a 

opinião colocada em discussão pelo MPL sobre os problemas relacionados à nossa 

mobilidade urbana. Não é nosso papel aqui especular o que esta análise não pretende 

aferir na realidade. Seria preciso algum dado empírico que nos ajudasse a concluir sobre 

esta questão. Mas este mesmo dado empírico que falta à nossa análise, falta também aos 
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editoriais. Os jornais identificam uma esquerda “radical” à frente das manifestações, 

mas analisam pouco ou quase nada a natureza política de suas posições durante os 

protestos. O que nos faz retornar à questão anterior: ainda que haja um setor político 

minoritário, como o jornalismo seria capaz de conferir uma maioria contrária às 

manifestações em termos de posição política? Afinal, a relação de conflito entre maioria 

e minoria precisa dizer respeito às suas posições políticas, e não ao segmento que os 

protestos representam. É possível não se sentir representado por um segmento e ao 

mesmo haver acordo com sua posição diante de determinado problema. E a posição 

adotada pelo MPL naquele momento era claramente pela revogação do aumento. Não é 

preciso ser de “extrema esquerda”, “radical” ou “sectário” para ter acordo com esta 

reivindicação. Dessa forma, se levarmos em conta a principal posição do MPL durante 

as primeiras manifestações, qual seja a defesa da revogação do aumento, se torna frágil 

mais uma vez também aqui a tentativa de estabelecer aquela relação de conflito de 

posições com manifestantes de um lado e população de outro.  

 

Finalmente, só nos resta uma hipótese a partir da qual se explica a tentativa dos 

editoriais analisados em estabelecer uma relação entre maioria e minoria. Como já 

dissemos os jornais atribuem ao MPL corretamente a “tarifa zero” como a principal de 

suas bandeiras. Os próprios componentes do movimento reconhecem isso. Por outro 

lado, como também já vimos, esta não é a principal pauta colocada naquelas 

manifestações de junho de 2013. O objetivo prevalecente do movimento naquele 

momento é claramente a revogação do aumento nas passagens. No entanto, os três 

jornais afirmam ser este um objetivo “secundário” ou apenas aparente que camufla o 

objetivo real do movimento, qual seja eliminar todo e qualquer tipo de tarifa.  

 

Em longo prazo é até possível dizer que “tarifa zero” seja a meta das ações do MPL, 

mas não há motivo para desconfiar que a revogação do aumento não fosse realmente o 

objetivo central daqueles protestos, como o movimento afirmou várias vezes em 

entrevistas e notas públicas. A questão é que esta opinião dos editoriais é seguida de 

outra posição sobre a natureza das reivindicações do MPL. Para Estadão, Folha e O 

Globo, a tarifa zero é uma política inviável. Não é possível executar uma decisão 

política desta dimensão sem comprometer a receita do município, o que torna a 

reivindicação por transporte gratuito algo “irreal”. De maneira que se a revogação é uma 
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camuflagem e a “tarifa zero” não é uma pauta real. Então, o que querem mesmo estas 

manifestações?  

 

Para os três jornais há uma “intenção” oculta nos protestos que não tem nenhuma 

relação com os valores de tarifa. Esta intenção consiste no uso da violência e nos atos de 

“vandalismo”. Um movimento sem pautas reais, típico do “sectarismo” político, não 

tem intenção de reivindicar direitos. E se o objetivo principal não é reivindicar, logo se 

verifica que a violência é um fim inevitável dos protestos. E esta inevitabilidade, 

portanto, é tomada pelos editoriais como a posição política original dos manifestantes. 

A violência e o “vandalismo” desvelam quem são e o que querem verdadeiramente os 

manifestantes e as organizações políticas que compõem os protestos. E ao revelar que a 

intenção original dos protestos é a violência, os jornais automaticamente insistem na 

tentativa de contrapor a maioria da população a eles. Há coerência neste raciocínio. Se 

admitirmos que o uso da violência é uma posição política do movimento, não é difícil 

acreditar que exista realmente uma maioria na sociedade em contraposição aos 

manifestantes. A posição de uma minoria radical e violenta contra a posição de uma 

maioria que pretende o “fim da baderna”99. Estas seriam, no final das contas, as duas 

posições em conflito. A desordem contra a ordem. A violência contra a normalidade. E 

isso faria parecer mais verossímil, então, aquela versão adotada nos editoriais de 

“milhares contra milhões”.  

 

Mas é claro que o fato de haver alguma coerência não torna a conclusão verdadeira. Ela 

só poderia estar correta se estivesse correta também a opinião editorial de que o uso da 

violência é mesmo o principal objetivo do movimento que organiza os primeiros 

protestos. Este é um dado que não condiz com a realidade. Um dos principais debates 

públicos havidos no contexto das mobilizações foi sobre as reais causas das cenas de 

violência nos conflitos com a polícia. Apesar da narrativa nos jornais, em nenhum 

momento é possível afirmar que os conflitos existentes entre os manifestantes e a 

polícia são provocados pelos próprios manifestantes. O MPL, aliás, afirmou em diversas 

oportunidades exatamente o contrário disso. Em nota publicada após o segundo ato em 

São Paulo o movimento já repudiava a violência policial contra os manifestantes, 

indicando que não havia intenção de violência nos atos convocados. Esta mesma 

                                                           
99 Editorial de Estado de São Paulo, 15/06/2013. 
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posição se repetiu em outros momentos quando o MPL criticou a PM por não permitir 

que o movimento adentrasse o terminal Parque Dom Pedro, maior terminal de ônibus da 

América Latina, itinerário frequente das mobilizações do movimento em São Paulo.  

Quando trataram da violência neste ato, nenhum editorial fez sequer referência à 

decisão da polícia em impedir a rota dos manifestantes.  

 

A violência em nenhum momento foi uma estratégia deliberada pela direção do 

movimento. Os primeiros atos de conflito decorrem da ação da polícia em dispersar e 

reprimir os protestos, sobretudo em virtude do bloqueio das vias públicas e em alguns 

casos da tentativa de ocupação de equipamentos públicos. Quando perguntado numa 

entrevista por um jornalista do Estadão sobre se a violência faz parte da estratégia do 

MPL, um de seus membros responde: “Quando há repressão a manifestação muda de 

figura, uma mesma manifestação se transforma em quatro, um ato organizado se 

desorganiza. (...) A última coisa que queremos é a repressão da polícia porque faz com 

que a manifestação perca seu caráter original”100. 

 

Isso dilui novamente a ideia de que naquelas primeiras manifestações havia uma 

maioria de “milhões” contra uma minoria de “milhares”. Este conflito de posições não 

existe. É apenas um pressuposto que não encontra conexões com a realidade. Não sendo 

possível, portanto, encontrar nenhum indício de relação de maioria e minoria entre 

manifestantes e sociedade. Não há um conflito de direitos; não há dados e informações 

que possam demonstrar a posição do conjunto da população sobre as reivindicações dos 

protestos e não é verossímil a versão de que as manifestações se resumiam a atos de 

violência. A relação de maioria e minoria pretendida pelos editoriais não se verifica na 

realidade. Todas estas questões apresentadas nos editoriais pesquisados são pertinentes 

e fazem parte do contexto das manifestações: a ocupação de vias públicas, a pauta 

radicalizada e a violência. Mas não é possível a partir disso concluir sobre um conflito 

de posição entre manifestantes e cidadãos paulistanos.  

 

Voltaremos adiante a este assunto para sugerir algumas conclusões que nos ajudem a 

compreender o sentido desta narrativa nos editoriais. Por ora, passemos a analisar a 

                                                           
100 Entrevista disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=RNFFbzitm2A>. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNFFbzitm2A
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segunda fase da cobertura a partir também desta perspectiva de maioria e minoria. 

Veremos como ela muda radicalmente nos editoriais. 

 

b) A noção de maioria na segunda fase: a “vontade de falar” 

 

Começamos a ver na seção anterior como é possível traçar paralelos entre a noção de 

democracia nos editoriais, o contexto das manifestações e a própria teoria democrática. 

Esta articulação é feita, sobretudo, a partir de duas questões em perspectiva: a ideia de 

maioria e a relação entre democracia e igualdade social. Aqui faremos uma análise dos 

editoriais da segunda fase da cobertura identificando o uso da noção de maioria, e 

posteriormente faremos uma análise comparativa em relação o uso da mesma noção 

durante a primeira fase.  

 

Para esta que chamamos a segunda fase da cobertura das manifestações, conforme já 

explicamos, consideramos dois elementos como marcos de transição de uma fase à 

outra. O primeiro é o recrudescimento da repressão da PM quando as manifestações já 

atingiam graus elevados de mobilização em algumas cidades, principalmente em São 

Paulo e Rio de Janeiro. O segundo elemento é a conformação de um ambiente 

generalizado de indignação e protestos em todas as regiões, capitais e centenas de outras 

cidades do país. Um ambiente de indignação coletiva, mas heterogênea. Sobre esta 

mudança de configuração nas manifestações já tratamos no capítulo 2 que fizemos das 

jornadas de junho. O que ainda não fizemos foi analisar melhor as nuances das 

transformações ocorridas também nos textos editoriais a partir do dia 18 de junho, 

quando as manifestações já haviam tomado proporções de centenas de milhares de 

pessoas. No caso de Folha e Estadão o giro editorial foi perto de cento e oitenta graus. 

O jornal O Globo também tem uma alteração relativa, embora mais ponderada do que 

os outros dois veículos. Vejamos como isso acontece.  

 

Nesta fase são ao todo dezenove editoriais. Nem todos eles fazem referência às questões 

que utilizaremos nesta seção e não seria adequado também exagerar nas citações sob o 

risco de interromper demais a análise. Dessa forma, procuramos escolher alguns trechos 

que sintetizam melhor a linha editorial adotada nos veículos a partir daqui. Outros 

trechos naturalmente serão citados nos capítulos e seções seguintes. Novamente os três 

veículos tem linhas editoriais muito similares, o que significa dizer que a variação na 



101 
 

linha editorial também foi sincronizada. Na primeira fase percebemos o esforço em 

atribuir às manifestações a ideia de minoria política, e a partir daqui veremos que a 

narrativa muda de rumo. Vejamos: 

 

“Onda de protestos que juntou anteontem mais de 320 mil pessoas do Pará ao 

Rio Grande do Sul – só no Rio foram 100 mil, com a Avenida Rio Branco 

tomada por uma compacta multidão fazendo lembrar as marchas pelas Diretas 

Já em 1984. Deu uma vontade falar [na sociedade] que não se sabe como, 

quando ou se será aplacada: contra os padecimentos que o Estado impõe ao 

povo com seus serviços de terceira e indiferença de primeira.(...) O lado bom 

das jornadas dos últimos dias, além do caráter em geral pacífico das 

manifestações, foi a preocupação com o país (...) Viver numa democracia é mais 

do que ter o direito de escolher livremente governantes e parlamentares em 

intervalos regulares. As sociedades querem se exprimir, cada vez mais, nos sites 

de relacionamento e de corpo presente. (...) Não são rebeldes sem causa, mas 

com causas em demasia.” (ESTADÃO, 20/06/2013) 

 

“Quando se iniciaram os protestos contra o aumento das tarifas de transporte 

em São Paulo, com seus episódios de vandalismo dos manifestantes e violência 

policial, um equívoco comum foi subestimar a ressonância que o Movimento 

Passe Livre (MPL) poderia alcançar no meio social. (...) O tamanho das 

marchas se impôs como índice de mudanças da qualidade dos protestos. Mal ou 

bem, a massa falou pela maioria e falou contra os poderes constituídos.” 

(FOLHA, 19/06/2013)  

 

“As imagens e o sentido do que aconteceu anteontem neste país colocam a data 

de 17 de junho de 2013 no calendário dos grandes acontecimentos políticos e 

sociais dos últimos 28 anos. (...) Toda essa mobilização conseguiu atravessar 

fronteiras geracionais, etárias e sociais. (...) Quando casais com filhos pequenos 

vão às ruas, ao lado de idosos, gente de toda idade, é porque apareceu algo 

novo no radar da sociedade.” (O GLOBO, 19/06/2013) 

 

“Mas, tudo indica, muita coisa na política brasileira não será como antes depois 

da erupção de insatisfações que tomou conta do asfalto, à margem dos partidos, 

sindicatos, organizações ditas sociais, e apesar de todo o poder de cooptação 

demonstrado pelo governo federal nos últimos 10 anos. (...) Vai muito além, e 

trata de algo mais amplo, decorrente de um estado de coisas criado por um 

modelo de gestão que sacrifica o contribuinte e não dá à população retorno 

proporcional aos impostos que cobra.” (O GLOBO, 21/06/2013) 
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Tiramos à pinça apenas os trechos que demostram uma mudança de perspectiva dos 

jornais em relação às manifestações e a utilização novamente da noção de maioria. Há, 

como é perceptível, uma mudança de humor em relação aos protestos. Os textos não 

estão mais preocupados em fazer as manifestações cessarem, nem mesmo preocupados 

com as vias públicas que continuam sendo interditadas, mais até do que nos primeiros 

protestos. É verdade que o crescimento vertiginoso do número de pessoas e da 

diversidade de questões colocadas nas ruas impressionou não apenas a imprensa, mas a 

esfera política e a opinião pública como um todo. Os editoriais conseguem captar bem o 

acontecimento histórico e a própria complexidade daquelas manifestações que, além de 

ser um marco em termos de números, por outro lado continham também características 

muito diferentes de qualquer outro processo de mobilização social que já tenha 

acontecido no país.  

 

Não se pode ignorar o efeito vigoroso que os protestos causaram no próprio sistema 

político, nos governos e demais poderes instituídos. Todas as esferas de decisão política 

da democracia brasileira foram provocadas a dar respostas às demandas das 

manifestações. Portanto, faz sentido haver uma atenção maior nos editoriais voltada 

para a natureza política dos protestos. Mas além desta irradiação surpresa das 

manifestações por todo o país num curtíssimo período de tempo, que outros elementos 

referentes aos protestos podem explicar esta variação na linha editorial dos jornais? O 

que fez com que as manifestações que antes expressavam a vontade e interesse apenas 

de uma esquerda radical e sectária passem a representar a “vontade de falar” da 

sociedade? Ou ainda, como protestos “inicialmente minoritárias”101 passaram, segundo 

Folha, a falar em nome de uma “maioria”?  

 

Em primeiro lugar é óbvio que as manifestações neste segundo momento continuam não 

sendo uma maioria numérica, se mantivermos aquela relação estabelecida pelos 

próprios editoriais na primeira fase entre “minoria” de manifestantes de um lado e 

“maioria” da população de outro. Apesar do crescimento das manifestações, elas 

continuam não passando de “milhares” de pessoas, e continuam tendo diante de si 

“milhões” de cidadãos e cidadãs que não estavam nas ruas em protesto. No entanto, 

                                                           
101 Editorial da Folha de São Paulo, 07/07/2013. 
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percebemos que não há mais nos editoriais uma referência à minoria numérica dos 

manifestantes. Não há mais referência a um conflito de “milhares” contra “milhões”, 

como houve durante a primeira fase. Sobre a representatividade dos protestos, a própria 

Folha cita dados de uma pesquisa realizada pelo Datafolha que conferiu a composição 

social dos protestos, formada majoritariamente por jovens de classe média. O jornal 

conclui que as manifestações “não são representativas da demografia brasileira”, mas 

isso não seria razão para “desmerecer o movimento”. E continua, “o tamanho das 

marchas se impôs como índice de mudança de qualidade dos protestos”. Ou seja, o 

crescimento das manifestações implicou também na sua qualidade em termos 

representação da vontade da maioria da população.  

 

Durante a segunda fase da cobertura, ao contrário do que aconteceu na primeira, os 

editoriais demonstram maior preocupação com as pautas políticas presentes nos 

protestos. Identificá-las, entendê-las e evidenciá-las para seus leitores e para a opinião 

pública. Parece que a ampliação da pauta nas ruas incide diretamente na perspectiva 

adotada pelos editoriais sobre a representatividade daqueles protestos. A diversidade nas 

reivindicações passou a ser muito ampla (saúde, educação, mobilidade, sistema político, 

etc.). Tão ampla que a vontade da maioria estaria ali representada.  

 

É possível que esta premissa seja verdadeira. E voltaremos a tratar sobre os direitos 

sociais reivindicados pelas manifestações na seção Democracia e igualdade social. Mas 

é importante salientar também que esta diversidade de temas não significa, por outro 

lado, que as posições políticas sobre estes temas dentro das manifestações fossem 

homogêneas. E como nós vimos são as posições políticas que podem nos ajudar a 

concluir precisamente sobre maiorias e minorias, e por consequência concluir também 

se as manifestações falavam ou não em nome de uma maioria na sociedade. Até porque 

maiorias e minorias não são estanques. Elas variam a depender do contexto, do conflito 

e das posições políticas que são adotadas. Os veículos identificam a diversidade de 

temas e pautas presentes nas reivindicações, mas não identificam a diversidade de 

posições políticas sobre as pautas em questão. Se refletirmos sobre a corrupção, por 

exemplo, um dos temas mais tratados nos protestos, certamente é possível identificar 

uma insatisfação comum nas manifestações em relação a este problema. Ser contra a 

corrupção deve ser um consenso. Mas quais seriam as posições políticas nas 

manifestações sobre este problema? Ou melhor, quais seriam as soluções apontadas 



104 
 

entre os manifestantes para combater a corrupção e o desvio de dinheiro público no 

Brasil? Enxugamento do Estado? Menos impostos? Reforma política? Fim ou 

manutenção do financiamento privado de campanhas eleitorais? Aprovação ou não da 

PEC 37?  

 

Não havia apenas uma posição política em torno da corrupção. Nem em torno de 

nenhuma das outras reivindicações. Havia posições mais à esquerda, outras mais à 

direita; posições partidárias, apartidárias e antipartidárias; posições de movimentos 

sociais tradicionais, de novas organizações sociais e posições individuais que não 

pareciam ser lideradas por ninguém ou nenhuma organização. Havia desde posições 

muito vagas e pouco eloquentes até posições muito precisas e sobre pautas muito 

específicas. Como conferir maiorias, então, numa diversidade tão ampla? E sendo difícil 

conferir maiorias dentro das próprias manifestações, mais difícil seria conferir se estas 

maiorias poderiam de fato falar em nome de uma maioria na sociedade de maneira 

geral. Mais uma vez aqui a noção de maioria parece ter mais a ver com um desejo do 

que com um dado da realidade. Se os protestos eram compostos por uma variedade de 

posições políticas, logo é difícil deduzir que as manifestações “falavam em nome da 

maioria”, ou em nome da sociedade.  

 

No caso do Estadão, existe ainda outro elemento nas manifestações que ajuda explicar a 

mudança de ponto de vista. O jornal anuncia que “parece aí haver algo que ultrapassa as 

fronteiras partidárias e ainda não foi bem compreendido”102. O veículo se refere a algo 

também atestado pelos outros jornais. Os protestos de modo geral não se reconheciam 

em nenhum partido. Mas para o Estadão este dado tem um significado circunstancial: a 

esquerda já não é responsável pela direção política dos atos, ao contrário dos primeiros 

protestos. E tem ainda um significado histórico: esta é a primeira vez em décadas que há 

um processo de mobilização de massas Brasil não liderado pela esquerda. Pelo 

contrário, todos os partidos são rejeitados, bandeiras são proibidas e militantes 

partidários são hostilizados. O editorial do dia 20 de junho revela certa satisfação 

quando diz que “(...) sumiram por bem, pelo menos em São Paulo, as bandeiras das 

agremiações ultrarradicais, como PSTU e PCO. Ou sumiram por mal, quando numa 

cena sem precedentes, um manifestante na Praça da Sé, cansado de argumentar, 

                                                           
102 Editorial de Estado de São Paulo, 15/06/2013. 
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arrancou de seu portador – e pisoteou – a rubra bandeira engalanada com a foice e o 

martelo do Partido Comunista Revolucionário (PCR)”.  

 

Este mesmo editorial cita uma fala do então ministro Gilberto Carvalho sobre a 

dificuldade que o governo estava tendo em absorver e dialogar sobre as demandas das 

manifestações tendo em vista seu caráter descentralizado e sem líderes. O ministro se 

refere às diferenças destes protestos em relação aos “velhos tempos” quando os 

movimentos tinham seus interlocutores para dialogar com os governos. A única 

organização que ainda mantém certo protagonismo na cena é o próprio MPL até por ter 

sido a chama no pavio que fez eclodir nas ruas este ambiente generalizado de 

indignação. Mas mesmo o MPL reconhece a partir de determinado momento não ter 

mais controle nenhum sobre o conjunto de manifestações que se espalhou pelo Brasil. 

Depois de criticar duramente a esquerda e os movimentos que capitanearam as 

mobilizações sociais no período ao qual o ministro se refere, a conclusão do Estadão 

sobre sua fala é reveladora. “Os velhos tempos já se foram tarde”, diz o editorial.  

 

Ou seja, na mesma medida em que a configuração política das manifestações muda, 

altera também a linha editorial do jornal diante delas. Não é apenas uma coincidência o 

fato de que a opinião nos editoriais em relação aos protestos, que antes era apenas de 

reprovação, passou a apresentar uma visão positiva das manifestações. Para o Estadão, 

aquele momento das manifestações representa a necessidade que a sociedade tem de “se 

exprimir”103. Uma mudança sensível de perspectiva em relação à primeira fase. Em 

nossa opinião, os editoriais do Estadão demonstram que esta mudança de perspectiva 

tem relação também com a reconfiguração política dentro das manifestações.  

 

Esta é uma posição similar na visão de Folha e do jornal O Globo. Com alguma 

diferença. Os dois jornais também reconhecem a falta de protagonismo político da 

esquerda naquelas manifestações. O Globo classifica como “sinal dos tempos” o fato de 

o representante da juventude do PT ter sido “escorraçado” de uma manifestação em 

Brasília104. Mas ambos os veículos equalizam esta falta de protagonismo com a rejeição 

também dos partidos políticos de direita nos protestos. Para Folha e O Globo, a 

esquerda é tão derrotada quanto a direita nas manifestações. No caso de O Globo isso 

                                                           
103 Editorial de Estado de São Paulo, 19/06/2013. 
104 Editorial de O Globo. 19/06/2013. 
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representa inclusive uma preocupação sobre a falta de legitimidade dos partidos 

políticos nos protestos.  

 

De qualquer forma, os três jornais convergem suas narrativas ao concluir que as 

manifestações neste momento são respostas da sociedade ao poder público e à classe 

política, principal responsável pelos problemas apontados nos cartazes e dizeres dos 

manifestantes. Os protestos deixam de ser apresentados como um problema e passam a 

ser identificados como possível solução para as querelas sociais e políticas no Brasil. É 

verdade que a dimensão das manifestações justifica certo deslumbramento dos editoriais 

diante delas. Mas não deixa de ser curioso como a perspectiva muda muito de uma fase 

para outra. O que era minoria se tornou maioria. E o mesmo acontece com o tema 

“vandalismo”, extremamente importante na primeira fase, agora ganha outros 

contornos. 

 

Os “vândalos” são minoria 

 

Separamos mais alguns trechos dos editoriais desta segunda fase, dessa vez para voltar a 

tratar do tema da violência, ou como queiram os jornais, do “vandalismo”. Aqui os 

veículos voltam a usar a noção de maioria e minoria, mas a partir de uma perspectiva 

diferente daquela utilizada durante a primeira fase da cobertura. Vejamos:  

 

A exortação “sem violência” foi imponente para impedir a tentativa de invasão 

e a depredação da entrada da Prefeitura paulistana e a queima de um posto da 

PM e de uma van da Rede Record, a pouca distância dali. Os arruaceiros 

berravam “sem moralismo” e “sem burguesia”. A ampla maioria civilizada não 

conseguiria, tampouco, enfrentar os grupos que se puseram a vandalizar ou a 

saquear as lojas de departamentos das proximidades. (ESTADÃO, 20/06/2013) 

 

Nessa mesma medida, nem os ativistas do chamado Passe Livre nem a imensa 

maioria pacífica dos manifestantes conseguem controlar os grupelhos que a eles 

se juntam para provocar, depredar, pilhar e destruir. (...) Quando saem às ruas 

se transformam em multidões, a mudança não é apenas de ordem de grandeza. 

Multidões tendem a ser disformes, impulsivas, imprevisíveis – e propensas à 

violência. (ESTADÃO, 22/06/2013) 
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Os cidadãos comuns se tornaram duplamente reféns: dos baderneiros que 

desdenham das exortações da maioria ao pacifismo e do costumeiro descontrole 

das tropas mobilizadas para reprimi-los. (ESTADÃO, 22/06/2013) 

 

O porte dos protestos (...) em todo país e o caráter em geral pacífico das 

marchas deixaram patente que a depredação partiu de grupos minoritários. (...) 

É positivo que o MPL tente isolar e conter manifestantes violentos. (...) 

Cidadãos isolados e grupos minoritários produziram episódios de violência 

selvagem. (FOLHA, 19/06/2013) 

 

As cenas de violência e vandalismo (...) não conseguem reduzir o peso das 

mensagens que as ruas têm transmitido nestes últimos dias a governos, políticos 

e partidos da situação e da oposição (O GLOBO, 19/06/2013) 

 

O balanço da noite de quinta é trágico, com a disseminação de depredações e 

toda sorte de atos de vandalismo em várias cidades. (...) Como tem acontecido, 

os grupos se dispersam e voltam, sempre em meio a um quebra-quebra. 

Violência pura, sem qualquer relação com a maioria dos manifestantes, 

incapazes de conter quem tem usado as passeatas para agredir e destruir. (O 

GLOBO, 22/06/2013) 

 

Vimos anteriormente que um dos fatores que explicam a opinião crítica dos editoriais 

diante dos primeiros protestos foi a vinculação destes ao uso da violência. Os jornais, no 

final das contas, reduziram o significado das manifestações a atos de depredação e 

“vandalismo”, embora o MPL tenha sempre negado qualquer tipo de incitação à 

violência ou decisão por fazer dela uma estratégia política das manifestações. Para 

Estadão, Folha e O Globo, o “vandalismo” era ação deliberada do movimento. E esta 

caracterização dos manifestantes como “vândalos” em nenhum momento se referiu a 

pequenos grupos ou a ações isoladas nos protestos. Pelo contrário, Folha chega a 

afirmar que eram “poucos” os manifestantes não violentos. Ou seja, as manifestações 

eram compostas majoritariamente por ativistas dispostos a depredar a cidade. O título já 

mencionado do primeiro editorial do Estadão, “Puro vandalismo”, denota esta mesma 

ideia. 

 

Sabemos que o uso da violência nas manifestações foi contínuo, e sempre num contexto 

de conflito com a polícia, o que nos leva sempre à discussão sobre qual das partes, 

manifestantes ou policiais, foi realmente responsável por provocar os conflitos nos 
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protestos. Mas para nós agora basta admitirmos que a utilização da violência por parte 

dos manifestantes, embora tenha sido uma constante, nunca foi resultado da ação de 

uma maioria durante os protestos e tampouco uma ação deliberada do MPL. É verdade 

que chegamos a esta conclusão a partir de outras fontes além dos editoriais, mas talvez 

nem fosse necessário. É possível desconfiar da visão dos jornais levando em conta o 

próprio conteúdo dos editoriais. Segundo Estadão, por exemplo, a primeira 

manifestação organizada pelo MPL contou com a participação de mil pessoas. É difícil 

imaginar que um ato com mil manifestantes fosse composto por uma maioria 

simplesmente predisposta à violência. Cinquenta ou sessenta manifestantes depredando 

e enfrentando a polícia já fazem um estrago grande em qualquer protesto. Quinhentos 

manifestantes num enfrentamento à polícia não parece um dado crível.  

 

Essa ideia de que as primeiras manifestações se resumiam a apenas atos de vandalismo 

fica ainda menos provável se levarmos em conta dados do editorial seguinte do mesmo 

jornal. No dia 13 de junho, Estadão afirma que a terceira manifestação contou com a 

participação de 10 mil pessoas. E ainda aqui “vandalismo” é a principal característica 

atribuída às manifestações. Imaginemos 10 mil pessoas depredando uma cidade. Seria 

um acontecimento sem precedentes na história do Brasil. Novamente, pouco factível. 

Não é real a ideia de que os primeiros protestos foram compostos principalmente por 

“vândalos”. Ainda que a violência tenha sido praticada sistematicamente, em reação à 

polícia ou não, ela nunca foi praticada por uma maioria. Mas todos os editoriais da 

primeira fase retrataram assim as primeiras manifestações.  

 

O curioso é que esta narrativa muda drasticamente na segunda fase da cobertura, como 

pudemos perceber naqueles trechos citados anteriormente. Os próprios editoriais nos 

mostram que a violência ganhou uma dimensão muito maior nos protestos. O que antes 

era apenas depredação de estabelecimentos menores, bancos, equipamentos nas vias 

públicas, se tornou destruição de veículos e equipamentos da imprensa, depredação e 

tentativas de invasão de prefeituras e palácios governamentais, depredação no 

Congresso, princípio de incêndio no Itamaraty. Os editoriais, por um lado, criticam 

fortemente o uso da violência, mantendo a linha de condenação do “vandalismo”. Mas 

por outro lado, passam a representar os atos de violência e depredação como ação de 
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minorias nos protestos, e sempre reprovados por uma “maioria civilizada”105. Os 

editoriais passam a justificar de várias formas a existência da violência nos protestos, 

não como algo legítimo, mas como ações impossíveis de conter. Folha afirma que “a 

direção fragmentada abre inúmeras oportunidades para a ação de arruaceiros”106. 

Estadão diz que “nem os ativistas do chamado Passe Livre nem a imensa maioria 

pacífica dos manifestantes conseguem controlar os grupelhos”. E O Globo afirma que 

são atos de violência “sem qualquer relação com a maioria dos manifestantes”.  

 

Os jornais apresentam a opinião de que as multidões tendem a ser violentas, e ainda que 

haja um esforço da maior parte das pessoas envolvidas nos protestos, controlar a 

violência é muito difícil. Uma visão muito diferente quando a cobertura tratava daquela 

outra multidão de 10 mil pessoas nos primeiros protestos. A passagem de um editorial 

do Estadão é bastante sintomática nesse sentido. Publicado no dia 22 de junho, o título 

deixa nítido a diferença como o jornal observa o tema do “vandalismo”. O editorial se 

chama “a violência das minorias” e disserta sobre vários episódios de violência 

ocorridos nas manifestações nos dias anteriores. Em determinado momento afirma que 

“o reconhecimento dessa realidade não visa desqualificar os protestos, cujo vertiginoso 

crescimento deixou a todos boquiabertos”. Poderíamos supor então que a visão oposta 

adotada durante a primeira fase visava possivelmente apenas a desqualificação.  

 

É importante destacar que o jornal O Globo apresenta algumas nuances de diferença em 

relação aos outros jornais quando o tema é a violência. Não havia nos primeiros 

editoriais do jornal uma afirmação de que os primeiros protestos eram compostos 

apenas ou por uma maioria de “vândalos”. Mas o tema do “vandalismo” é a única 

preocupação presente nos seus primeiros textos, o que nos leva a acreditar que o jornal 

também reduziu o acontecimento dos primeiros protestos ao uso da violência. Durante a 

segunda fase da cobertura esta visão muda como pudemos verificar nas citações do 

jornal. O jornal tem a mesma visão segundo a qual o uso da violência nesse momento 

das manifestações parte de grupos minoritários. No entanto, há uma pequena diferença 

na ênfase que O Globo dá ao problema da violência. No dia 22 de junho, O Globo 

dedica um editorial único para alertar sobre o perigo dos atos de violência às sedes do 

poder em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. O editorial se chama Ultrapassou 

                                                           
105 Editorial de O Globo, 19/06/2013. 
106 Editorial de Folha de São Paulo, 19/06/2013. 



110 
 

os limites, e nele O Globo afirma que “a violência havia escalado de maneira 

assustadora” e passou a representar uma ameaça à democracia no Brasil. O jornal 

conclui em estado de alarme ao afirmar que a democracia é “um patrimônio de toda a 

sociedade, e não será agora, com 28 anos ininterruptos de estabilidade democrática, o 

mais longo período na República, que haverá retrocessos”.  

 

Esta preocupação não tem apenas relação com os ataques às sedes do poder em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O jornal não menciona, mas dois dias antes a própria 

sede da Rede Globo no Rio de Janeiro havia sido alvo de protestos. A apresentadora 

Patrícia Poeta leu durante a edição do dia 19 de junho do Jornal Nacional a resposta já 

mencionada anteriormente, às manifestações na porta da emissora: 

 

A TV Globo vem fazendo reportagens sobre as manifestações desde o seu início e 

sem nada a esconder. Os excessos da polícia, as reivindicações do Movimento 

Passe Livre, o caráter pacífico dos protestos e, quando houve, a depredações e 

destruições de ônibus. É nossa obrigação e dela nós não nos afastaremos. O direito 

de protestar e se manifestar pacificamente são um direito dos cidadãos.107  

 

Ter se tornado alvo dos manifestantes certamente incidiu na linha editorial do jornal que 

passava a considerar que todos os limites democráticos foram transgredidos pelos 

protestos. A posição em defesa da democracia se acentua ainda mais nos editoriais e 

acusam fortemente certa minoria de ativistas por utilizarem a violência durante as 

manifestações majoritariamente pacíficas. De qualquer forma, pudemos perceber 

nitidamente como há um giro editorial quando adotada esta perspectiva de maioria nas 

manifestações. Na primeira fase da cobertura, “vândalos” eram a totalidade ou no 

mínimo maioria nas manifestações (um dado que não se verifica na realidade), e estes 

manifestantes representavam apenas uma minoria política na sociedade. Na segunda 

fase a leitura dos editoriais é exatamente oposta: os “vândalos” e “arruaceiros” eram 

apenas uma minoria nas manifestações (um dado que, agora sim, se verifica na 

realidade), e estas, ao contrário das primeiras, representavam e falavam em nome da 

maioria da sociedade. São dois contextos diferentes retratados com duas perspectivas 

completamente opostas a partir das mesmas noções de maioria e minoria e da regra 

democrática de maioria. Há um sentido em adotar as duas narrativas tão distintas sobre 

                                                           
107 Disponível em JORNAL NACIONAL. Nota de esclarecimento da Rede Globo sobre as manifestações 
contra ela. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=APLEN2vPJpI>. 

https://www.youtube.com/watch?v=APLEN2vPJpI
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a democracia. O sentido de atestar ou não o caráter democrático das manifestações nos 

seus diferentes momentos a partir do valor que eles mesmos, os veículos, dão à 

democracia.  

 

Conclusão: maiorias e minorias como especulação 

 

A noção de maioria é utilizada durante grande parte da cobertura das jornadas de junho. 

Os jornais convocam a relação entre maioria e minoria a partir de diferentes 

perspectivas sempre com o objetivo de caracterizar os protestos e sustentar suas 

posições editoriais em torno das manifestações. Primeiro, a noção de maioria está 

presente quando os veículos retratam manifestações que representam apenas uma 

minoria política durante a primeira fase ou quando retratam manifestações que falam em 

nome da maior parte da sociedade durante a segunda fase. Uma rotação na posição 

editorial bastante significativa. E em segundo lugar, a mesma relação entre maioria e 

minoria está presente quando os editoriais identificam o uso da violência nos protestos, 

ora praticado, segundo eles, pela maioria dos manifestantes, ora por minorias de 

“vândalos”. Uma segunda mudança nítida no enquadramento editorial. 

 

Há uma motivação muito clara na decisão editorial de usar a noção de maioria durante a 

cobertura. Como vimos, a ideia de maioria é fundamental para a democracia. Toda 

experiência democrática parte do pressuposto que a vontade da maioria prevalece sobre 

a vontade da minoria. E o jornalismo transfere automaticamente esta regra democrática 

da maioria, um procedimento formal, para produzir sentidos e narrativas sobre a 

democracia diante dos protestos. Não haveria maiores problemas não fossem aqueles 

dois conflitos mencionados há pouco.  

 

O primeiro problema diz respeito à viabilidade de conferir maiorias e minorias reais no 

contexto das manifestações. A vontade política da maioria é prevalecente sobre a 

vontade política da minoria, mas como uma regra utilizada apenas em processos de 

tomadas de decisões democráticas. A regra da maioria é um procedimento objetivo e só 

tem quando é aplicado, foge das subjetividades editoriais quando estas acham que é 

possível apenas especular sobre maiorias e minorias. O jornalismo usa o termo 

“maioria” dezenas de vezes nos editoriais, e em quase nenhuma delas a maioria está 

demonstrada com algum dado científico ou empírico da realidade. Não resolve 
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simplesmente transferir valor de maioria a uma suposta “parte” num contexto de 

mobilização social em que não há nenhum processo de decisão política instalado. Ao 

contrário, os protestos são organizados justamente para estimular debates, afirmar 

posições na discussão pública e pressionar por decisões no sistema político. Ao utilizar 

a ideia de maioria de forma, assim, descuidada, o jornalismo se afasta em muito de um 

dos próprios princípios fundamentais da democracia. 

 

A regra da maioria, como vimos anteriormente, além de ser um procedimento formal, 

ele não é aleatório. Diz respeito à dimensão política da igualdade democrática. Todos os 

cidadãos e cidadãs são iguais em dignidade política e todos participam em condições de 

igualdade políticas dos processos de deliberação ou de tomadas de decisão. A regra da 

maioria permite que esta experiência se viabilize na medida em que considera toda a 

diversidade de posições para tomar decisão em favor daquela que, por demonstração, é 

defendida pela maior parte dos membros de uma determinada comunidade política. 

Portanto, está muito distante da noção editorial de maioria que permite os veículos em 

caracterizar as manifestações como minoria ou como maioria na sociedade. Aquela 

relação entre “milhares e milhões” presente em todos os jornais simplesmente não se 

viabiliza na realidade, de nenhuma forma.  

 

Nem na primeira fase, quando o movimento é representado como uma minoria política 

na sociedade a partir de três pressupostos incorretos: o de que as manifestações são 

compostas por grupos radicais e sectários de esquerda; o de que havia um conflito de 

direitos durante os protestos; e o de que os movimentos e organização que se 

encontravam tinha apenas uma intenção política real, a de “vandalizar”. Nem na 

segunda fase quando os editoriais pressupõem também sem nenhum dado empírico que 

as manifestações, agora sim, representam uma maioria na sociedade. Ou porque seriam 

protestos massivos, ou porque seriam protestos plurais ou porque seriam pacíficos, e 

não mais violentos como aqueles da primeira fase. Absolutamente nenhum desses 

pressupostos se observa durante os protestos. E mesmo que algum deles fosse 

observado, não há nenhum processo institucional de mediação para conferir valor de 

maioria a um ou a outro. Os editoriais apenas especulam a democracia. Mas estão longe 

dela. E veremos que há uma motivação fundamental para este enquadramento editorial 

sobre a noção de maioria. Mas antes vamos à outra perspectiva em torno da democracia 

também bastante utilizada nos editoriais. 
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5.2.2 – Democracia e igualdade social: a igualdade democrática nas 

manifestações 
 

Como vimos, apesar de as primeiras experiências democráticas datarem do século IV 

a.C., o êxito da democracia como uma experiência em escala global é um fenômeno que 

se consolidou apenas nas últimas décadas, sobretudo após a Segunda Guerra e ainda 

mais após o esfarelamento da União Soviética. Gradativamente, depois de dois séculos, 

a democracia se tornou a principal solução política para os Estados contemporâneos, e 

não parece haver nada no horizonte fora dos marcos democráticos que lhe ameace este 

posto. A teoria democrática, portanto, tem um percurso longo de debates, tempos 

históricos, pensadores e pensadoras que são componentes de um campo de pesquisa 

também muito vasto e diverso.  

 

No capítulo que trata do referencial teórico pudemos lidar com uma pequena amostra do 

pensamento de uma pequeníssima parte dos pensadores ou pesquisadores da teoria 

democrática. Nesse momento em que a democracia é o regime político mais 

experimentado do mundo, talvez ela também seja um dos temas mais controversos da 

contemporaneidade, pelo menos no que diz respeito ao pensamento político. Na esfera 

política, os polos opostos do espectro político reivindicam para si próprios os princípios 

da democracia enquanto usualmente acusam seus adversários de antidemocráticos. Na 

esfera do pensamento político, democracia é um conceito constantemente sob tensão. 

Interpretações e reinterpretações de pensadores clássicos e leituras das mais diversas 

sobre a democracia no mundo atual.  

 

Nesta seção conduziremos a análise sob orientação de uma das divergências mais 

evidentes em torno do pensamento democrático. Depois que o planeta em termos 

políticos se dividiu em dois polos, na segunda metade do século XX, duas tradições do 

pensamento político passaram a disputar definições bastante divergentes da ideia de 

democracia e de sua experiência no mundo. É claro que a teoria democrática 

contemporânea não se reduz às divergências ou convergências existentes entre o 

pensamento liberal e o pensamento marxista. Mas é evidente também que será mais 

difícil se emaranhar na variedade de temas e perspectivas decorrentes dos debates em 

torno da teoria democrática sem considerar esta polarização já secular entre um 

pensamento e outro.  
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Uma das divergências que orbitam nesta polarização consiste em duas diferentes 

possibilidades de definir o princípio da igualdade numa democracia. Para esta análise 

fizemos um paralelo entre o pensamento clássico antigo através de Platão e Aristóteles 

com um dos progenitores da teoria democrática moderna, Jean Jacques-Rousseau. E 

logo em seguida desenhamos outra linha de continuidade entre o pensamento 

rousseauniano e um dos autores mais importantes do pensamento marxista no Brasil, o 

filósofo Carlos Nelson Coutinho. Isso para assumir como referencial teórico mais 

importante deste trabalho a ideia segundo a qual a igualdade democrática não pode ser 

compreendia apenas como uma igualdade formal, ou política, mas também substancial, 

na medida em que pressupõe que a desigualdade social inviabiliza qualquer experiência 

democrática de se realizar em consonância com um de seus principais princípios. Em 

outras palavras, tanto mais próximos estaremos de uma experiência democrática quanto 

mais o sistema político for capaz de produzir direitos com o objetivo de constituir 

igualdades sociais e por consequência, plena igualdade política entre os indivíduos ou 

segmentos de uma comunidade.  

 

Colocar em debate o princípio da igualdade a partir da perspectiva de igualdade social 

implica necessariamente em partir do pressuposto de que há desigualdades na sociedade 

para além da condição política de quem a compõe. E esta premissa nos leva à ideia de 

que, na mesma medida em que se garante igualdade política através de direitos políticos 

constituídos, só é possível superar as desigualdades sociais com direitos sociais 

voltados aos segmentos ou indivíduos membros da comunidade que estão em condição 

desfavorável quando utilizamos o parâmetro da igualdade. Analisar os editoriais sob 

esta perspectiva nos ajudará a compreender em que medida as opiniões nos veículos 

convergem ou não com esta ideia que identifica na igualdade social um aspecto 

fundamental da igualdade democrática. De modo que as questões que orientam a análise 

a partir daqui dizem respeito a como os editoriais colocam em discussão a natureza das 

reivindicações durante os protestos. Alguns elementos referentes a esta questão já foram 

inevitavelmente mencionados nas seções anteriores. Mas aqui faremos um esforço 

analítico para aprofundar o entendimento sobre como os direitos sociais foram levados 

em consideração nos editoriais.  

Que direitos estavam em debate durante as manifestações? Qual a relevância dada a 

estas reivindicações nas opiniões editoriais? E de que maneira a discussão sobre os 
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direitos ali reivindicados tem relação ou não com a ideia de democracia nos jornais? Ao 

responder questões como estas, por consequência, poderemos concluir sobre a relação 

que os editoriais estabelecem entre a democracia e a de igualdade social.  E veremos 

que aquela variação de perspectiva em torno da noção de maioria entre a primeira e a 

segunda fase se repete quando analisamos os editoriais a partir da ideia de igualdade 

social. Portanto, seguiremos o mesmo roteiro estabelecido na seção anterior. Faremos 

uma análise dos editoriais de cada fase separadamente e posteriormente uma análise 

comparativa entre as respectivas perspectivas adotadas.  

 

a) A noção de igualdade social na primeira fase: o “irrealismo” da pauta 

 

Como vimos, os jornais Estadão, Folha e O Globo têm leituras similares sobre as 

manifestações de junho. Quando analisamos as perspectivas em torno da noção de 

maioria percebemos que havia convergência de vários aspectos em relação aos 

protestos, como houve também uma sincronia na mudança de posição editorial adotada 

nos veículos. Mas antes de chegarmos aos editoriais é importante deixar claro duas 

coisas. Primeiro, os textos aqui analisados, como já foi mencionado, são aqueles 

mesmos da primeira e segunda fase que já foram mencionados a partir da perspectiva de 

maioria e minoria. É importante lembrarmos que, em que pese estejamos analisando a 

partir de outra perspectiva, o contexto das manifestações é o mesmo.  

 

Vimos que os três veículos durante toda a primeira fase em todos os editoriais 

apresentam uma narrativa crítica das manifestações. Para todos os jornais o poder 

público precisava tomar medidas mais imponentes no sentido de cessar as 

manifestações, fazê-las conhecer os “limites da democracia”. Esta visão se repete nos 

trechos que analisaremos, afinal de contas se tratam dos mesmos textos editoriais. Mas 

veremos como é possível revelar a posição dos veículos sobre a democracia a partir de 

outra perspectiva, a de igualdade social. Vejamos, então, outros trechos dos editoriais 

publicados durante a primeira fase da cobertura:  

 

Para tentar entender esse protesto, é preciso levar em conta as muitas coisas que 

estão por trás dele. Uma delas é o fato de o Movimento Passe Livre ser pura e 

simplesmente contra qualquer tarifa, ou se preferir, a favor de uma tarifa zero. Ele 

não se opõe ao aumento da tarifa, mas a ela própria. Ou seja, não há acordo 
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possível, e como seus militantes são radicais, qualquer manifestação que promovam 

só pode acabar em violência (ESTADÃO, 08/06/2013) 

 

Sua reivindicação [do MPL] de reverter o aumento da tarifa de ônibus e metrô de 

R$ 3 para R$ 3,20 – abaixo da inflação, é útil assinalar – não passa de pretexto, e 

dos mais vis. São jovens predispostos à violência por uma ideologia 

pseudorrevolucionária, que buscam tirar proveito da compreensível irritação geral 

com o preço pago para viajar em ônibus e trens superlotados. 

 

(...) 

 

Pior que isso, só o declarado objetivo central do grupelho: transporte público de 

graça. O irrealismo da bandeira já trai a intenção oculta de vandalizar públicos e o 

que se toma por símbolos do poder capitalista. (FOLHA, 13/06/2013) 

 

A nova geração nas ruas do Rio e de São Paulo parece vir de uma mistura de 

grupos de extrema-esquerda – alguns à margem dos partidos representados no 

Congresso – “rebeldes sem causa” da classe média, anarquistas e vândalos em 

geral. (...) O motivo alegado, o aumento de poucas dezenas de centavos das tarifas 

de transporte urbano, parece secundário. É até mesmo bizarro que grupos 

alegadamente defensores da prioridade ao transporte coletivo depredem ônibus e 

estações de metrô. (O GLOBO, 15/06/2013) 

 

A narrativa de todos os jornais parece seguir novamente o mesmo roteiro, sobre o qual 

já tratamos anteriormente. No caso da posição dos veículos sobre as reivindicações 

apresentadas nas ruas, os editoriais seguem três argumentos. Em primeiro lugar, os 

editoriais afirmam que apesar de a principal reivindicação das manifestações 

aparentemente ser a revogação do aumento nas passagens, esta por sua vez não seria a 

principal bandeira do MPL.  A revogação é apenas um “pretexto”, não uma 

reivindicação sincera. Em segundo lugar, a bandeira da tarifa, esta sim a principal, é 

“irrealizável”. Não há nenhuma possibilidade sequer de estabelecer um processo de 

negociação com o movimento sobre essa questão. E por último, por consequência 

inevitável dos dois primeiros argumentos, na medida em que a revogação é apenas um 

disfarce programático, e na medida em que a tarifa zero não é uma pauta “realista”, logo 

o movimento não tem uma pauta de reivindicações a ser considerada. Dessa forma, a 

verdadeira motivação dos manifestantes não seria outra senão a de “vandalizar” e 

destruir. Ora, existe uma linha editorial muito clara quando analisamos a opinião dos 
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jornais a partir da perspectiva dos direitos sociais reivindicados nas manifestações. A 

crítica aos protestos, além daquela conhecida que reduz os manifestantes a “vândalos”, 

gira em torno de uma questão central: a negação absoluta de qualquer reivindicação que 

justifique do ponto de vista democrático a existência daqueles protestos. Vemos aqui 

que, segundo os jornais as manifestações, além de não falarem em nome de uma 

maioria, também não falam em nome de nenhum direito social. 

 

Como sabemos, o Movimento Passe Livre é uma organização política com objetivos 

muito nítidos, todos eles relacionados à mobilidade urbana e ao transporte público. A 

principal síntese de suas pautas é o passe livre, mas a natureza política do movimento 

não tem a ver simplesmente com valores de tarifa. Desde que foi criado em 2005, e 

mesmo antes quando eclodiram os protestos em Salvador e Florianópolis, a tarifa foi 

sempre a principal motivação política para organizar manifestações nas grandes cidades, 

mas certamente não se resumia a ela o conjunto de discussões estimuladas pelo 

movimento no debate público que ele mesmo provocava com o conjunto da sociedade, 

os poderes instituídos e a própria imprensa. A bandeira por revogação de aumento é 

apenas consequência de um conjunto de questões relacionadas à reclamação de um 

direito social muito mais profundo e complexo do que a tarifa em si, qual seja o direito 

a transporte público de qualidade e à mobilidade urbana plena. A tarifa zero compõe 

este conjunto de questões. Mas a depender do contexto e das circunstâncias políticas a 

defesa da tarifa zero pode se acentuar ou ser flexibilizada. Ou mesmo deixar de ser uma 

reinvindicação em pauta. No caso das manifestações de 2013, como o próprio MPL 

afirmou inúmeras vezes, o objetivo principal era a revogação do aumento concedido 

pela prefeitura e pelo governo do estado em São Paulo. A tarifa zero não estava em 

debate.  

 

Em torno do direito a um transporte público de qualidade existe uma série de opiniões e 

reivindicações sobre a mobilidade urbana que não tem necessariamente relação com o 

valor da tarifa. O Movimento Passe Livre acumula estudos e discussões sobre possíveis 

soluções para diversos problemas de mobilidade urbana e deslocamento que vivem as 

grandes cidades no Brasil e em todo o mundo. Ao definir a si próprio, por exemplo, o 

movimento afirma; 
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O MPL é um movimento social autônomo, apartidário, horizontal e independente, 

que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da 

população e fora da iniciativa privada. (...) O MPL é um grupo de pessoas comuns 

que se juntam há mais de uma década para discutir e lutar por outro projeto de 

transporte para a cidade.  

 

(...) 

 

A luta pela Tarifa Zero não tem um fim em si mesma. Ela é o instrumento inicial de 

debate sobre a transformação da atual concepção de transporte coletivo urbano, 

rechaçando a concepção mercadológica de transporte e abrindo a luta por um 

transporte público, gratuito e de qualidade, como direito para o conjunto da 

sociedade; sob controle público (dos trabalhadores e usuários). 108 

 

O momento dos protestos, segundo o próprio MPL, costuma ser uma oportunidade para 

apontar problemas relacionados ao transporte público e colocar em debate o que eles 

chamam de “projeto” para a mobilidade urbana, além de cobrar dos governos as 

soluções. É um movimento preparado o suficiente para sentar numa reunião com 

qualquer autoridade, como, aliás, fizeram com o prefeito de São Paulo, o governador do 

estado e a presidente da República durante o contexto das manifestações. Com uma 

pauta política bastante densa, não parece haver motivos para concordar com a opinião 

dos editoriais segundo a qual não havia honestidade política na defesa pela revogação 

do aumento. Não há absolutamente nenhum sinal disto. O argumento dos editorais de 

que tarifa zero é a principal reivindicação do MPL está correto, mas isso não implica 

concluir que o movimento não tivesse outros interesses ou prioridades naquele 

momento. Qualquer movimento social ou organização política tem um programa 

máximo, e a revogação naquele momento parecia ser deliberadamente um programa 

mínimo do MPL na construção das manifestações. Existem outras bandeiras e interesses 

que dialogam com o objetivo do movimento de constituir um transporte público de 

qualidade, e o aumento da passagem é um momento apropriado para provocar na 

opinião pública o interesse por discussões e soluções sobre a mobilidade urbana. Mais 

do que um “pretexto”, portanto, discutir a revogação do aumento é uma oportunidade de 

ampliar o debate e a adesão social às reivindicações, inclusive à própria tarifa zero. Uma 

                                                           
108 Disponível em https://www.mpl.org.br  
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estratégia que, aliás, mais tarde os próprios editoriais reconheceriam, deu bastante certo 

em 2013.  

 

Mas durante a primeira fase da cobertura, ao invés da pauta, a atenção da narrativa 

editorial dos três veículos estava voltada para o tema do “vandalismo” e do uso da 

violência nas manifestações. Para os jornais, a violência é uma inevitabilidade. Afinal, 

se não há pauta real sendo reivindicada, então os governos não têm a que responder ou 

nem mesmo como negociar soluções. Na verdade, os envolvidos não são nem 

manifestantes verdadeiramente. “A maior cidade do país ficou refém de bandos de 

irresponsáveis travestidos de manifestantes”, diz O Estadão.109 O motivo de protesto 

não é um a reivindicação de um direito, é a violência. Então, que outra opção há senão 

reagir com repressão? “Dialogar com vândalos?”, Estadão pergunta em outro editorial 

quando ironiza uma declaração do prefeito Fernando Haddad sobre a necessidade de 

dialogar com o movimento. Logo, para lidar com protestos apenas violentos e sem 

reivindicações efetivas, não há outra solução democrática senão a repressão.  

 

Como vimos anteriormente, a violência durante os protestos de 2013 só pode ser 

compreendida no contexto dos conflitos entre a polícia e o movimento. Não deve, 

portanto, ser atribuída unilateralmente ao MPL. A violência não é uma estratégia do 

movimento, muito menos em nenhum momento teve envolvimento da maioria dos 

participantes dos protestos. De modo que essa preocupação sistemática dos editoriais 

com o “vandalismo” nos protestos tem como efeito imediato: o obscurecimento da 

pauta política do movimento e isso compromete bastante a visão dos editoriais sobre as 

manifestações. Veremos que durante a segunda fase da cobertura a linha editorial nos 

jornais muda de figura. No lugar do obscurecimento da pauta, uma atenção especial às 

reivindicações e bandeiras estendidas nas ruas. 

 

b) A noção de igualdade social na segunda fase: “causas em demasia” 

 

A perspectiva dos editoriais em torno da natureza das reivindicações nas manifestações 

muda sensivelmente na segunda fase da cobertura. Tanto sobre as manifestações de 

maneira como, curiosamente, sobre o próprio MPL. Vamos direto a alguns dos trechos: 

                                                           
109 Editorial de Estado de São Paulo, 08/06/2013. 
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Deu uma vontade de falar que não se sabe como, quando ou se será aplacada: 

contra os padecimentos que o Estado impõe ao povo com os seus serviços de 

terceira e indiferença de primeira, a começar da saúde e educação públicas; contra 

os políticos e autoridades em geral que só cuidam dos seus interesses e são tidos 

como corruptos por definição; contra a selvageria do cotidiano por toda parte; 

contra a truculência das PMs; contra a lambança dos gastos com  Copa, que pegou 

de surpresa a cartolagem e seus parceiros no governo federal – e tudo o mais que se 

queria anunciar. (ESTADÃO, 19/06/2013) 

 

“Não são apenas 20 centavos” foi uma das palavras de ordem da passeata de 

segunda-feira em São Paulo. De fato, eram muitas as bandeiras: de críticas aos 

gastos com a Copa à defesa de investigações do Ministério Público, passando por  

vagos pedidos por ‘mais direitos’ (FOLHA, 19/06/2013) 

 

Ao se investir contra a Copa das Confederações, ensaio pra a Copa do Mundo no 

ano que vem, com suas amplas e modernas “arenas”, critica-se a incapacidade de o 

governo federal colocar os bilhões que arrecada de um contribuinte cada vez mais 

sobrecarregado de impostos naquilo que atenda às necessidades diretas da 

população: educação, saúde, transporte urbano, segurança. (O GLOBO, 

19/06/2013) 

 

Mas o movimento não se esgota no custo do transporte de massa. Vai muito além, e 

trata de algo mais amplo, decorrente de um estado de coisas criado por um modelo 

de gestão que sacrifica o contribuinte e não dá à população retorno proporcional 

aos impostos que cobra. (...). Ligada ao tema, há uma profusão de cartazes contra a 

PEC 37, código cifrado de uma emenda constitucional apresentada para cassar o 

poder de investigação do Ministério Público, e identificada nas manifestações como 

sinônimo de impunidade – e com razão. Fica provado que não há tema, por mais 

hermético que pareça ser, que escape da atenção desse novo mundo digital. (O 

GLOBO, 21/06/2013) 

 

 

Nos editoriais publicados entre os dias 18 e 24 de junho há uma atenção muito grande 

relacionada à natureza das reivindicações nos protestos. Dissemos anteriormente e 

repetimos aqui que os veículos pesquisados identificaram com bastante precisão a 

complexidade e diversidade das pautas nas manifestações durante a segunda fase. Os 

próprios jornais elegeram algumas dessas pautas como as principais, tais como a crítica 

ao excesso de gastos com a Copa, a crítica à corrupção, a defesa da PEC 37 e menções 
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genéricas à falta de saúde e educação, além do valor da tarifa que depois de revogado 

deixou de ser objeto das manifestações. Após a revogação, por exemplo, O Globo diz 

que “A magnitude das manifestações de ontem, em várias capitais, transcende a 

comemoração pela vitória na luta das tarifas”.110  

 

Ao se referir à diversidade de pautas e de direitos sociais ali reivindicados, os editoriais 

mudam o tom sobre as manifestações. A responsabilidade por haver tantas pessoas e 

setores ali mobilizados na defesa de direitos é do Estado que “padece” na garantia 

desses direitos. “Os governos tem sido um fracasso em matéria da oferta de bens 

públicos que valham fração que seja dos impostos que se pagam por eles”, diz um 

editorial do Estadão.111 Os editoriais demonstram maior disposição em compreender os 

direitos sociais colocados em questão e, por mais genéricos ou complexos que fossem, 

em nenhum momento as reivindicações são caracterizadas como “irrealistas”. Ao 

contrário, são caracterizados mesmo como direitos para os quais o poder público precisa 

encontrar soluções. Ou seja, as manifestações agora, além de falarem em nome da 

“maioria” da sociedade, falam também em nome de uma variedade enorme de direitos 

negados pelo Estado. Os direitos reclamados nas ruas ganham relevância editorial e 

passam a ser entendidos como fundamentais à democracia. O título do editorial do 

Estadão cujo trecho foi citado acima não poderia ser mais sugestivo: “Entender as 

manifestações”.  

 

É exatamente o que os editoriais passam a fazer a partir daí. Refletir sobre os protestos 

com mais cuidado e “sangue frio”, tanto no sentido de compreender a dimensão daquela 

mobilização social, quanto a dimensão de suas reivindicações. Como sabemos, atos de 

violência continuaram a ocorrer ininterruptamente e a desordem na vida da cidade 

aumentou exponencialmente em função do próprio tamanho das manifestações. Mas a 

atenção dos editoriais dessa vez estava voltada principalmente para a natureza das 

reivindicações. Análises detalhadas sobre a PEC 37 e a questão da autonomia 

investigativa do Ministério Público; opiniões minuciosas sobre o sistema político no 

Brasil; críticas ao volume de recursos destinados à realização da Copa; mais curiosidade 

sobre a pauta da mobilidade urbana. “Não são rebeldes sem causa, mas com causas em 

                                                           
110 Editorial de O Globo, 21/06/2013. 
111 Editorial de Estado de São Paulo, 22/06/2013. 
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demasia”, diz um editorial do Estadão112. Entender o que estava sendo reivindicado 

passou a ser de suma importância, afinal aquelas manifestações poderiam contribuir 

para o “amadurecimento” da democracia no Brasil. Esta é uma visão impensável 

durante a primeira fase da cobertura. Em nenhum momento durante os primeiros 

protestos a pauta do movimento teve esta dedicação reflexiva por parte dos jornais. Ao 

contrário, a Paula do MPL foi peremptoriamente desqualificada, quando não 

negligenciada. O curioso é que durante a segunda fase até as discussões referentes ao 

transporte público os editoriais passaram a considerar. Enquanto na primeira fase 

praticamente não houve referência sobre mobilidade urbana, na fase seguinte da 

cobertura os jornais acabaram por se render ao tema 

 

Em pauta, a pauta do MPL 

 

Todos os veículos inicialmente apresentam a mesma opinião sobre as reivindicações nos 

protestos. Não há nenhuma discussão nos primeiro editoriais sobre a pauta do MPL nas 

manifestações, nem sobre a revogação e tampouco sobre o passe livre. A primeira pauta 

eles julgam ser secundária, ou apenas um “pretexto”. E a tarifa zero os jornais julgam 

ser “irreal”. Esta opinião faz parte de uma narrativa que desqualifica as manifestações 

como minoria e como resultado de um movimento que não tem direitos para reclamar à 

sociedade ou aos governos.  

 

Durante a segunda fase, da mesma maneira que o interesse dos editoriais em torno das 

reivindicações dos protestos cresce de maneira geral, isso acontece também com as 

questões relacionadas à mobilidade urbana. O imperativo de “decifrar as mensagens de 

rua”113 passa a valer também para as bandeiras do MPL. Mais tarde, a própria decisão 

tomada pelas prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro e pelo governo de São Paulo de 

revogar o aumento nas tarifas de ônibus e nos pedágios estimula um debate público 

sobre a qualidade do transporte nas grandes cidades. A revogação certamente tem efeito 

nos editoriais, a opinião sobre a inviabilidade da tarifa zero não muda, mas ao menos 

começa a haver uma discussão mais séria e com mais elementos sobre o tema. Alguns 

relacionados ao impacto que a própria revogação do aumento teria nos cofres públicos, 

outros relacionados ao tema da mobilidade urbana de maneira geral. Vejamos: 

                                                           
112 Editorial de Estado de São Paulo, 22/06/2013. 
113 Editorial de O Globo, 19/06/2013.  
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“Desde ontem, no Rio, e a partir de segunda-feira em São Paulo, as tarifas 

voltaram ou voltarão ao que eram; mas a qualidade do transporte continuará 

péssima, em meio a engarrafamento, cada vez maiores e mais duradouros, o que 

apenas prolonga o suplício dos usuários. As manifestações (...) tiveram a virtude de 

lançar em campo uma oportuna e inconveniente pergunta para os detentores do 

poder: se eles se dispõem a investir bilhões para fazer uma Copa com o ‘Padrão 

FIFA’, por que não adotam o mesmo critério, com a mesma urgência, para 

melhorar os serviços públicos? (ESTADÃO, 21/06/2013) 

 

Consumada a revogação do aumento de R$ 0,20 da tarifa (...) é preciso agora 

pensar nas duas consequências nos planos financeiro e administrativo, tanto para o 

Estado quando para a prefeitura. Ao Estado estima-se que a decisão vai custar R$ 

210 milhões em investimentos da Companhia do Metrô e da Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos (...) Para a prefeitura, a renúncia aos R$ 0,20 do aumento da 

passagem de ônibus custará R$ 175 milhões, a serem somados aos subsídios, já 

elevados, de R$ 1,25 bilhão previstos para o setor este ano. (...) A situação é 

complica, porque a expectativa da população com relação a uma melhora do 

transporte coletivo cresceu, reforçada pelas manifestações (...) A curto prazo, o 

meio de transporte coletivo do qual se pode esperar alguma melhora é o justamente 

o mais usado – o ônibus. Haddad tem uma boa e rara oportunidade de fazer isso 

com a renovação da concessão desse serviço. (ESTADÃO, 24/06/2013) 

 

Nada disso torna menos irrealista a demanda maior do movimento, tarifa zero. 

Para tanto, em São Paulo, seria preciso agregar ao subsídio anual de R$ 1 bilhão 

outros R$ 4,6 bilhões – 92% do que se arrecada com o IPTU. Com a capacidade de 

investimento do Estado – em todos os níveis de governo – reduzida a quase nada 

por anos de estreiteza e inépcia na condução da economia, aumentar o subsídio ao 

transporte nessa proporção é impraticável. (FOLHA, 19/06/2013) 

 

No caso dos transportes, urbanos ou não, é ilusão acreditar que somente 

investimentos públicos resolverão o problema. Para esse esforço devem ser atraídos 

empreendedores privados. E, nesse sentido, as respostas dadas pelas autoridades ao 

clamor das ruas servirão, na verdade, para agravar o problema em vez de 

solucioná-lo. O congelamento de tarifas afeta o equilíbrio econômico das 

concessões. Tal atitude só faz sentido se for calcada em critérios técnicos. (...) 

Portanto, se não for pelo caminho da racionalidade, não será possível atender de 

forma consistente ao clamor das ruas. (O GLOBO, 26/06/2013) 

 

Ainda que haja uma posição crítica em relação à revogação do aumento, o tema do 

transporte público, decorrente das manifestações, passou a ser tratado com mais cautela 
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nos editoriais. O que antes era apenas negligenciado, agora passou a ter relevo nas 

linhas editoriais. Dados contábeis; ponderações sobre a política fiscal; modelos de 

investimentos; a possibilidade de melhoria nos sistema de ônibus e metroviário. 

Problemas sobre a mobilidade urbana que não tem relação com o valor da tarifa, mas 

que fazem parte do cardápio de reivindicações do Movimento Passe Livre. Durante a 

segunda fase os jornais analisam com mais propriedade cada uma dessas questões 

procurando entender os “desdobramentos da mobilização”. 

 

Num editorial já mencionado de O Globo publicado no dia 19 de junho, o jornal revela 

uma preocupação com o que ele próprio chama de imobilidade urbana, preocupação 

completamente ausente durante a primeira fase. O texto diz: “(...) não que a chamada 

(i)mobilidade urbana já não criasse imensas dificuldades para as pessoas, 

principalmente as de baixa renda, a grande maioria. E não só em função do custo, mas 

pelo crescente sacrifício físico que milhões de pessoas passam diariamente nas capitais 

brasileiras para se locomover.” O mesmo jornal O Globo na edição do dia 22 de junho 

diz que as primeiras mobilizações organizadas pelo MPL eram resultado de uma “ação 

de um pequeno grupo de jovens reunidos em torno da crucial questão da precariedade 

do transporte urbano de massa”. Crucial, agora. Certamente não nos primeiros 

editoriais. Sem dúvida nenhuma, isso é consequência da dimensão que os protestos 

alcançaram a ponto de fazer até o poder público absorver parte de suas demandas. Folha 

chegou a realizar no dia 28 de junho uma sabatina com o MPL sobre os protestos e 

publicou num editorial chamado Muito além das catracas algumas das opiniões e 

pautas do movimento. Ou seja, enquanto a linha editorial nos jornais durante a primeira 

fase não deixava a menor brecha para qualquer reflexão sobre a questão urbana, na 

segunda fase há uma preocupação constante dos veículos com os direitos sociais 

reivindicados nas manifestações. Até sobre aqueles direitos que os próprios veículos 

não tinham acordo, como, por exemplo, a tarifa zero. 

 

Tarifa zero em debate  

 

A posição dos editoriais sobre a inviabilidade da tarifa zero é unânime. E esta é uma das 

opiniões que não muda durante toda a cobertura. Um dos editoriais do Globo já citados 

anteriormente e publicados logo após a revogação no aumento da passagem afirma que 

“(...) o movimento tem grandes desafios depois da primeira vitória. O que fazer agora? 
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Já surgiu a ideia de se dar prioridade ao passe livre. Ora, se o recuo em R$ 0,20 

representará um aumento de milhões no subsídio que os cofres estadual e municipal 

concedem ao transporte, a gratuidade se mostra uma impossibilidade aritmética”. Esta 

“impossibilidade aritmética” é uma questão suscitada pelos editoriais desde o início da 

cobertura. Primeiro com afirmações apenas taxativas, sem dados. Depois, já durante a 

segunda fase aparecem alguns dados para sustentar esta posição. De qualquer forma, é 

possível levantar alguns elementos que possibilitam uma discussão mais satisfatória 

sobre o tema, que não se resumem simplesmente ao diagnóstico simplificado segundo o 

qual não é possível haver receita pública para cobrir os custos de um transporte gratuito 

em São Paulo ou em grandes cidades no Brasil. Afinal, espera-se de veículos de 

comunicação, sobretudo num ambiente de tensão política, que possa haver uma 

abordagem minimamente equilibrada com reflexões baseadas em informações que 

possam ponderar uma opinião e outra num conflito de posições.  

 

A reivindicação em torno de qualquer pauta normalmente é resultado de um acúmulo de 

dados, informações, estudos e possibilidades de solução que resultam numa posição 

política em defesa de determinado direito social. Na medida em que existe um segmento 

político organizado em diversas cidades no Brasil com o potencial de mobilização social 

como este que o MPL havia demonstrado já nas primeiras manifestações em São Paulo, 

ainda que os editoriais assumam uma posição contrária, não parece adequado ao 

jornalismo que ele apenas negligencie qualquer discussão sobre o mérito da pauta 

colocada em questão. E o fato é que não há conteúdo suficiente nos editoriais que nos 

possibilite concluir se a imprensa naquele momento tinha o mínimo de  informação e 

conhecimento técnico, político e histórico sobre a proposta de tarifa zero. Podemos 

supor que sim. Mas se assim for então devemos acreditar que a ausência deste debate 

nos jornais está mais ligada a decisões políticas e editoriais dos próprios veículos do que 

propriamente à desinformação. Não saberíamos dizer qual das duas opções seria mais 

danoso para um jornalismo de qualidade.  

 

Um levantamento simples de informações sobre experiências com o passe livre, parte 

dessas informações disponibilizadas nas próprias entrevistas e conteúdos divulgados 

pelo próprio MPL durante as manifestações, já nos permitiria relativizar a ideia de 

“irrealidade” sobre a tarifa zero. Existe uma rede articulada de movimentos no Brasil e 

no mundo que atua sistematicamente em defesa desta e de outras questões relacionadas 
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à mobilidade. E esta rede de movimentos contém uma série de informações plausíveis 

que nos demonstram como o passe livre pode ser viabilizado em diferentes contextos 

sociais. Segundo a Fare Free Public Transport, organização internacional de luta por 

transporte público gratuito em várias partes do mundo, há experiências em vigência de 

transporte público gratuito em pelo menos 27 países e 96 cidades. A maior parte destas 

cidades tem abaixo de 100 mil habitantes. Mas dentre elas está, por exemplo, Sydney, 

capital da Austrália, com certa de 4,5 milhões de pessoas. No Brasil, o transporte 

público gratuito funciona em 12 cidades de pequeno e médio porte nos estados do 

Ceará, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. As maiores delas com 

100 mil habitantes. Por outro lado, na mesma capital onde eclodiram os primeiros 

protestos em 2013, já houve a tentativa de implantar a tarifa zero no início dos anos 

1990, uma iniciativa que partiu da própria prefeitura durante a gestão da prefeita Luiza 

Erundina, à época no Partido dos Trabalhadores.  

 

Através da Secretaria de Transporte conduzida por Lucio Gregori, urbanista e referência 

nas discussões sobre passe livre no Brasil, a prefeitura de São Paulo apresentou uma 

proposta de tarifa zero para toda a população paulistana que funcionaria durante a 

segunda metade de cada ano, entre os meses de julho e dezembro. Tratava-se de uma 

proposta que previa o financiamento do transporte público através da criação de um 

Fundo de Transportes com orçamento adquirido por um rearranjo dos impostos 

municipais, principalmente do IPTU, com uma política progressiva de cobrança 

tributária. Ou seja, proprietários de imóveis com valores de mercado mais elevados 

pagariam uma taxa de IPTU também mais elevada que seria destinada ao Fundo. Uma 

política de tributos, aliás, que se aproxima bastante das últimas alterações no IPTU de 

São Paulo durante a atual gestão, mas que não teve como fim subsidiar a política de 

transporte público. Este formato de criação do Fundo de Transportes e cobrança 

progressiva de impostos municipais, após não ter sido aprovado na Câmara Municipal, 

se tornou quinze anos depois uma das principais propostas do Movimento Passe Livre. 

O objetivo é onerar os setores que, segundo o movimento, “se beneficiam 

verdadeiramente do funcionamento diário do transporte público, e não os usuários.” 

Que setores? “As grandes indústrias, as grandes empresas de comércio e detentores dos 

meios de produção e circulação de mercadorias”. 
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Numa recente entrevista concedida ao programa Espaço Público da TV Brasil, à época 

apresentada pelo jornalista Paulo Moreira Leite, o ex-secretário Lucio Gregori afirma 

que “o problema da tarifa zero não é contábil, é de decisão política”. Segundo ele, o 

grande obstáculo para tomar uma decisão política desse porte é que o setor do mercado 

de serviços envolvido com transporte público sempre incidiu fortemente nas decisões 

sobre mobilidade urbana tomadas nos três âmbitos do poder em São Paulo e em todas as 

grandes cidades. Gregori afirmou que junto com a proposta a prefeitura apresentou um 

estudo que demonstrava a exequibilidade do passe livre, e depois de um período tenso 

de tramitação na Câmara Municipal, com divergências profundas com vereadores 

fortemente ligados ao lobby das empresas de transporte público, alguns deles do próprio 

PT, o projeto foi arquivado e esquecido. E não o foi por razões contábeis.114  

 

É possível haver uma política de transporte público que não seja necessariamente 

integral. A depender do contexto social e financeiro pode ser uma política destinada a 

determinados segmentos, horários ou mesmo áreas específicas da cidade ou de uma 

região. Em Sydney, por exemplo, há apenas duas linhas gratuitas numa ampla rede de 

ônibus, trens e metrôs. Mas apenas estas duas linhas transportam a cada dez minutos 

centenas de pessoas em apenas uma volta de seu trajeto circular integrado às principais 

estações de metrô e interligada à rede de transporte público de outros municípios da 

região metropolitana da capital australiana. Linhas gratuitas de acesso livre a toda 

população e financiada pelos cofres municipais. Uma política, portanto, viável. Aqui 

mesmo no Brasil há exemplos de tarifa zero concedida em todo território nacional, 

como a lei federal que institui o Estatuto do Idoso e prevê gratuidade do transporte 

público para todas as pessoas acima de 60 anos. Além dele, o passe livre estudantil hoje 

vigora pelo menos em três capitais: Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília. É claro que 

todos os exemplos aqui dados se referem a tarifa zero aplicada apenas a segmentos da 

população, mas ajuda a compreender como a ampliação do direito ao transporte público 

é gratuito é algo absolutamente possível. A tarifa zero, ao contrário do que se considera 

nos editoriais analisados, está longe de ser uma política “irreal”.  

 

Durante as manifestações de junho de 2013 o MPL foi recebido na Presidência da 

República pela presidente Dilma Rousseff e representantes de órgãos federais 

                                                           
114 Entrevista disponível em <http://tarifazero.org/2016/01/27/espaco-publico-entrevista-lucio-
gregori/>. 
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competentes à questão da mobilidade urbana. O principal ponto de pauta foi a tarifa 

zero, tendo em vista que a revogação do aumento já havia sido estabelecida em São 

Paulo e várias outras cidades do país. Apesar da reticência da presidente em assumir 

compromisso sobre a tarifa zero, alegando a mesma “inviabilidade” dos jornais, aquele 

momento representou a primeira e única vez que o governo federal havia sentando para 

tratar de maneira mais geral sobre políticas de mobilidade urbana com um segmento da 

sociedade civil organizada e a primeira vez também que o tema da tarifa zero havia 

chegado à mesa da principal autoridade política do país. Este dado é sintomático, tendo 

em vista que o problema da mobilidade não é algo tão recente, apesar de ser um 

problema que tem se agravado nos últimos. Caso houvesse há mais tempo um 

envolvimento dos três níveis de governo num processo de diálogo e estudo de 

viabilidade do transporte gratuito e coletivo nos grandes centros urbanos do Brasil, 

diversas possibilidades poderiam ter sido pensadas e a política de subsídios certamente 

seria um problema superável em médio prazo. O poder público não ter dado prioridade 

à questão é um problema, como parece ser um problema também a imprensa não 

aproveitar um momento de intenso debate público sobre o tema para começar a mudar 

este cenário. 

  

Com um breve levantamento de informações, tendo em vista a impossibilidade de 

aprofundarmos ainda mais sobre o assunto neste trabalho, desconfiamos do diagnóstico 

opaco presente em todos os editoriais, sobretudo aqueles da primeira fase da cobertura 

quando a tarifa zero é classificada apenas como algo irrealizável, sem nenhum estímulo 

à discussão sobre as nuances do transporte público no Brasil. Além disso, os editoriais 

não consideram que, independente da tarifa zero, há uma série de outras questões sobre 

mobilidade urbana que podem ser discutidas entre o movimento, o poder público e o 

próprio que perdeu ali uma boa oportunidade de ampliar a discussão sobre tema no 

Brasil. Por ignorância ou por falta de interesse, os editoriais dispensaram mais adjetivos 

para desqualificar o movimento do que substantivos para compreender a natureza 

política de suas pautas. 

 

Conclusão: o contradito sobre a igualdade social 

 

Quando analisamos o sentido de democracia presente nos editoriais a partir da 

perspectiva da igualdade social percebemos que os jornais percorrem uma trajetória 
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editorial cheia de incongruências e imprecisões, tal qual acontece quando a perspectiva 

de maioria está em questão. Durante a primeira fase da cobertura a ideia de igualdade 

social sequer aparece. Ou quando aparece é para ser negada. O movimento social que 

saiu às ruas nas primeiras manifestações poderia ser caracterizado de várias formas: 

“vândalos”, “irrealistas” ou cheios de “pretextos”. Mas nunca como um movimento que 

reivindicava um direito à igualdade democrática. Os editoriais simplesmente ignoram o 

fato de que a igualdade social é uma dimensão fundamental da igualdade democrática, a 

própria substância da democracia, que em determinado momento passou a ter um papel 

marginal das noções liberais de democracia. Há um direito social central em questão, o 

da cidade, ou mais restritamente da mobilidade urbana. E há uma desigualdade latente 

nas realidades urbanas no Brasil, sobretudo das maiores cidades e capitais. E o 

movimento social se encontrava em protestos por um motivo evidente: reivindica um 

ajuste democrático. Reivindicava a igualdade democrática referente a este direito social. 

Os editoriais não perceberam, ou simplesmente ignoraram.  

 

Curiosamente, o enquadramento editorial sobre a noção de igualdade social muda 

completamente durante a segunda fase da cobertura. Os direitos sociais reivindicados 

nas ruas passam de invisíveis a evidentes. Os mesmos veículos que haviam ignorado ou 

negado a dimensão da igualdade social para a democracia, desta vez faz desta dimensão 

um aspecto fundamental de qualquer experiência democrática. E as manifestações 

“inicialmente irrealistas”115 se tornaram protestos com reivindicações de uma extensa 

lista direitos democráticos. Os protestos demonstram agora uma “sólida consciência 

política”. Em um editorial, o Estadão, aparentemente pouco preocupado com a 

coerência entre uma posição e outra tomada pelo jornal, chega a sugerir na segunda fase 

que as manifestações “sejam realistas, exijam o impossível”, numa menção saudosista a 

um dos principais slogans do maio de 68. Este trecho abaixo do jornal poderia até ser 

um manifesto do MPL:  

 

(...) a rua não só tem o direito de apontar o dedo para os governantes, como é bom 

que o faça: mil vezes uma sociedade estridente do que uma sociedade apática – se 

essas forem as únicas alternativas. Mas a rua não tem a obrigação de oferecer aos 

poderes de Estado, mastigadas, as soluções para as mazelas que justificadamente 

denuncia. Quando as ruas se empilham e perduram, apesar das promessas que se 

ouvem a cada ciclo eleitoral e das reiteradas juras das autoridades de que se 

                                                           
115 Editorial de Folha de São Paulo, 07/07/2013 



130 
 

esfalfam para cumpri-las, é da ordem natural das coisas que a rua, esgotada a sua 

paciência e tendo redescoberto o seu poder de pressão, queira para já as mudanças 

que façam do Brasil, em síntese, um país sem corrupção e com serviços públicos 

equiparáveis em qualidade ao volume de impostos que se pagam por eles.  

 

Palavras que poderiam tranquilamente fazer parte de um panfleto do MPL. Posição 

radicalmente distinta daquela que o jornal adota sobre o próprio MPL e as 

manifestações convocadas por ele. A noção de igualdade social, vinculado aos direitos 

sociais reivindicados nas ruas, parece ser um mero adereço nos editoriais. Durante a 

primeira fase é solenemente ignorada, durante a segunda é acentuada como componente 

fundamental da democracia. E, assim como acontece com a noção de maioria, há 

também um roteiro editorial que explica essa mudança no enquadramento dos veículos 

que agora parecem estar deveras preocupados com a substância democrática durante a 

segunda fase das manifestações.  
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5.3 – Conclusão da análise: entre o jornalismo e a democracia 
 

Para esta análise foi utilizada uma série de articulações conceituais que envolvem 

noções desde a teoria política e da historiografia até à comunicação e à cultura. Até aqui 

colocamos a comunicação e a política em interface a partir de duas formas diferentes. 

Primeiro, do ponto de vista histórico a partir do encontro entre jornalismo e democracia 

moderna. Depois, na própria análise feita dos editoriais sobre um dos acontecimentos 

políticos mais importantes dos últimos anos no Brasil, quando, não por acaso, quando a 

discussão sobre democracia estava sempre presente. Para analisar os sentidos de 

democracia presentes nos textos editoriais dos veículos, fizemos uma escolha 

metodológica muito clara. Identificamos de que forma a ideia de democracia aparecia 

nos jornais e a partir de que perspectivas em torno dela os veículos a convocavam. Há 

duas perspectivas bastante evidentes: uma gira em torno da noção de maioria numa 

democracia e a outra em torno da ideia de igualdade social. Para trazer luz a estas duas 

noções, realizamos paralelos entre elementos do pensamento democrático antigo, 

moderno e contemporânea. Com estes elementos pudemos destrinchar os editoriais para 

a análise. 

 

Os sentidos da democracia 

 

Façamos uma pequena retrospectiva das questões postas anteriormente para fins de 

desenhar com maior precisão o percurso analítico presente neste trabalho. O primeiro 

passo dado foi a distinção de três momentos na própria cobertura das manifestações de 

junho nos jornais. Os protestos em si podem ser divididos em duas fazes, apesar de 

Singer dividi-los em três116: um momento quando as manifestações tratam 

exclusivamente sobre o transporte público e outro momento quando há um crescimento 

surpreendente em números de pessoas, número de protestos, número de cidades onde os 

protestos acontecem e na variedade de reivindicações políticas e orientações ideológicas 

colocadas na rua. Durante a toda a cobertura, os editoriais apresentam opiniões e 

posições sobre vários temas referentes às manifestações, e estas opiniões estão sempre 

                                                           
116 Esta não é exatamente uma divergência com Singer. Pode realmente haver três fases durante as 
manifestações, conforme ele sugere. Mas pode haver também duas, a partir dos critérios que aqui 
foram estabelecidos. Além disso, dividi-los em três fases poderia incorrer em alguma confusão com as 
três fases da cobertura que também estabelecemos neste trabalho, já que essas três fases não 
coincidiriam com aqueles três fases apresentadas por Singer.   
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vinculadas a sentidos de democracia produzidos implícita ou explicitamente nos jornais. 

E a maioria destes sentidos está relacionada às idades de maioria e igualdade social.   

No caso da ideia de maioria, os editoriais adotam dois enquadramentos distintos, um em 

cada momento diferente das manifestações. Durante a primeira fase da cobertura, há 

uma representação dos protestos como uma minoria política. Seja pelos protestos serem 

compostos por grupos de extrema esquerda; seja por serem responsáveis por um suposto 

conflito entre direitos que compromete o ir e vir de uma também suposta maioria; seja 

porque os manifestantes são caracterizados recorrentemente como “vândalos” e 

violentos.  

 

Nenhum destes pressupostos, no entanto, é verificado na realidade. As manifestações 

eram mesmo compostas por grupos de extrema esquerda, mas compartilhavam de 

posições políticas que não necessariamente significam uma posição sectária e de 

extrema esquerda. A revogação do aumento da passagem é uma reivindicação simples e 

factível. Não por acaso houve forte adesão social às manifestações. Não há nenhum 

indício de “minoria” na posição política dos protestos naquele momento. O segundo 

pressuposto diz respeito ao conflito de direitos de uma minoria com uma maioria, em 

virtude das ocupações nas vias públicas e bloqueio do “ir e vir” do tráfego e das 

pessoas. Novamente um dado que não condiz com a realidade. O direito de “ir e vir” 

está sendo justamente reivindicado nas ruas, a partir da noção do direito à cidade e a 

uma mobilidade urbana em condições de igualdade. Logo, não há uma minoria 

cerceando o direito de uma maioria. O terceiro e último sentido relacionado à ideia de 

minoria é a caracterização constante e pouco criteriosa dos manifestantes como 

“vândalos” ou violentos. Qualquer mínima observação cuidadosa às manifestações 

demonstra que a violência preponderante nos protestos era a policial, e mesmo a 

violência praticada contra estabelecimentos ou equipamentos privados e públicos partiu 

sempre de um setor minoritário dentro das manifestações. Portanto, os protestos como 

um todo jamais poderiam ser caracterizados como uma minoria de pessoas violentas que 

pretendem comprometer a paz pública da maioria da população. 

 

Durante a segunda fase da cobertura o enquadramento sobre a ideia de maioria é 

substancialmente diferente. Os protestos não representam mais uma minoria. 

Manifestações tão diversas e massivas como aquela, diferente daquelas na primeira fase, 

falam agora em nome de uma maioria. E os manifestantes violentos desta vez se 



133 
 

tornaram apenas uma minoria durante os atos. E novamente estes são todos 

pressupostos sobre os quais não há dados empíricos que possam demonstrar. Apesar de 

as manifestações terem se tornado massivas do ponto de vista numérico, elas continuam 

sendo ampla minoria em relação ao contingente populacional que continua tendo sua 

rotina mudada e comprometida em virtude dos protestos. Poder-se-ia supor uma maioria 

política naquelas manifestações se, e somente se, as pautas e posições apresentadas ali 

representassem de fato alguma posição majoritária na sociedade brasileira. Mas a 

própria diversidade de bandeiras e orientações ideológicas durante os protestos dificulta 

qualquer conclusão nesse sentido. E a decisão editorial por classificar possíveis 

manifestantes violentos como “minoria” veio tarde na cobertura, curiosamente apenas 

depois que as manifestações mudaram de figura.    

 

Para nenhuma destas pressuposições o jornalismo faz uso de qualquer dado que pudesse 

demonstrar verdadeiramente o que os editoriais consideram em vários momentos da 

cobertura como maiorias e minorias. Se utilizarmos como referência do pensamento 

democrático elementos do pensamento clássico em Aristóteles e elementos do 

pensamento moderno em Rousseau e Tocqueville, entenderemos que maioria e minoria 

não qualidades subjetivas. Elas existem em função de uma regra ou um procedimento 

formal da democracia, comumente chamado de regra da maioria. É através deste 

procedimento que se verifica opiniões ou posições majoritárias, e este procedimento é 

utilizado apenas em processos de deliberação ou mesmo de aferição das opiniões no 

conjunto de uma comunidade política. As manifestações não se caracterizam por um 

processo de tomada de decisão, e sobre elas não há nenhum dado que estabeleça de fato 

maiorias e minorias. Portanto, não há objetividade na análise editorial dos jornais sobre 

esta questão. Os veículos não conferem maiorias, eles especulam sobre elas.   

 

Ainda que estas maiorias e minorias que os veículos supõem fossem reais, há outro 

problema nesta aplicação meramente especulativa da regra da maioria. Em que pese 

conferir maiorias seja um aspecto fundamental de qualquer experiência democrática, a 

elas não pode ser dado o poder absoluto, sem que se considere os possíveis direitos de 

minoria, sob o risco de não garantir à minoria o direito de livre manifestação, decorrente 

do princípio democrático de liberdade. Uma comunidade política governada pelo poder 

absoluto de uma maioria não estar sob uma experiência democrática.   
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A todo o momento, portanto, os editoriais se distanciam de aspectos fundamentais 

referentes à ideia de democracia e de experiência democrática. E mesmo com estes 

conflitos e distanciamentos os jornais utilizam seus próprios sentidos de maioria e 

minoria para concluir sobre a validade democrática das manifestações. As primeiras 

representam apenas uma minoria, portanto são autoritárias e não são democráticas. As 

manifestações seguintes, estas sim, representam uma maioria. Portanto, são 

democráticas. Algo muito similar com o que acontece com a ideia de igualdade social.  

 

Vimos também que há uma descontinuidade nos editoriais muito semelhantes quando 

analisamos a ideia de democracia nos veículos a partir da perspectiva de igualdade 

social na primeira e na segunda fase da cobertura. Durante a primeira fase da cobertura 

os jornais ignoram a natureza política das reivindicações do MPL. Quando os editoriais 

consideram a pauta do movimento, classificam ela como “irreal”, e, portanto, jamais 

podem significar algum direitos verdadeiramente democrático. Há uma atenção quase 

exclusiva em torno de questões relacionadas à forma democrática (violência, 

interrupção de trânsito, minoria) e quase nenhuma preocupação sobre a substância 

democrática nas manifestações. Ou seja, o conteúdo político do que estava sendo 

reivindicado nas ruas.  

 

Esta ausência de enquadramento nos editoriais sobre a natureza política das 

reivindicações induz o jornalismo mais uma vez a um grave erro. Os primeiros protestos 

colocam em questão um problema social de grande importância sobretudo para a 

realidade das grandes cidades no mundo. E o aspecto mais relevante da discussão 

pública provocada pelos primeiros atos consiste na ideia de que não há igualdade no 

direito à cidade no Brasil. E na medida em que não há igualdade, as manifestações 

reivindicam um ajuste democrático. Ao passo que o jornalismo considera não haver 

qualquer reivindicação factível naqueles protestos.  

 

Exatamente contrário do que acontece durante a segunda fase da cobertura. A narrativa 

dos editoriais a partir daqui enxerga uma imensidão de reivindicações e direitos sociais 

reclamados nas ruas. “A sociedade quer se exprimir”, diz o Estadão. E ela tem o direito 

de fazer isso. A própria questão urbana passa a ser tratada com mais cautela e 

notoriedade pelos editoriais. O jornal que criticou com mais contundência as 

manifestações na primeira fase, já durante a fase final da cobertura publicou dois 
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editoriais que tratavam exclusivamente sobre transporte público. Os protestos, além de 

expressarem a vontade da maioria, representam também a insatisfação de população 

sobre uma série de direitos sociais que não são garantidos pelo Estado. As 

reivindicações nas ruas não são mais “irreais”, ou se são que “exijam o impossível”. 

Isso significa o fortalecimento da democracia.  

 

Tendo como referência o paralelo feito no capítulo 3 entre elementos do pensamento 

antigo em Platão e Aristóteles, o pensamento moderno em Rousseau e o pensamento 

contemporâneo em Carlos Nelson Coutinho, os editoriais incorrem numa contradição 

reveladora. Costumou-se na teoria democrática e nas discussões em torno da 

democracia a considerar apenas a dimensão política dos princípios de igualdade e 

liberdade. Com as revoluções liberais e a consolidação do modo de produção capitalista 

como principal ordem econômica no mundo, a democracia foi reduzida a uma ordem 

política. Ou seja, a experiência democrática resume-se a aplicação dos princípios de 

igualdade política e liberdade política. Quando esta é apenas uma possibilidade de 

compreensão sobre a democracia, justamente a liberal. É absolutamente possível, e 

demonstramos aqui isso, encontrar referências à dimensão social da igualdade 

democrática seja no mundo antigo, seja no moderno e contemporâneo. De modo que já 

há uma tradição, menos robusta do que a tradição liberal, e mais próxima ao 

pensamento marxista, segundo a qual não é possível analisar qualquer democracia sem 

considerar o princípio da igualdade nas relações sociais. Isso significa que desigualdade 

social pode resultar na reivindicação de direitos relacionados à ela que apontem para um 

ajuste democrático. Tal qual acontece com o direito à cidade.  

 

Ao considerarmos a perspectiva da igualdade social, o jornalismo vacila entre uma fase 

e outra por dois sentidos diferentes de democracia. Um meramente formal, outro 

substancial. Ao ignorar completamente o direito à cidade como um direito social 

essencial para estabelecer corrigir desigualdades nos grandes centros urbanos, o 

jornalismo desconsidera por completo a dimensão social da igualdade democrática. Um 

dos motivos que faz os editoriais classificarem as manifestações como antidemocráticas 

é o “irrealismo” de suas pautas. Enquanto uma das características de democracia mais 

presentes atribuídas pelos jornais às manifestações da segunda fase é justamente a 

variedade de direitos sociais reivindicados. Direitos sociais configuram ajustes na 

igualdade social e, portanto, na igualdade democrática. 
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O giro editorial 

 

Vimos que quando analisamos os editoriais a partir das duas perspectivas, chegamos à 

mesma conclusão nos veículos: na primeira fase as manifestações não são democráticas. 

Ao contrário, elas são uma ameaça à democracia. Na segunda fase as manifestações não 

apenas são democráticas como significam o fortalecimento e a consolidação da 

democracia. Como é possível explicar tal mudança na linha editorial entre um momento 

e outro da cobertura durante as manifestações?  

 

Em primeiro lugar, o próprio peso do acontecimento histórico certamente contribuiu 

para muitas destas incongruências na cobertura dos protestos. Não foi apenas o 

jornalismo que divagou sobre as manifestações. Toda a esfera política produziu 

inúmeras cogitações, explicações e significados para aquilo que acontecia em junho de 

2013. E ainda hoje as manifestações provocam divergências e contradições quando 

analisadas. Os jornais foram surpreendidos pela dimensão que as manifestações 

tomaram. Não se imaginava que aqueles protestos dos primeiros dias, que já eram 

singulares por seu tamanho e crescimento, se tornassem o maior processo de 

mobilização social da história do Brasil. E esta surpresa ocasiona eventualmente em 

imprecisões quando o jornalismo tentar compreender o fenômeno que tem diante de si. 

 

Em segundo lugar, houve uma mudança importante na composição política das 

manifestações e na própria natureza política de suas reivindicações, sobretudo levando 

em conta o espectro político brasileiro. Na primeira fase as manifestações eram 

compostas, sobretudo, por setores da esquerda, com manifestantes de esquerda e pautas 

mais próximas à esquerda. Na segunda fase dos protestos já não havia mais tanta nitidez 

sobre a natureza ideológica dos protestos. As organizações de esquerda foram 

atropeladas, e até hostilizadas durante os atos. A principal organização de esquerda no 

Brasil tinha pouquíssimo protagonismo no conjunto das manifestações, algo que não 

acontecia desde a sua criação. E a esquerda de oposição ao governo, apesar de terem 

presença nos atos, pareciam ser um setor minoritária naquele processo de 

reconfiguração ideológica no Brasil. Ou pelo menos já não eram os principais fios 

condutores da energia reivindicatória naquele momento. As próprias pautas presentes 

nas manifestações, antes sustentadas por posições de esquerda, foram dando lugar a 
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agendas também foram adotadas pela onda conservadora nos protestos, como o combate 

à corrupção e a insatisfação com o sistema político no país.  

 

Por fim, outra possível motivação para haver uma mudança tão relevante na linha 

editorial dos três jornais durante a cobertura das manifestações tem relação justamente 

com o fato de que, a partir de determinado momento, o governo do PT passou a ser um 

alvo preferencial nos protestos. Estadão, Folha e O Globo, veículos com linhas 

editoriais sabidamente críticas aos governos do PT, certamente perceberam ali, assim 

como a direita de oposição também percebeu, uma oportunidade de acentuar ainda mais 

suas críticas ao governo de Dilma e ao partido que conduzia a 10 anos a presidência da 

república no país. E para fazer isso o jornalismo precisava, ao contrário do que fez 

durante a primeira fase, enaltecer as manifestações.  

 

O valor da democracia  

 

A partir dos diferentes sentidos de democracia apresentados nos editoriais durante a 

cobertura das manifestações, principalmente em virtude deste giro editorial da primeira 

para a segunda fase, sugerimos aqui uma reflexão sobre uma característica fundamental 

quando o conceito de democracia é convocado. Vimos que a defesa da democracia é 

uma posição permanente em todas as fases da cobertura nos editoriais. Os jornais 

mudam de posição em relação às manifestações, apresentam posições que contradizem 

às suas próprias posições em momento distintos da cobertura e entram em conflito com 

aspectos até conceituais da própria democracia. E ainda assim a ideia de democracia 

está sempre presente.  

 

Ao analisarmos com cuidado a maneira como democracia aparece nos editoriais 

veremos que ela está sempre relacionada às próprias posições do jornalismo diante dos 

protestos. A ideia de democracia serve de maneira geral para amparar as opiniões 

publicadas naqueles editoriais. Os editoriais apresentam divergência contundentes com 

as manifestações na primeira fase. Os veículos analisados têm eles próprios orientações 

ideológicas distintas daqueles protestos essencialmente de esquerda. Não é meramente 

casual, portanto, que, seja partir da ideia de maioria ou de igualdade social, os editoriais 

façam uso da ideia de democracia para desqualificar os protestos. Há um processo de 

descaracterização democráticas das manifestações, sobretudo a partir da dupla de que 
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elas representam apenas uma minoria e não falam em nome de nenhum direito social 

“realizável”. Logo, os protestos não têm nenhuma validade democrática. E por isso a 

única solução democrática plausível é a sua interrupção, ainda que seja necessário 

utilizar a força legítima do Estado. Enquanto no caso das manifestações da segunda 

fase, os editoriais fazem o contrário. Ao invés de descaracterizar as manifestações do 

ponto de vista democrática, eles a validam democraticamente.   

 

A democracia nos textos editoriais não se refere apenas a uma forma, tão pouco a uma 

substância política. A ideia de democracia nos jornais transcende a discussão sobre 

modelo ou conteúdo. A democracia é um valor, precisamente naqueles termos 

apresentados Coutinho. Não um valor intemporal ou abstrato, mas um valor “histórico-

materialista” que dialoga com toda esfera do ser social que compartilha deste valor, 

inclusive as esferas política e cultural.  Um valor a partir do qual os jornais pretendem 

qualificar os protestos. Durante a primeira fase, o jornalismo esvazia o valor 

democrático das manifestações. São sectárias, violentas, minoritárias, “irreais”. 

Adjetivações que não deixam dúvida sobre a ausência de democracia como uma 

qualidade dos protestos. Durante a segunda fase, os editoriais fazem o contrário e 

injetam o valor democrático nas manifestações. São diversas, majoritárias e expressão a 

“vontade” geral de reclamar ao Estado. Os protestos durante a segunda fase são 

nitidamente valorizados como experiência democrática.  

 

Enquanto isso é curioso ainda perceber como a medida do valor da democracia está 

sempre sob proteção dos próprios jornais. Os veículos, sem anunciar, atribuem a si 

mesmos a posição de porta-vozes da democracia e dos princípios democráticos. De 

maneira implícita os três jornais se apresentam, por exemplo, como porta-vozes da 

maioria. Quando classificam as manifestações como minoritárias, os veículos estão na 

posição de divergir dos protestos. Portanto, falam em nome da maioria. E quando 

classificam as manifestações como majoritárias, os veículos estão na posição de 

convergir com os protestos. E novamente, portanto, falam em nome da maioria. Em 

outras palavras, os jornais são supostamente os porta-vozes da própria democracia. E 

cabe a ele outorgar o valor da democracia a partir de seus próprios critérios e sentidos. 

Não fosse as contradições que eles mesmos incorrem, talvez houvesse alguma coerência 

nesta tentativa de se valer de anunciadores do valor democrático. 

 



139 
 

Entre o jornalismo e a democracia 

 

Ao considerarmos a dimensão histórica da interface entre política e comunicação, como 

fizemos no capítulo 4 deste trabalho com a referência à ideia habermasiana de 

constituição da esfera pública trazida através de Gomes, podemos compreender a íntima 

relação entre o surgimento da imprensa e o estabelecimento da democracia moderna em 

países da Europa e nos EUA. Esta simbiose histórica entre o surgimento da imprensa e a 

democracia moderna faz com que o jornalismo seja sempre apresentado como um 

componente essencial de qualquer experiência que se pretenda democrática. A liberdade 

de imprensa, como se sabe, é uma regra inviolável de qualquer democracia. 

 

No entanto, jornalismo e democracia não são apenas complementares. Schudson nos diz 

que “democracia e jornalismo não são a mesma coisa”. Em mais de trezentos anos de 

experiência, tanto a democracia como o jornalismo passaram por inúmeras 

transformações, e é possível estabelecer também descontinuidades e conflitos entre um 

e outro. Há jornalismo onde não há democracia, assim como é possível haver alguma 

experiência democrática sem que haja jornalismo. Um não necessariamente produz o 

outro, Schudson está correto. Mas esta análise pretendeu ir um pouco além desse 

diagnóstico. 

 

Ao analisar os editoriais durante a cobertura das manifestações de junho percebemos 

que não só jornalismo e democracia não são a mesma coisa, como podem estar em 

conflito. Pudemos demonstrar através de uma análise política, historiográfica e cultural 

dos protestos que os sentidos de democracia apresentados nos editoriais, sempre a fim 

de justificar suas próprias posições diante das manifestações, entram algumas vezes em 

forte contradição com o pensamento democrático. Não seríamos pretenciosos e 

ingênuos a ponto de acreditar que as perspectivas adotadas nesta monografia em torno 

da democracia, e através das quais colocamos os editoriais em paradoxo, são os únicos 

sentidos possíveis, legítimos e verdadeiros da noção de democracia. Estamos mais 

próximos à ideia de que a democracia é mesmo uma experiência que dialoga com várias 

esferas da realidade como a histórica, a política e a cultural. E como experiência, se 

modifica constantemente, assim como os sentidos que se produz sobre ela.  
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Mas não há dúvida de que entre jornalismo e democracia, ao contrário do que pressupõe 

o próprio jornalismo, há também contradições e conflitos profundos. Dar evidência a 

estas contradições nos permite compreender melhor tanto a democracia em que vivemos 

como também o jornalismo do qual somos leitores, ouvintes e telespectadores. Em 

vários momentos os editoriais parecem buscar certo controle da ideia de democracia, 

num esforço constante de não permitir que os muitos sentidos de democracia 

produzidos pelas próprias manifestações não fugissem àqueles sentidos de democracia 

defendidos pela imprensa.  

 

Esta tentativa de controle talvez tenha relação com o contexto de tensão política que o 

mesmo jornalismo viveu durante os protestos. Como comentamos anteriormente, as 

manifestações não puseram em xeque apenas a democracia. A imprensa também foi 

amplamente questionada e criticada. As instituições mais cristalizadas do jornalismo no 

Brasil, dentre elas estas que aqui analisamos, em diversos momentos sofreram boicotes 

dos manifestantes enquanto cobriam os protestos. E é interessante observar que esta 

rejeição aos veículos tradicionais durante as manifestações foi ignorada nos editoriais 

como um fato objetivo e relevante daquele contexto. As únicas vezes que os editoriais 

se referiam a conflitos de manifestantes com órgãos da imprensa, os veículos afirmavam 

a si mesmos como expoentes fundamentais da democracia e denunciavam o 

autoritarismo e a violência daqueles que pretendiam impedir o jornalismo de cumprir 

sua função durante os protestos.   

 

Apesar de os protestos haverem tensionado fortemente o jornalismo (não à toa uma das 

pautas presentes nas manifestações foi justamente a democratização dos meios de 

comunicação) os textos editoriais jamais problematizaram a si mesmos diante daquele 

contexto. Ao contrário do que aconteceu naquele famoso e constrangido comentário de 

Arnaldo Jabor após o massacre policial do dia 13 contra manifestantes e civis, não há 

nos editoriais analisados o menor sinal de autocrítica. Dali em diante os jornais 

passaram a questionar a validade da violência policial, mas simplesmente ignoraram que 

eles próprios dias antes ao massacre haviam clamado por maior rigidez da polícia para 

que a Avenida Paulista fosse de uma vez por todas retomada dos “vândalos” e a ordem 

pública fosse reinstaurada.  
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De alguma forma, a mesma democracia defendida insistentemente nos editoriais entrava 

em contradição com os sentidos de democracia produzidos e expostos durante as 

manifestações. Os protestos apontavam para a necessidade de uma imprensa menos 

interessada e mais honesta aos fatos e acontecimentos daquele contexto. Enquanto isso, 

o jornalismo que afirmava o tempo todo a si mesmo como porta-voz do valor 

democrático, sequer era capaz de ponderar sobre suas próprias falhas no cumprimento 

de sua função jornalística numa democracia e num momento quando a democracia 

estava sendo largamente inquirida nas ruas. E foi certamente em resposta a este tipo de 

incongruência diante das manifestações e da democracia que surgiram iniciativas como 

o Mídia Ninja. Apesar de ignorada pela imprensa, havia uma mensagem muito clara nas 

ruas: não apenas outra democracia é possível, outro jornalismo também é. 
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6 – Considerações finais 
  

Poderíamos passar páginas a fio para analisar os editoriais a partir de outras 

perspectivas relacionadas à ideia de democracia. Os valores democráticos transbordam 

nas linhas editoriais, às vezes a ponto de deixar descer pelo ralo aspectos fundamentais 

do pensamento democrático no mundo. O que fizemos aqui pretende ser apenas um 

desenho possível sobre os sentidos de democracia apresentados nos veículos. Estes 

sentidos, e as contradições entre eles, não apenas revelam a nós os conflitos entre o 

jornalismo e a democracia, mas nos dizem sobre nós mesmos enquanto vivente de uma 

experiência democrática. A democracia no Brasil já é pretensamente secular e já passou 

por inúmeros processos de interrupções políticas, isso a que um ministro do STF 

classificou recentemente como “tropeços”117, e ela mesma, como este modelo de Estado 

que vigora no Brasil dos dias atuais, pode ser questionada de diversas formas e através 

de várias perspectivas. Por isso, vasculhar os sentidos de democracia nos editoriais nos 

permite observar melhor a partir de quais conceitos, valores, interesses e experiências a 

democracia é convocada na própria sociedade em que vivemos.  

 

Esta análise seria substancialmente mais rica e diversa se houvéssemos feito a opção de 

utilizar como corpus não apenas os editoriais, mas o restante do conteúdo da cobertura 

jornalística sobre as manifestações como reportagens, entrevistas, os recursos 

audiovisuais e o conteúdo online de maneira geral, fartamente produzido durante os 

protestos. Ou poderíamos também constituir uma trilha de análise através de produtos 

da comunicação e do jornalismo alternativos ao mainstream da imprensa no Brasil. Mas 

isso resultaria em deslocar o foco no que diz respeito ao objetivo fundamental  deste 

trabalho, qual seja analisar os sentidos de democracia na opinião especificamente 

editorial dos veículos mais cristalizados no Brasil.  

 

Em que pese se trate de um contexto bastante complexo, sobre o qual, como já 

dissemos, muito já se produziu e muita há ainda por se produzir, acreditamos que a 

análise disposta nesta monografia contribui para compreender não apenas de que modo 

o jornalismo se articula com a democracia, tanto historicamente como nos dias atuais, 

                                                           
117 Disponível em <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/lewandowski-aponta-tropeco-na-

democracia-gilmar-mendes-critica.html>. Acessado em 29 de setembro de 2016. 

 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/lewandowski-aponta-tropeco-na-democracia-gilmar-mendes-critica.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/09/lewandowski-aponta-tropeco-na-democracia-gilmar-mendes-critica.html
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mas também a maneira como é possível verificar uma série de conflitos entre os 

sentidos sobre a própria experiência democrática no Brasil. A democracia se tornou ao 

longo das décadas um valor político, histórico e cultural compartilhado por diferentes 

matrizes ideológicas e, portanto, ela também pode ser posta em prática a partir de 

diferentes  experiências, ou no mínimo de diferentes sentidos adquiridos e produzidos 

sobre estas experiências.  

 

De certa forma, chegamos ao ponto final deste trabalho reafirmando uma noção 

fundamental presente em Rousseau que já naquele tempo nos sugere a democracia como 

uma experiência. Tendo a liberdade como um dos princípios da democracia, Rousseau 

afirma que liberdade significa a “faculdade de aperfeiçoar-se”. Ora, a noção de 

aperfeiçoamento representa justamente a possibilidade de transformar-se no sentido de 

adquirir qualidades. Talvez todo o conjunto de elementos, argumentos e divergências 

em torno da discussão sobre a democracia pudesse ser ao menos em parte 

desemaranhado se admitíssemos que a democracia nunca foi, e talvez nunca seja, um 

modelo estanque, mas uma ideia de ordem política e social que é experimentada a todo 

tempo no mundo contemporâneo. As próprias manifestações de junho, aliás, nos 

demonstram isso. De maneira geral, por mais pulverizadas que fossem as pautas nos 

protestos, e por mais variados que fossem os segmentos sociais e políticos, havia ali um 

esforço, pelo menos de uma parte significativa dos manifestantes, por encontrar 

caminhos de aperfeiçoar a democracia no Brasil. Mesma que esta ideia de 

aperfeiçoamento pudesse estar em alguma medida relacionada a caminhos não tão 

promissores do ponto de vista democrático.   

 

Um sinal do efeito das manifestações de junho no que diz respeito ao debate público em 

torno da democracia no Brasil está, por exemplo, em outro editorial publicado ainda em 

2013. O jornal O Globo, constrangido sistematicamente nas ruas pela parcialidade 

absolutamente interessada durante os acontecimentos de junho foi lembrado pelas 

manifestações pelo apoio editorial desavergonhado dado ao golpe civil-militar de 1964. 

Dois meses depois do contexto das mobilizações, o jornal decidiu rever tal apoio e 

anunciar publicamente o que hoje ele considera ter sido um grande erro. Dizia o jornal 

em 31 de agosto, “à luz da História, contudo, não há por que não reconhecer, hoje, 

explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram outras decisões 

editoriais do período que decorreram desse desacerto inicial”. E conclui, “a democracia 
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é um valor absoluto. E, quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma”. Eis aqui 

um sentido para a democracia que ainda não havíamos nos deparado nos editoriais 

analisados. O sentido de valor absoluto.  Absoluto significa estar acima de todas as 

coisas, e por isso, segundo O Globo só a democracia pode salvar a si mesma. Uma 

opinião muito clara do jornal em favor da democracia. E se não fosse a ironia fina da 

história apenas três anos depois da publicação deste editorial, que nos faz escrever sobre 

a democracia enquanto ela é gravemente e novamente ferida no Brasil, talvez 

pudéssemos até crer na honestidade das palavras do jornal.  
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22/jun 26/jun 

24/jun 27/jun 

25/jun 28/jun 

26/jun 29/jun 

27/jun 30/jun 

28/jun 01/jul 

29/jun 03/jul 

30/jun 07/jul 

02/jul 

O Globo 

13/jun 

04/jul 15/jun 

05/jul 18/jun 

06/jul 19/jun 

07/jul 21/jun 

10/jul 22/jun 

11/jul 25/jun 

13/jul 26/jun 

14/jul 27/jun 

15/jul 28/jun 

16/jul 29/jun 

17/jul 01/jul 

18/jul 02/jul 

19/jul 04/jul 

20/jul 08/jul 

    31/ago 
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Anexo II - Cronologia das manifestações de junho de 2013 

 

1 de junho 

A prefeitura do Rio de Janeiro anuncia aumento no valor das tarifas de ônibus. 

 

2 de junho 

A prefeitura e o governo de São Paulo anunciam aumento no valor das tarifas de ônibus, 

trens e metrô.  

 

3 de junho 

Membros do Movimento Passe Livre queimam uma catraca de ônibus em frente à 

subprefeitura de M´Boi-Mirim na zona sul de São Paulo. 

 

6 de junho 

O MPL realiza sua primeira grande manifestação em São Paulo após o aumento com 

cerca de 03 mil participantes.  

 

7 de junho 

O MPL realiza sua segunda grande manifestação após o aumento com cerca de 5 mil 

participantes. A Agência Brasileira de Inteligência emite alerta de risco de grandes 

mobilizações durante a Copa das Confederações.  

 

11 de junho 

O MPL realiza sua terceira grande manifestação, desta vez com cerca de 10 mil 

participantes. Além de Rio de Janeiro e São Paulo, já houve protestos em outras 05 

capitais. 

 

13 de junho 

O MPL convoca seu quarto ato consecutivo após o aumento das tarifas. A Polícia 

Militar de São Paulo é orientada a agir com maior truculência. Mais de 230 pessoas são 

detidas, outra centena de feridos, inclusive jornalistas e civis que não participavam dos 

protestos.  
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15 de junho 

A Copa das Confederações é oficialmente aberta em cerimônia no Mané Garrincha em 

Brasília. A presidente Dilma Rousseff é fortemente vaiada no estádio.  

 

17 de junho 

O MPL realiza seu quinto ato consecutivo. As mobilizações atingem um pico de mais 

de 270 mil pessoas nas ruas em 27 cidades. Um ato é convocado por manifestantes em 

frente à Rede Globo contra a parcialidade na cobertura das manifestações.  

 

18 de junho 

Novos atos são realizados em mais de 30 cidades com mais de 100 mil pessoas 

envolvidas. O Datafolha realiza sua primeira pesquisa sobre as manifestações. 

Manifestantes atem fogo num carro da Rede Record em protesto contra a imprensa.  

 

19 de junho 

A prefeitura do Rio de Janeiro e a prefeitura e o governo de São Paulo anunciam a 

revogação do aumento nas tarifas. As manifestações continuam acontecendo em 

dezenas de cidades com centenas de milhares de pessoas nas ruas.  

  

20 de junho 

As manifestações atingem o maior pico de mobilização, com 1,5 milhão de pessoas nas 

ruas em 137 cidades. A partir daqui os protestos acontecem todos os dias até 10 de 

julho, sempre em descenso. O IBOPE realiza pesquisa sobre a natureza das 

reivindicações nos protestos. A corrupção aparece como tema mais cidade pelos 

manifestantes. Acontece a primeira morte em decorrência dos protestos. Um jovem é 

atropelado por motorista durante manifestação em Ribeirão Preto. 

 

21 de junho 

O MPL anuncia publicamente que após a revogação do aumento não convocará mais 

manifestações. A presidente Dilma realiza seu primeiro pronunciamento em rede 

nacional e propõe um pacote de medidas. Manifestantes ocupam a rampa e o teto do 

Congresso Nacional e causam princípio de incêndio no Itamaraty. Acontece a segunda 

morte em decorrência dos protestos, um gari falece em Belém por inalação de gás 

lacrimogêneo.  
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24 de junho 

A presidente Dilma realiza seu segundo pronunciamento em rede nacional, propõe um 

novo pacote de medidas dessa vez acompanhado de proposta sobre reforma política no 

país.  

 

25 de junho 

Câmara rejeita a PEC 37, conhecida como “PEC da impunidade”, por amplíssima 

maioria com mais de 430 votos contra, inclusive de parlamentares que anteriormente 

defendiam a aprovação do projeto 

 

26 de junho 

Senado aprova projeto que torna corrupção crime hediondo no Brasil. O Supremo 

Tribunal Federal determina por oito votos a um a prisão do deputado federal Natan 

Donadon (PMDB-RO), primeiro parlamentar preso no exercício do mandato desdea 

provação da Constituição de 1988. 

 

11 de julho 

Centrais sindicais, partidos de esquerda e movimentos sociais convocam manifestação 

unificada no contexto dos protestos. Novos protestos acontecem em 157 cidades com 

participação 130 mil pessoas, último pico atingido pelas mobilizações. Acontece a 

terceira morte em decorrência das manifestações. Um jovem acidentado num viaduto 

em Belo Horizonte no dia 22 de junho não resiste e falece no hospital.  


