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RESUMO 

Objetiva-se perscrutar as relações entre as massivas manifestações de junho de 

2013 e o ciclo de mobilizações pelo impeachment de Dilma Rousseff; mais 

especificamente, se as jornadas, conforme foram chamadas, de caráter plural e pautas 

difusas, favoreceram o crescimento da direita no Brasil. Além disso, busca-se perceber em 

que medida o Movimento Brasil Livre, um dos principais grupos convocantes do ciclo de 

mobilizações pelo impeachment, organizado no horizonte de 2013, contribuiu para a virada 

à direita na cena política nacional, e quais estratégias foram adotadas para tal. Partimos de 

revisão bibliográfica, que lastreou os dois primeiros capítulos, para a confrontação com 

dados colhidos em três dias distintos de manifestações, na Avenida Paulista, em São Paulo. 

A análise deles demonstra que não havia uma nova direita estabelecida já nos ciclos de 

protestos de 2015. Existia, inclusive, um descasamento entre as pautas de convocantes e 

manifestantes, ainda próximos à difusão de pautas de junho. A atuação do MBL e seu 

repertório de ação, incrementado à partir das novas ferramentas de mídia, que foram 

cruciais superar o descasamento e capitalizar sobre o potencial político das jornadas. 

 
Palavras-chave: jornadas de junho; MBL; impeachment; nova direita; repertório. 



 

ABSTRACT 

This monograph aims to analyze connections between June 2013 mass protests 

and the mobilization cycle for Dilma Rousseff's center-left politics government 

impeachment, focusing on journeys, said to be plural and defend diffuse goals, as it was 

known, would have contributed to right-wing's rise in Brazil. In addition to that it's tried to 

pinpoint how much Movimento Brasil Livre, one of the main protest organizers of the 

impeachment's mobilization cycles organized at the beginning of 2013, contributed to the 

national political scenario shift towards the right-wing and which strategies were used. The 

monograph is based on literature review which is largely used in the first and second 

chapters for confrontation with data collected in three different days of protests in Avenida 

Paulista, São Paulo. The data analysis shows a inexistent new right in the protests occurred 

in 2015, where protesters had similar political views to the ones in 2013: including 

divergences between protesters and organizers political agendas. MBL's actions and the its 

action repertoires update from new media tools were crucial to diminish previous 

divergences and capitalize over the political potential created by journeys that leaded to the 

impeachment. 

Keywords: june journeys; MBL; impeachment; new right; compilation. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é movido por reflexões e pesquisas ocorridas no decorrer da 

graduação sobre as jornadas de junho e seu impacto para a configuração da política 

nacional. A primeira inquietação foi: como o caráter progressista das jornadas redundou na 

chegada da extrema direita ao poder? Buscando responder a essa pergunta, partimos sempre 

do pressuposto que as manifestações pelo impeachment eram o ponto de inflexão para a 

ascensão da nova direita na sociedade. Entendíamos que já nas manifestações aqueles que 

reivindicavam eram entusiasmados adeptos da nova direita e suas pautas, surgida e 

organizada no horizonte de 2013. 

Prosseguindo os estudos, pautados majoritariamente em revisão bibliográfica, 

percebemos que não era unânime dentro do debate bibliográfico a existência de uma 

“direitização” da sociedade mesmo nas mobilizações pelo impeachment. Alguns artigos, de 

pesquisadores que coletaram dados ainda na marcha dos acontecimentos, constataram que 

os manifestantes em 2013 e 2015 se posicionavam sobre temas diversos de forma muito 

próxima. Todavia, em 2015, a mobilização era pela derrubada de um governo de centro-

esquerda, mobilizada por atores de direita. O que mudou? 

 O enfoque, então, foi direcionado para os convocantes das manifestações 

pró-impeachment e buscamos onde se encontravam, ou como estavam organizados, nas 

jornadas de junho. Os convocantes eram atores novos, sendo os mais relevantes o Vem Pra 

Rua e o Movimento Brasil Livre. Pela proximidade com os eventos e a dificuldade em 

encontrar material bibliográfico, decidimos enfocar no MBL e tentar entender de que 

maneira se dá sua atuação entre 2013 e 2015, partindo do pressuposto de que os dois 

grandes ciclos de mobilização estão conectados.  

 O MBL não surge no horizonte das jornadas: se organiza nelas. Seus 

membros fundadores são todos vinculados a grupos de direita de larga atuação, cujo projeto 

político está pronto e consolidado. Nossa hipótese é que a atuação deles é fundamental para 

direcionar o potencial político de junho para as manifestações, de direita, pelo 

impeachment. Quais estratégias foram adotadas, então? De que maneira conseguiram se 

utilizar de um potencial a princípio progressista para produzir manifestações de direita?  
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 São essas questões com as quais pretendemos contribuir para o debate nas 

próximas páginas. O primeiro capítulo discute as jornadas, seus desdobramentos e os 

eventos políticos que puderam contribuir para sua ocorrência. Depois, no segundo capítulo, 

buscamos destrinchar melhor o MBL, suas vinculações, estratégias e repertórios de ação, 

pontuando a importância do acirramento eleitoral em 2014 e o reposicionamento da elite 

nacional para a ocorrência das grandes mobilizações. Por fim, no terceiro capítulo, 

utilizaremos dados sobre três dias de manifestações ocorridas na Avenida Paulista para 

verificar a validade dos argumentos construídos e hipóteses aventadas. 
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JORNADAS DE JUNHO: ABERTURA SOCIETÁRIA 

 

As Jornadas de Junho, ou a Revolta do Vinagre, como alguns se propuseram 

a chamar as massivas manifestações de 2013, são um marco na vida política recente do 

país. O início das mobilizações se dá via Movimento Passe Livre (MPL), organização cuja 

principal pauta de mobilização é a tarifa zero nos transportes coletivos. No começo do mês 

de junho, na cidade de São Paulo, é anunciado aumento de 0,20 centavos na passagem de 

ônibus. As primeiras manifestações contra o aumento, organizadas pelo MPL, são alvo de 

brutal repressão da polícia do Estado de São Paulo, gerando imagens impactantes que 

correm todo país. Logo, diversos protestos, em solidariedade aos manifestantes paulistas, 

mas também reivindicando menor preço e melhores condições no transporte público de 

suas respectivas cidades, ocorrem Brasil afora. 

 É importante ressaltarmos, contudo, que há um histórico de mobilizações 

que antecede 2013. Se, por um lado, é difícil esgotar ou eleger os fatores determinantes 

para o tamanho e a abrangência das manifestações que ocorreram em junho, mesmo seis 

anos após os acontecimentos, por outro, o distanciamento histórico permite que 

mobilizações ocorridas em 2011 e 2012 sejam vistas como sintomas do que estava por vir. 

O MPL e a sua constituição ilustram bem a questão, embora o movimento social remonte 

ao início dos anos 2000. Conforme as próprias informações fornecidas pelo grupo em sua 

página virtual1, são a Revolta do Buzu, ocorrida em 2003 na cidade de Salvador, e a 

Revolta da Catraca, série de mobilizações em curso em Florianópolis nos anos de 2004 e 

2005, os primeiros contatos do grupo com a mobilização efetiva de trabalhadores e 

estudantes pró revogação de aumento nas passagens de coletivos. Desde então, passaram 

por expansão que alcançou mais de dez cidades brasileiras já em 2006, atuando de forma 

decisiva, por exemplo, para a conquista do passe livre pelos estudantes do Distrito Federal. 

Junho de 2013, para o movimento, se insere num contexto progressivo, contínuo, de lutas e 

mobilizações. 

 
1  Disponível em: <https://www.mpl.org.br/> Acesso em: 15 out, 2019. 

https://www.mpl.org.br/
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 Isto posto, o entendimento das mobilizações de junho e como partiram do 

MPL para sua abrangência inédita, difusão de pautas e ampla adesão que percorreu todo o 

espectro político, demanda um olhar mais apurado, dentro do contexto de nosso presente 

trabalho, para o modo de governar petista. Alcançados 11 anos de governos do PT em 

2013, o país havia atravessado período de relativo crescimento econômico e estabilidade 

política. O projeto conciliador, que visava agradar a todas as classes sociais através de um 

programa de desenvolvimento econômico baseado no consumo e, posteriormente, na 

expansão do crédito, deu certo à medida em que as classes mais baixas ascenderam a novas 

possibilidades de consumo e as elites – empresariais e rentistas – alcançavam lucros 

inéditos. Chegou-se mesmo a cogitar a possibilidade do surgimento de uma nova classe 

média, constituída por aqueles que tiveram sua renda reposicionada com o pleno emprego e 

a política de valorização do salário mínimo. A classe média, por sua vez, ficou achatada 

entre o crescimento da elite e a ascensão dos de baixo. 

         A oferta dos serviços públicos e o setor de serviços, todavia, não se 

adequaram à nova demanda: o primeiro, a despeito dos investimentos recebidos, tendeu à 

superlotação e eventual sucateamento, principalmente na área da saúde; o segundo, 

inflacionou. Grandes eventos esportivos que se aproximavam, como a Copa do Mundo de 

2014 e as Olimpíadas do Rio 2016, pareciam incompatíveis com as prioridades do país – 

educação, saúde, transporte de qualidade. Os escândalos de corrupção que envolviam as 

obras para esses megaeventos, além de desgastar o governo, reforçam a ideia de que é 

necessário ir além da política institucional para que haja real mudança (TATAGIBA, 2015). 

         Assim, as manifestações de 2013 ganham caráter de apartidarismo 

que caminha, paulatinamente, para o antipartidarismo, pois estava escancarada uma crise de 

representação, um distanciamento quase intransponível entre os interesses dos partidos e os 

da maioria da população. O PT, partido de bases trabalhistas de esquerda, após anos de 

realpolitik, encontrava seu apoio mais calcado nas alianças do Congresso do que em seus 

próprios militantes. Aqueles à esquerda nas ruas buscavam uma alternativa, não raro, ainda 

mais à esquerda que o Partido dos Trabalhadores, supostamente corrompido pelo exercício 

do poder – outra noção que reforça o antipartidarismo. 

 Além disso, há outras dificuldades que se colocam para os movimentos sociais e 
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partidos tradicionais, para compreensão e cooptação do potencial das jornadas. Dialogando 

com o incremento global de tecnologias e novas ferramentas de comunicação, como 

WhatsApp e Facebook, as mobilizações, ainda que inicialmente mantidas as convocações 

do MPL, eram organizadas majoritariamente nas redes sociais. Daí a dificuldade da própria 

Ciência Política em, inicialmente, antecipar o movimento e, depois, compreendê-lo. A 

previsibilidade dos processos políticos nacionais é fortemente abalada pelos protestos que, 

por sua vez, denotam expressiva mudança nas bases da sociedade brasileira, seja pelo viés 

econômico - com as políticas inclusivas petistas -, pela forma de difusão de informações, 

calcada na internet, ou mesmo pela forma de construção da consciência e do exercício 

político, mais voltado para as pautas identitárias.  

 Em resumo, surgem novas formas de fazer política no interior das jornadas, distintas 

do fazer político institucional. A forma como o PT, por exemplo, se relacionava com seu 

eleitorado à época das jornadas era ainda muito calcada na forma com que, nos anos 80, 

despontou no cenário nacional como força política de esquerda, no bojo da 

redemocratização. Os repertórios de ação são atualizados nas jornadas de junho, assim 

como seu potencial de contestação ao poder estabelecido.  

 A noção de repertório, aliás, é fundamental para a presente pesquisa. Charles Tilly, 

cientista político da Universidade de Columbia falecido em 2008, tornou-se referência 

mundial nos estudos sobre movimentos sociais. O conceito desenvolvido por ele em 

meados dos anos 1970, e continuamente retrabalhado até sua morte, é de suma importância 

para nossa análise. Primeiramente, cumpre dizer que nos interessa o conceito de repertório 

trabalhado pelo autor nos anos 2000, que se apresenta relacional e interacionista, com 

ênfase na agência dos indivíduos. Assim, repertório são variadas formas de manifestação e 

reivindicação de um determinado momento histórico - que acumula as formas dos períodos 

históricos anteriores. É constituído por um conjunto de performances - assinar uma petição, 

sequestrar uma pessoa, etc - com fim reivindicatório, que envolve sempre o par 

reivindicante/alvo da reivindicação. O repertório é continuamente feito e refeito pelo 

indivíduos, pois a performance está sujeita à subjetividade dos mesmos. Nos períodos de 

crise e ciclos de protestos - como em 2013 -, há rápida variação nas oportunidades políticas, 

apreendidas desigualmente pelos atores. Os detentores do poder tendem a se aferrar às 
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formas políticas, estratégias e repertórios tradicionais - caso do PT e de outros partidos -, ao 

passo que os contestadores apresentam repertórios flexíveis e apostam na inovação. Além 

disso, apesar do compartilhamento de um script reivindicatório comum nas manifestações, 

cada manifestante o apreende de forma única, dando maior ou menor ênfase a certos 

aspectos(ALONSO,2012).   

 É possível dizer, portanto, que as jornadas de junho produzem uma abertura 

societária (BRINGEL;PLEYERS, 2016), em que pululavam novos grupos, organizações, 

atores sociais, enfim. Descortinou-se um novo horizonte de ação e possibilidades renovadas 

de questionamento, e mesmo inserção, às estruturas de poder consolidadas. À luz dos anos, 

entretanto, e especificamente dos acontecimentos de 2016, em que grupos surgidos em 

2013 como o MBL e o Vem Pra Rua atuam decisivamente para o impeachment de Dilma 

Rousseff, recai uma pecha de direitismo sobre as próprias jornadas de junho, interpretadas 

por muitos quadros e militantes de partidos de esquerda, inclusive, como protofascistas.  

 Há, efetivamente, grupos e indivíduos identificados com a pauta da direita 

nas manifestações, que, como já dissemos, abrangeram todo o sistema político. Seja pelo 

arcabouço teórico liberal e sua construção econômica, pela via dos costumes ou pelo 

saudosismo em relação à ditadura militar - esse grupo, minoritário -, também uma 

insatisfação de direita estava posta desde as primeiras mobilizações. Não ao acaso, ao fim 

do ciclo de manifestações, como na maior delas, ocorrida na Presidente Vargas2 e que 

reuniu ao menos trezentas mil pessoas, no Rio de Janeiro, muitos manifestantes vestiam a 

camisa do Brasil e carros de som entoavam o hino nacional, dois caracteres que ficaram 

típicos dos grupos de direita que se mobilizaram à partir de 2015. 

 Limitar as manifestações a esse perfil direitista - e mesmo ao seu afã 

protofascista eventualmente desdobrado - devido aos eventos posteriores é reduzir as 

próprias jornadas, por um lado tão sintomáticas das transformações ainda hoje em curso no 

país, e, por outro, reduzir o papel do próprio governo petista de centro-esquerda na criação 

das condições que resultaram no impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Se há 

 
2 Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/manifestacoes-pelo-pais-reunem-1-milhao-de-pessoas-em-pelo-menos-80-

cidades-8764449> Acesso em: 19 out, 2019. 

https://oglobo.globo.com/brasil/manifestacoes-pelo-pais-reunem-1-milhao-de-pessoas-em-pelo-menos-80-cidades-8764449
https://oglobo.globo.com/brasil/manifestacoes-pelo-pais-reunem-1-milhao-de-pessoas-em-pelo-menos-80-cidades-8764449
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indicativos de que ambos eventos - as jornadas e o impeachment - estão conectados, as 

formas como dialogam não parecem tão óbvia assim.  

 A Constituição de 88 é fruto do esforço de diversas vertentes políticas, após 

21 anos de ditadura. No que tange à organização política, após a imposição, durante todo o 

regime ditatorial, de apenas dois partidos políticos - MDB e Arena -, buscou-se dar voz e 

possibilidade de organização institucional aos diversos grupos políticos ativos na 

sociedade. O sistema partidário da redemocratização nasce, por conseguinte, com múltiplos 

partidos, o que suscitou análises, em especial após o impeachment de Collor, que 

apontavam o Brasil como ingovernável (NOBRE, 2016). O argumento era que, com 

tamanho número de partidos, formar uma base governista sólida era inviável, o que 

comprometeria, de pronto, qualquer projeto, à esquerda ou direita. A eleição de FHC e a 

composição de ampla coalizão governista, que possibilitou inclusive a aprovação da 

reeleição e o governo por mais um mandato, derrubam a tese inicial.  

 A eleição de Lula, em 2002, é o primeiro pleito vencido pela esquerda pós-

88, na quarta tentativa do PT. Ancorado no apoio da classe média e de movimentos sociais 

como o MST, além de centrais sindicais, o partido trazia em si a esperança de renovação do 

sistema político, com políticas voltadas para as classes populares, somadas a práticas mais 

éticas. O escândalo do Mensalão - que era uma forma de implementar um projeto político 

sem necessariamente aliar-se a inúmeros partidos, montando amplas coalizões - afastou a 

classe média, historicamente sensível à pauta da corrupção, da base de apoio petista 

(DOMINGUES, 2016). Na bem-sucedida tentativa de reeleição de Lula foi necessário 

recorrer ao PMDB, maior bancada de deputados e senadores à época, partido agregador da 

oligarquia nacional. Foi necessário, igualmente, enfocar em políticas públicas, que já 

vinham em curso, de apoio aos setores mais pobres e vulneráveis da classe trabalhadora, 

hoje chamados de lumpemproletariado. Assim, o PT passou a compor com os partidos que 

sempre atacou enquanto oposição, afastando a classe média de si, ancorado num público 

mais popular, de um lado, e de difícil mobilização, por outro.  

 Uma das implicações graves do quadro exposto em 2013 é que, com a 

explosão das mobilizações, verifica-se nas ruas a presença de uma classe média desiludida 

com o PT, talvez já algo antipetista. Se ainda contava com o apoio de parte importante da 
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intelectualidade, em especial de docentes e discentes ligados às universidades federais, 

perdera o apoio dos pequenos comerciantes, profissionais liberais, e mesmo de parcelas do 

funcionalismo público. É importante ressaltar que as jornadas de junho, exceção feita ao 

Rio de Janeiro, tinham presença majoritária de membros, justamente, da classe média3. 

Eram indivíduos que, mesmo quando não possuíam altas remunerações, apresentavam 

elevada escolarização. Muitos, inclusive, haviam conquistado o emprego formal, de carteira 

assinada - a taxa de ocupação entre os manifestantes era bastante elevada -, e chegado à 

universidade durante os governos de Lula e Dilma. Todavia, estavam descontentes e 

almejavam mais para si e para o país. Não pertenciam a nenhum movimento de direita que, 

desde a primeira hora, guiava as manifestações e a insatisfação popular. Ao contrário: se a 

insatisfação, eventualmente, se dirigiu mais firmemente ao PT, foi, em primeiro lugar, pelo 

partido estar no governo, e, depois, dentre outras coisas, pelo próprio afastamento da classe 

média, fruto de escolhas e necessidades políticas. 

 Há ainda outra questão. O presidencialismo de coalizão, posto em prática 

com FHC e, em especial, à partir do segundo mandato lulista, se tornou tão abrangente, que 

aproximadamente 70% dos partidos integravam a base da Dilma no segundo mandato 

(NOBRE, 2016). A ampla gama de partidos especializados na negociação de cargos e 

benesses dentro do governo em troca de apoio no legislativo tornou a oposição parte da 

própria base, arrefecendo o conflito de caráter ideológico, visto a oposição estar esvaziada e 

deslocada de seu papel. O efeito prático foi a dificuldade em impor amplas reformas, dada a 

necessidade do governo negociar cada passo com a sua base, unida mais por fisiologismo 

do que afinidade política ou ideológica. Isto ajuda a explicar porque em 2013 encontramos 

o desencanto generalizado com os políticos, com a recusa dos manifestantes em permitirem 

aos partidos tutelarem as manifestações e reivindicações, tomando-os “farinha do mesmo 

saco”.  

Os principais grupos que parecem herdeiros da jornada são o MBL e o Vem 

Pra Rua, em especial o primeiro, com rápido crescimento e capilarização. Discutiremos 

mais à frente o crescimento do MBL, buscando as razões do movimento ter, nos anos 

 
3  Ver: SINGER, André. Brasil, junho de 2013, classes e ideologias cruzadas. Novos estud. - CEBRAP,  

São Paulo ,  n. 97, p. 23-40,  Nov.  2013. 
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seguintes, se apropriado com tamanha força do capital político das jornadas - em despeito 

do próprio MPL, por exemplo. Há algumas questões necessárias e fundamentais para o 

debate, desde já. A primeira se refere ao próprio comportamento do eleitorado brasileiro 

que, embora tenha elegido quatro vezes seguidas um governo de centro-esquerda, se auto 

identificava majoritariamente com a direita até 2011. Entre 2011 e 2013 a esquerda, que 

vem progressivamente ganhando espaço desde o início dos anos 2000, assume a dianteira 

na preferência popular, sendo 2013 o ponto de inflexão para novo crescimento da 

autoidentificação com a direita (SILVA, 2015). As jornadas de junho, de caráter tão plural, 

favoreceram o nascimento de uma nova direita. Entretanto,  se não havia uma direita prévia 

na organização das mobilizações, nem animosidade específica contra a esquerda, conforme 

já abordamos, que grupo é esse que caminhará da inclinação à direita para formar, de fato, 

uma nova e ativa direita pós-2013? 

A resposta não é simples, e suscita intenso debate bibliográfico. Tatagiba 

(2017), na análise desses grupos que vão às ruas mobilizados por um ideário de direita, 

parte de uma perspectiva que vai além da abordagem institucional característica da Ciência 

Política. Em seu artigo intitulado “Os protestos e a crise brasileira. Um inventário inicial 

das direitas em movimento (2011-2016)”, busca as subjetividades políticas dos atores 

sociais que culminaram em seu engajamento ideológico e político, na construção de seus 

afetos políticos. Argumenta que a análise por parte da esquerda e de setores da academia 

sobre os movimentos sociais conservadores é enviesada, de modo que se busca, antes de 

analisar suas próprias motivações e inquietações legítimas, eventuais financiamentos 

empresariais e suporte vinculado a setores da burguesia, que reduzem sua força e 

legitimidade, em última instância, enquanto movimentos sociais em potencial. 

 A autora explicita a refutação de dois pressupostos principais na construção de sua 

análise: o primeiro, de que, no que considera protestos à direita, não pressupõe a existência 

de um movimento social prévio de direita; o segundo, de que os partícipes do protesto eram 

necessariamente de direita ou conservadores. Para ela, é preciso “avançar muito mais na 

compreensão das conexões entre os vários grupos e indivíduos que assumiram 

protagonismo nessa conjuntura e as bases sociopolíticas e culturais que lhe deram 

sustentação” para fazer qualquer afirmação quanto a existência ou não de movimentos 
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sociais de direita. Além disso, se referir aos manifestantes como conservadores seria 

“ignorar as várias pesquisas de opinião realizadas com os participantes durante os protestos, 

as quais mostram uma grande heterogeneidade e ambiguidade no que se refere ao seu 

alinhamento no espectro político ou sua adesão a valores”. 

Alonso (2017), ao analisar os processos de mobilização que culminaram no 

impeachment e os grupos que surgiram em 2013 e, posteriormente, disputaram seus 

significados, identifica três perfis principais de manifestantes: os socialistas, baseado na 

forma tradicional de mobilização da esquerda, via movimentos sociais e centrais 

trabalhistas; os autonomistas, grupo novo que não tinha líder para expressar suas 

reivindicações e se mobilizavam via redes sociais; por fim, os patriotas, que resgatam os 

símbolos nacionais dos períodos da redemocratização e, mais fortemente, do impeachment 

do Collor, com grande ênfase na pauta da corrupção. Estes últimos, para ela, que dariam 

base às mobilizações de direita dos anos seguintes, mobilizados ora por movimentos novos, 

como MBL, Vem pra Rua e Revoltados Online, ora por novos líderes da pauta da moral, 

também cara ao grupo, como Sérgio Moro. 

Para nós, efetivamente, não havia entre os manifestantes um senso 

identitário que marcasse qualquer grupo de direita. Havia sim inclinações nesse sentido, 

como naqueles categorizado como patriotas, mas não havia um senso identitário formador 

de um grupo de direita, mesmo porque, as jornadas são caracterizadas justamente pela 

dispersão e amplitude das pautas e símbolos. A forma como eles estarão mobilizados em 

2015 e 2016 diz muito mais sobre as estratégias e programa político dos convocantes desse 

segundo ciclo de manifestações, capitalizando seu potencial de ação política, do que sobre 

uma “direitização” da sociedade, ou das pautas daqueles que voltaram a se mobilizar após 

as jornadas de junho. Inclusive, mesmo nas manifestações típicas de direita de 2015 e 2016, 

como as do pato da FIESP, os manifestantes se posicionavam sobre questões referentes a 

políticas públicas e garantia de direito de forma ainda muito próxima às de 2013. Entender 

a guinada à direita nos rumos da política nacional, portanto, passa antes pela compreensão e 

análise dos grupos que melhor se apropriaram do potencial político criado nas jornadas, do 

que pela identificação prévia de um senso coletivo de direita. 
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Não questionamos, entretanto, a legitimidade ou a força subjetiva das 

construções políticas dos indivíduos que, tanto em 2013 quanto em 2015, notadamente 

neste último ano, se manifestaram sob viés da direita. Sua insatisfação nas jornadas de 

junho está calcada em razões estruturais da sociedade brasileira, conforme já buscamos 

abordar, que perpassaram diversos grupos e resultaram no caráter massivo e difuso das 

manifestações. A forma como se encontram mobilizados em 2015, porém, se refere a uma 

organização de suas demandas por parte de grupos, esses sim, de direita e com programa 

conservador e neoliberal pronto, que se encontravam estruturados desde muito antes das 

jornadas, que aqui aparecem como janela de oportunidade.  

No ciclo de protestos até o impeachment, Vem Pra Rua e MBL emergem 

como os principais grupos convocantes organizados no interior de 2013. Este último, em 

especial, vincula-se a um público mais jovem e escolarizado, mobilizado através das redes 

sociais. No ínterim das mobilizações, o Estudantes Pela Liberdade, think tank de 

propagação de ideais liberais em instituições educacionais de nível médio e superior, 

vinculada ao Students For Liberty, ficou impedido de participar dos protestos com a sua 

marca, EPL. Nos EUA, a legislação da receita federal - IRS - proíbe a doação de recursos 

financeiros por organizações norte-americanas para ativistas políticos de outros países, e o 

EPL havia recebido financiamento da Atlas Network e da própria Student For Liberty. A 

fim de resolver o problema, alguns de seus membros fundadores como Fábio Ostermann, 

Juliano Torres e Felipe França, criam o logo do MBL e a página do Facebook desse novo 

grupo, que irá atuar nas jornadas e sob o qual os membros do EPL poderão participar dos 

protestos (CASIMIRO, 2016). O Movimento Brasil Livre nasce, portanto, com projeto 

político pronto, diferentemente de algumas narrativas, mesmo do senso comum, que 

atribuem à sua formação o mesmo caráter de espontaneidade dos massivos protestos de 

junho.  
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3. MOVIMENTO BRASIL LIVRE  

 

 

 

Sem intentarmos fechar questão alguma, consideramos que o MBL só pode 

ser compreendido corretamente se considerado dentro de um contexto maior de atuação de 

think tanks liberais no Brasil. Conforme já dissemos, mais do que um surgimento, nas 

jornadas de junho fundam-se algumas das principais bases organizacionais do MBL. Em 

um primeiro momento, apenas para atuação dos membros do EPL nas próprias jornadas, e 

depois sob dinâmica própria, já reconfigurado por Kim Kataguiri e Fernando Holliday, 

entre outros, da forma que vamos conhecer nas manifestações pró-impeachment e após. 

Todos eles treinados dentro de organizações liberais diversas, sendo o EPL um ponto 

comum para o grupo e uma think tank voltada para a propagação do ideário liberal dentre 

os jovens, buscando penetrar os espaços acadêmicos diversos, em especial os de níveis 

médios e superior. 

 A grosso modo, uma think tank é uma ponte entre conhecimentos 

específicos e políticas públicas4. É um espaço para criação e propagação de ideias que 

norteiem a ação estatal e privada. No caso específico das think tanks liberais, são espaços 

de criação e propagação de estratégias e políticas que visam difundir o ideário liberal na 

sociedade. Na economia, o projeto liberal prevê a mínima intervenção estatal e a solução 

privada para problemas públicos. O Estado deve ser reduzido e a ação dos entes privados 

facilitada. Nos costumes, prevê a liberdade de escolha dos indivíduos nos diversos temas, o 

 
4  Material da FGV. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Cs5o7IazYhQ>. Acessado em: 02 

nov, 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cs5o7IazYhQ
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que, conforme veremos mais adiante, nem sempre se confirmará ante as coalizões políticas. 

Entre a liberdade individual e a liberdade econômica, a primeira é sacrificada em prol da 

última, núcleo duro do projeto liberal. 

 Na conjuntura da redemocratização, grupos de hegemonia privados, após 

vinte e um anos de ditadura que causaram sérios danos à imagem de grupos e partidos 

políticos à direita, entenderam que era necessário atuar em prol de pautas liberais também 

ao largo dos partidos políticos, da atuação tradicional. Os grupos de esquerda, favoritos a 

chegarem ao Planalto, e que em 82 havia elegido diversos governadores, inclusive nos três 

maiores colégios eleitorais do país - Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo -, não 

levariam tais pautas adiante. As think tanks seriam meios de atuar na construção e execução 

de políticas públicas mesmo fora do Estado, buscando, paulatinamente, adentrar os espaços 

de poder estatal para, de dentro, atuar em prol de sua diminuição. O pioneiro deles é o 

Instituto Atlântico, fruto de esforços dos principais empresários do país, ligados à indústria 

e ao agronegócio, como Antônio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, Olacyr 

Francisco de Moraes, à época tido como rei da soja e dono do banco Itamaraty, e Roberto 

Bornhausen, à época dono do Unibanco, entre outros5.   

O objetivo era reconfigurar o Estado de acordo com os pressupostos da 

economia de mercado, na defesa de que o neoliberalismo, a livre acumulação e o 

capitalismo desregulamentado, não produzem miséria ou selvageria social, ao contrário 

(CASIMIRO, 2018). Produziam consciência e ideologia de classe, ao passo que se 

organizavam e fortaleciam suas conexões para defesa de seus interesses num momento-

chave de transformação nacional. No decorrer dos anos e décadas, diversos grupos 

surgiram na mesma linha: Instituto Liberal, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Von 

Mises, Instituto Millenium, Estudantes pela Liberdade, e o próprio Movimento Brasil 

Livre, como extensão do EPL. 

 Os fundadores do MBL, aliás, se movimentam por ampla teia de think tanks 

liberais. Fábio Ostermann se formou em direito na Universidade Federal do Rio Grande do 

 
5 Vale ressaltar que, anterior ainda ao período da ditadura, cuja atuação foi fundamental para a deposição de 

João Goulart, havia o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, que integrava diferentes frações da 

direita e era, à época, o equivalente às think tanks liberais após a redemocratização. 
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Sul, onde também estudou economia. Depois, estudou nos Estados Unidos e foi membro da 

Atlas Economic Research Foundation, diretor executivo do Instituto Liberdade, diretor de 

formação do Instituto de Estudos Empresariais - que organiza o Fórum da Liberdade -, co-

fundador do Estudantes pela Liberdade e diretor do Instituto Ordem Livre. No pós-

impeachment atuou no PSL, na refundação do partido à partir de perspectivas liberais, 

numa corrente denominada LIVRES. A candidatura de Jair Bolsonaro pelo partido o fez, 

junto à corrente, abandonarem a legenda. Hoje, é deputado estadual no Rio Grande do Sul 

pelo NOVO, partido de defesa aberta dos paradigmas neoliberais, eleito com financiamento 

do RenovaBR, fundo criado por empresários, artistas e comunicadores para eleger novos 

quadros, em partidos diversos do espectro político, para renovação da política sob prisma 

liberal. Jorge Lemann, dono da Ambev e homem mais rico do Brasil, é o principal mentor 

do fundo. 

 Kim Kataguiri chegou a ser eleito pela Time um dos 100 jovens mais 

influentes do mundo em 2015. Nas bem-sucedidas convocações do MBL para o 

impeachment, ganhou projeção nacional e chegou a ser colunista da Folha de São Paulo, 

entre 2016 e 2017. À época das jornadas de junho, no entanto, já era membro do EPL, e 

através do treinamento recebido pela think tank, atuava na disseminação do projeto 

neoliberal junto ao ambiente acadêmico e seus estudantes. 

 Juliano Torres era diretor executivo do Estudantes Pela Liberdade, além de 

presidente do partido Libertários, editor do portal libertarianismo.com, autor do blog Preço 

do Sistema e articulista do Instituto Rothbard. É um dos principais responsáveis pela 

articulação no interior do EPL para criar o MBL e, assim, liberar os membros da think tank 

para participarem das manifestações de 2013. Foi ponte importante para que o MBL 

pudesse usar a estrutura já pronta do EPL para se capilarizar e popularizar (CASIMIRO, 

2015). 

 Após constituído, não tarda para o grupo materializar sua formação 

neoliberal numa plataforma política neoliberal; no bojo das mobilizações pelo 

impeachment, institucionaliza, através de seu instituto, a defesa do fim do voto obrigatório, 

do fim do fundo partidário e da Lei Rouanet; defende também a privatização do ensino 
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público e o fim do SUS, com a adoção de um modelo de saúde em que, aqueles que 

puderem, sejam obrigados a contratar um plano de saúde6. 

 Dada a proximidade com os eventos de junho e da própria formação do 

MBL, os trabalhos acadêmicos sobre sua constituição e vinculação às think tanks ainda 

estão algo incipientes. Barbosa (2016) e Casimiro (2018) são dois autores que buscam 

perscrutar esse caminho, o primeiro num artigo e o segundo numa estupenda tese de 

doutorado que traça, com louvor, as trajetórias delas no Brasil dos anos setenta até o 

presente. Ambos trabalham com uma perspectiva gramsciana, na qual as think tanks são 

tratados como aparelhos hegemônicos de produção burguesa, locais de atuação de 

intelectuais orgânicos das elites.  

 Antonio Gramsci, em “Os Intelectuais e a Organização da Cultura”, 

estabelece que todo homem é um intelectual em potencial. Nem todo homem, entretanto, 

exercerá tal função na sociedade, segundo o autor. Isto se dá porque apesar de todo homem, 

enquanto estiver num trabalho produtivo, por mais braçal que for, exercer minimamente o 

pensamento com viés criativo - e por isso ser um intelectual em potencial -, somente ocupa 

a função de intelectual aquele que se distingue por pensar sua própria função, grupo social 

e, em nível mais amplo, a própria sociedade. 

 O intelectual está diretamente vinculado a um grupo social com determinada 

função na ordem econômica.  Não está solto dentro de toda a estrutura organizacional, 

como acreditaram certos grupos de filósofos e eclesiásticos do passado, por exemplo - que 

representam os intelectuais tradicionais, supostamente à parte na luta de classes. Essa 

ligação, maior ou menor, é chamada pelo autor de “orgânica”. O intelectual orgânico das 

elites burguesas, por exemplo, é aquele cujo pensamento e articulação se vincula aos 

interesses e modos de vida burguês, seja reafirmando-os ou reinventando-os, sem prejuízo 

da validade de sua produção científica. 

 Nesse sentido, o intelectual está diretamente comprometido com uma práxis, 

com uma orientação voltada para a ação política, adequada ao seu contexto histórico e à 

superestrutura desse momento histórico (VIVAR Y SOLER, 2017). O intelectual ligado ao 

 
6  As propostas do grupo estão disponíveis em: <http://mbl.org.br/propostas/>. Acessado em: 05 nov, 2019. 

http://mbl.org.br/propostas/
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proletariado buscaria formas de modificar a cultura, entendida aqui como vida social, de 

forma a empreender a luta hegemônica, isto é, empreender um conjunto de ações na 

construção de outra ideologia que esteja em diálogo, seja referendada pela práxis, buscando 

agir na estrutura. O intelectual ligado a burguesia, ao contrário, teria por objetivo a 

manutenção e reprodução da superestrutura à partir do ponto de vista e valores burgueses, 

sendo produtos e produtores das questões culturais, igualmente objetivando a atuação na 

estrutura - sendo aqui estrutura e superestrutura dialéticas.  

 Entendemos que o MBL se insere, efetivamente, como grupo privado de 

atuação hegemônica burguesa - seja através de intelectuais orgânicos ou dos militantes do 

movimento - que visa atuar em prol dos interesses econômicos das elites nacionais e 

mesmo estrangeiras, através da difusão e implementação do neoliberalismo. A Students for 

Liberty, por exemplo, fundada no interior de organização dos irmãos Koch, conhecidos nos 

EUA por interferir na política nacional via financiamentos escusos a políticos da Câmara e 

do Congresso, está intimamente ligada ao EPL, sua sucursal brasileira, e ao próprio MBL. 

Os bilionários americanos, que atuam em diversos ramos, dentro os quais a petroquímica, 

tem fortes interesses no pré-sal brasileiro. Não surpreende, por conseguinte, que a 

privatização da Petrobrás e a abertura total do pré-sal às “grande irmãs” esteja na pauta do 

Movimento Brasil Livre, por exemplo - algo que veio a ocorrer no pós-impeachment.  

 Todavia, o conceito marxista de luta de classes e seus desdobramentos 

gramscianos não dão conta da aparente contradição que move nossa pesquisa, que é a 

ausência de um grupo prévio de direita em 2013 e nas manifestações pelo impeachment, 

cujos manifestantes rejeitavam boa parte do programa econômico do MBL e afins, não 

obstante tivessem ido às ruas para derrubar um governo de centro-esquerda. Se a 

perspectiva gramsciana se aplica bem aos convocantes, não nos ajuda muito na 

compreensão dos manifestantes e suas eventuais motivações, a não ser que venhamos a 

considerá-los fantoches, o que já descartamos de partida em nosso trabalho. 

 

 

3.1 MBL: Estruturação do Movimento e Linguagem Política 
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Uma das questões importantes referentes às jornadas de junho é o porquê do 

MPL não ter sido capaz de capitalizar-se com o horizonte político que ele próprio fora 

fundamental para criar com as convocações conta o aumento das passagens - ao menos não 

ao ponto de interferir nos rumos da política nacional. Cremos que há diversos fatores, mas 

dois são fundamentais. Primeiramente, o MPL, com pauta rígida e bem definida - a tarifa 

zero -, além do histórico de lutas já abordado no início do trabalho, não tinha a pretensão de 

catalisar as maiores manifestações da redemocratização. Quando elas surgiram, 

mantiveram-se na linha de frente até o momento em que, revogados os aumentos em 

diversos estados do país, perceberam que a mobilização estava além de seu controle e, com 

habilidade e inteligência, retiraram-se da posição de convocantes dos protestos¹. Não 

possuíam, também, uma teia de vinculações políticas que lhes garantisse apoio, 

administrativo e financeiro, para se capilarizar e ampliar sua atuação no país. 

 O MBL, cujo nome tem inspiração óbvia na sigla MPL, se não almejava, 

igualmente, quando organizado no interior das jornadas, influenciar decisivamente na 

queda de uma presidente eleita e na construção de uma agenda nacional, a teia à qual se 

vinculava - e lhe servia de suporte - não só almejava como trabalhava em diversas frentes 

para levar adiante seu projeto político. Assim que as jornadas se mostraram excelente janela 

de oportunidade, o suporte financeiro e administrativo que eventualmente faltou ao MPL 

foi, para o MBL, a diferença que o fez emergir dentre os demais movimentos. 

 A estrutura do MBL é oriunda, por vezes sobreposta, à estrutura do EPL. 

Este último possui estrutura composta por conselho executivo, equipe de gestão, conselhos 

regionais, estaduais e locais. Segundo Casimiro (2016): 

 

“De acordo com o EPL, os coordenadores regionais seriam responsáveis pela Conferência Regional 

da sua respectiva região de atuação e pela supervisão das atividades na mesma. Os coordenadores 

estaduais são responsáveis pela integração entre os coordenações locais e grupos do estado. Já o 

Coordenador Local, configura-se como uma liderança dentro da universidade (ou instituição de 

ensino) sendo a linha de frente do processo de doutrinação e recrutamento, assim como, principal 

responsável pela execução das atividades. O EPL realiza semestralmente seleções para 

coordenadores locais, como afirma o site da organização, “estes são os estudantes que nós 

treinamos e empoderamos para fazer parte ativamente do movimento estudantil pela liberdade e 

que poderão ter a chance no semestre seguinte de avançar na carreira do programa”. Nesse sentido, 

podemos observar uma espécie de “carreira” para os estudantes na estrutura institucional do EPL. 
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Onde sugerimos que certamente há alguma forma de remuneração, mesmo que seja simplesmente 

passagens e diárias para deslocamentos para a participação em cursos no Brasil e no exterior, assim 

como por meio de formas de premiações e outros benefícios do tipo. Além, é claro, dos contatos 

diretamente com o empresariado e as vantagens que emergem daí como em estágios, trainee e 

possibilidades de emprego”. 
 

 Havia uma estrutura consolidada de treinamento e recrutamento de jovens, 

principal público do MBL nos anos seguintes, ainda que voltada para o ambiente 

acadêmico; tudo capitalizado pela possibilidade de crescer dentro do movimento, de 

constituir carreira efetivamente. Haviam bases nas quais o movimento poderia crescer sem 

que precisasse percorrer às vias que um movimento social tradicional, ou mesmo um novo - 

coletivos pautados na identidade, por exemplo -, certamente percorreria sem o aparato das 

think tanks de suporte. 

Junto a isso, a percepção do momento político enquanto janela de 

oportunidade e as novas formas de fazer política, a atualização dos repertórios de ação, são 

os grandes méritos dos membros do MBL na ascensão do movimento. Nesse ínterim, a 

forma de se comunicar com os manifestantes, mas também com a população comum, 

insatisfeita com a política nacional, é inovadora. Porque, conforme já dissemos, se 

estabelece de modo distinto dos movimentos sociais tradicionais: o MBL se apresenta 

através da internet, angaria membros por ela e a mantém como canal de comunicação com 

eles. No desenrolar de sua estruturação no decorrer dos anos, também o movimento passa a 

ter congressos e eventos de abrangência regional e nacional, nos quais seus membros se 

reúnem e discutem as plataformas políticas. A forma de alcançar públicos mais amplos, e 

divulgar informações, seja do próprio grupo ou sobre as questões da política nacional, 

permanecem o Facebook e, posteriormente, o WhastApp. 

As postagens do Facebook são a base da comunicação política do MBL. 

Também passíveis de compartilhamento via WhatsApp, por se tratarem de fotomontagens 

na maioria das vezes, era através delas que  o grupo buscava mobilizar e pautar o debate 

das questões políticas cotidianas junto aos seus seguidores. São chamados de memes na 

internet - e mesmo em trabalhos acadêmicos -, embora o termo talvez seja impreciso para 

este caso específico, visto o meme ser polivocal e múltiplo em sentidos, não raro 



31 

 

 

 

 

subversivo no seu humor, ao passo que as montagens do MBL objetivam propagar uma 

visão monolítica de mundo de raiz anti-esquerda e antipetista (SANTOS, 2019).  

As imagens criadas visam, através da dinâmica típica dos memes, produzir 

verdadeiros pôsteres políticos. Na fluidez característica das redes, o meme é continuamente 

retrabalhado e ressignificado conforme compartilhado pelas pessoas, seja na mesma rede 

social ou em redes diversas, não pertencendo a grupo específico algum (SANTOS, 2019). 

Os memes do MBL, ao contrário, foram produzidos por um grupo, carregados da ideologia 

desse grupo e encarregados de levar essa ideologia adiante, servindo como ímã, meio de 

reunião de afetos - e potencialmente de construção também - comuns, tipicamente de 

direita.  

Neste sentido, manipular as emoções, os sentimentos dos internautas, 

despertando ódio, raiva, uma soma de sentimentos negativos em relação à esquerda e, mais 

especificamente, ao governo de Dilma Rousseff no pós-eleições de 2014, é fundamental. 

Para provocar tamanho impacto, os fatos são aumentados, distorcidos, não importando seu 

distanciamento mínimo ou absoluto com a própria concretude dos acontecimentos. Assim, 

o MBL torna-se fábrica de fake news.  

Na crise de representação, de caráter global, em que as pessoas não confiam 

e não se se sentem representadas não só pelos políticos, mas também pelas instituições 

como um todo, os meios de comunicação padecem de forte descrença. No Brasil, são vistos 

como aliados do status quo, agentes contra os interesses do povo. São rechaçados pela 

esquerda e pela nova direita, o que poderia ser indício de boa prática jornalística, não fosse 

o monopólio que dá a cinco famílias amplo domínio sobre todos os meios de comunicação 

nacionais7. 

Apesar disso, o jornalismo tradicional, em que pese seus erros e eventuais 

manipulações, tem critérios para a produção de notícias, chamadas e reprodução de fatos: 

há contraposição das versões de diferentes fontes, checagem e verificação dos fatos 

veiculados, sobreposição da informação à subjetividade do jornalista, etc. Aproveitando da 

zona cinzenta entre os binômios verdadeiro e falso, realidade e ficção, objetividade e 

 
7  Ver: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-02/brasil-tem-pior-cenario-de-

pluralidade-da-midia-em-12-paises>. Acessado em: 11 nov, 2019. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-02/brasil-tem-pior-cenario-de-pluralidade-da-midia-em-12-paises
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-02/brasil-tem-pior-cenario-de-pluralidade-da-midia-em-12-paises


32 

 

 

 

 

subjetividade” (FREITAS E TEIXEIRA, 2018), o MBL não só cria memes com a função 

de pôsteres políticos, mas também conta com ampla rede de sites e blogs, dirigidos por 

membros da organização ou afiliados, com o objetivo de produzir notícias enviesadas que 

despertem, assim como os memes, ódio, raiva e indignação contra a esquerda. Essas 

notícias são compartilhadas na página do MBL como se fossem produzidas por terceiros, de 

maneira independente, enquanto, na realidade, são pensadas justamente para sua 

reprodução nas redes à partir da página do grupo no Facebook. Pautam o debate, os afetos e 

as emoções dos seus seguidores sem responsabilidade com a materialidade dos 

acontecimentos, a veracidade do que é escrito e reproduzido. 

Para Freitas e Teixeira (2018), que analisaram um conjunto de postagens do 

grupo, “a atuação midiática do grupo Movimento Brasil Livre no Facebook favorece a 

divulgação de notícias falsas”. Dentre outras coisas, há um esforço dos membros em 

produzir chamadas textuais e imagens com apelo jornalístico, redirecionando para sites e 

blogs construídos de maneira semelhantes aos portais tradicionais, de forma a confundir e 

embaçar a linha entre notícias confiáveis e não-confiáveis. As fake news “tornam-se armas 

para uma batalha interminável de fatos e versões”. À partir de metodologia proposta por 

Nielsen e Graves, autores que servem de referência para o trabalho dos pesquisadores, 

Freitas e Teixeira identificam que: 

 

“a maioria das postagens do MBL pode ser categorizada como: poor journalism, que se caracteriza 

pela divulgação de conteúdos superficiais, imprecisos e sensacionalistas; propaganda, caracterizada 

por conteúdo com viés político extremo, mentiras ditas por políticos e histórias cujas nuances são 

alteradas por técnicas de montagem seletiva dos fatos; e, por fim, some advertising, caracterizada 

pelo uso da notícia como forma de atrair a atenção do leitor para publicidade on-line, pop-ups, links 

e conteúdos patrocinados”. 
 

Seria errôneo afirmarmos que é na pós-modernidade, com grupos como o 

MBL, que se começa a utilizar com sucesso as fake news para a construção de plataformas 

políticas, à partir da caricaturização do oponente político e da distorção dos fatos. Na 

Segunda Guerra os nazistas, à partir de Goebbels, tinham a máxima que “uma mentira 

contada mil vezes torna-se uma verdade”. O que distingue o momento atual são, 

justamente, as novas ferramentas de mídia, as redes sociais que permitem irradiar, 

rapidamente, informações para todo o planeta. O poder de ação das fake news está 
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potencializado, mas não só isso: o apocalipse informacional, dada a facilidade do acesso às 

informações e a forma como somos bombardeados por ela a todo momento, tornou a 

fronteira entre verdade e mentira indefinida, imprecisa como nunca antes. 

É do suporte material e financeiro dado pelas think tanks a nível nacional e 

global, e da forma como se apropriam das novas ferramentas de mídia para produção em 

larga escala de fake news, que o MBL sairá da organização incipiente no interior das 

jornadas de junho para mais de dois milhões de seguidores no Facebook já em novembro de 

2014, mês do seu lançamento oficial. A estes fatores, soma-se a própria eleição de 2014 e 

polarização inédita, que termina com a vitória de Dilma e a oposição derrotada contestando 

o pleito de imediato. Sem esse cenário de pouco apreço à ordem democrática e a soberania 

do voto popular, em que a direita tradicional se alia em definitivo à nova e extrema-direita 

para retomar o poder, é difícil supor que atuação do MBL para o impeachment, à partir da 

capitalização do potencial político das jornadas, pudesse ser tão decisiva. 

 

3.2 Eleições de 2014 e polarização: novo ciclo de oportunidades 

 

Num panorama geral, a corrida eleitoral de 2014 foi a mais acirrada da República 

regida pela Constituição Federal de 1988. Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do 

PT, chegaram a segundo turno após arrancada do político mineiro, que ultrapassou Marina 

Silva, então candidata pelo PV, e alcançou a segunda posição no primeiro turno. Havia 

dúvidas da capacidade de Aécio em ser um candidato carismático, que fizesse o PSDB sair 

de longa fila, pois desde 1998 o partido não vencia a corrida presidencial - perdera em 

2002, 2006 e 2010 para o PT. Dilma, por sua vez, tentava a reeleição após vencer José 

Serra, no segundo turno, em 2010, com 56,05% dos votos válidos. 

 O primeiro mandato de Dilma Rousseff foi relativamente tranquilo até 2013, 

quando sua aprovação saiu de 70% para 45%, no contexto das manifestações de junho. As 

demandas por uma melhor oferta de serviços públicos, além de práticas políticas mais 

transparentes, conforme já abordamos, ecoava nas eleições. Aécio, ainda que político de 

família tradicional - os Almeida Neves -, pertencente a um grande partido, incorporou a 

figura da renovação aventada pelos manifestantes.  
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 A vitória petista apertada, com 51,64% dos votos válidos para Rousseff, 

tornou a cisão nacional ainda maior. Desde a primeira hora, legitimado pela expressiva 

votação que possuiu, Aécio contestou o pleito e permaneceu no palanque, não 

reconhecendo a vitória da oponente - pedindo, inclusive, recontagem de votos no TSE. O 

PSDB, derrotado pela quarta vez, aposta ainda mais num posicionamento à extrema-direita 

- abrindo espaço para aliança mais estreita com esses novos movimentos gestados no 

horizonte das jornadas e levantando a bandeira do antipetismo. O PT, é verdade, a fim de 

angariar apoio e governabilidade, se posicionou a cada ano mais ao centro do espectro 

político, ocupando o espaço que, por muitos anos, pertenceu ao próprio PSDB, pelo viés da 

direita.  

 O cenário econômico não é dos melhores. As commodities, base da 

expansão desenvolvimentista dos governos petistas, sofrem forte redução de valor no 

cenário mundial. O petróleo, por exemplo, tem seu preço artificialmente derrubado à partir 

de sobreoferta da Arábia Saudita, devido a acordo com os EUA. Os investimentos sociais 

precisam ser reduzidos, ao passo que as isenções fiscais dadas ao empresariado para 

alavancar a economia não surtem o efeito desejado pois, em cenário de pleno emprego, eles 

não reinvestem e sim recompõem sua margem de lucro. Não há o retorno econômico 

esperado e a arrecadação tributária desaba, levando o país ter resultados negativos em seu 

balanço fiscal.  

 Não tarda para se falar, em Brasília e nas ruas, de impeachment. A eleição 

de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, em 2015, inviabiliza 

qualquer tentativa do governo de corrigir os rumos, com a aprovação das chamadas pautas-

bomba, que agravavam os problemas econômicos. O comportamento do deputado já dá 

mostra que seu partido, o PMDB, está tentado a abandonar a situação e fazer acórdão pelo 

impeachment, visto que, com a saída de Dilma, o vice Michel Temer, também do PMDB, 

assumiria a presidência.  

 Os esforços governamentais em manter sua base de apoio e sua 

governabilidade levaram, paulatinamente, à adesão do projeto econômico derrotado de 

Aécio Neves - favorito do mercado, da imprensa, e da maioria da burguesia nacional -, 
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traindo uma das promessas de campanha Dilma junto à classe trabalhadora que era a 

manutenção do pleno emprego.  

É diante desse horizonte que começa, já em março de 2015, o ciclo de 

protestos pelo impeachment no qual o MBL será decisivo. Entretanto, voltamos à questão: 

como um grupo de extrema-direita, aliado a atores políticos de direita, conseguiu mobilizar 

manifestantes que, quando inquiridos nas ruas em 2015 e 2016, demonstraram 

posicionamento político tão próximo ao de 2013? Quais as particularidades dessas 

manifestações? Quais estratégias específicas foram adotadas pelo convocantes? O que 

mudou para os manifestantes entre esses dois grandes ciclos de mobilização? Para termos 

material apto a respondermos tais perguntas, é necessário mergulhamos nas manifestações 

de 2015 e 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

4. Confrontando 2013 e 2014 

 

 

 A burguesia nacional e seus afiliados, mídia inclusa, já em 2015 parecem decididos 

pela via do impeachment. A atuação da Federação das Indústrias de São Paulo, FIESP, e o 

pato inflável gigante símbolo da campanha “Não Vou Pagar o Pato”, iniciadas em setembro 

daquele ano, são sintomáticas. O antipetismo, reforçado pelos escândalos de corrupção e 

certas narrativas da mídia hegemônica, que centralizava a corrupção no PT, tornaram para 

amplos setores a ideia de que somente por meio da queda do governo o país seria capaz de 

avançar.  

A judicialização da política contribuiu para este cenário. Alçado ao posto de 

herói nacional, Sérgio Moro, juiz federal responsável pela Operação Lava-Jato, tornou-se 

símbolo de país mais ético e honesto para os manifestantes, em contraste com a figura 

corrupta de Lula - a quem competia julgar em processos de corrupção. Não por acaso, é ao 

final de novembro de 2015 que o Datafolha divulga pesquisa em que a corrupção aparece, 

pela primeira vez, como principal problema nacional para a população8. É nessa onda que 

surfa o MBL, à partir da estrutura e da linguagem abordadas no capítulo anterior, e junto a 

outros grupos de direita, para convocar uma das maiores mobilizações da história nacional 

já no dia 15 de março de 2015, com um milhão e setecentas mil pessoas nas ruas. 

Os manifestantes assumiram caracterização própria: tomaram para si as 

cores da bandeira e o hino nacional, pois acreditavam resgatar o país e os valores 

tradicionais; o discurso, não raro, era pautado pelo temor de o país virar “uma nova 

Venezuela”, país em crise econômica e governado pela esquerda. A suposta degradação dos 

valores morais era acompanhada de uma degradação também dos valores espirituais, de 

forma que resgatar a sociedade era antes resgatar a família e, para resgatar a família, era 

necessário tê-la em contato com Deus. O caráter religioso está bastante disseminado, o que 

indica um realinhamento, em especial, dos grupos evangélicos do país, que até então, 

 
8  Disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/11/1712972-corrupcao-lidera-

pela-primeira-vez-pauta-de-problemas-do-pais.shtml>. Acessado em: 05 nov, 2019. 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/11/1712972-corrupcao-lidera-pela-primeira-vez-pauta-de-problemas-do-pais.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/11/1712972-corrupcao-lidera-pela-primeira-vez-pauta-de-problemas-do-pais.shtml
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através de partidos como o PRB - ligado à Igreja Universal do Reino de Deus -, integravam 

a base governista. 

Não se objetiva, aqui, produzir caricaturas. São diversos os elementos que 

contribuem para as manifestações e vão moldar e caracterizar os manifestantes. Há, no 

entanto, um conjunto desses caracteres que se popularizam e perpetuam, ultrapassando o 

impeachment e servindo para nortear grupos que irão influenciar a vida política nacional 

até o presente. Dentre os que abordamos, falta a militarização, calcada na idealização do 

período de vigência da ditadura militar. Se não era uma pauta unânime, inclusive entre os 

convocantes, foi, paulatinamente, adquirindo mais força e público nas manifestações. 

Não seria possível abordar com propriedade todas as manifestações de vulto 

ocorridas entre 2015 e 2016. Até porque, dada sua ampla difusão pelo país, há problemas 

em relação à coleta de dados dos manifestantes. É possível dizer que isto ocorreu em partes 

pela demora da academia em perceber a relevância da ascensão da nova direita e dos 

protestos por ela encabeçados para a política nacional. Sendo assim, trabalharemos com 

dados coletados por Ortellado e Solano nos dias 12 de abril e 16 de agosto de 2015, 

organizados e expostos por eles em artigo. Utilizaremos também pesquisa do DataFolha, 

referente a cidade de São Paulo, de duas manifestações ocorridas na Avenida Paulista, em 

13 de março e 15 de março. A primeira foi convocada por movimentos sociais de esquerda 

em defesa do mandato de Dilma Rousseff, antecipando-se a convocação do dia 15 de março 

pelo MBL. 

Acreditamos que, com o artigo de Ortellado e Solano, conseguimos dados 

sobre as opiniões dos manifestantes acerca de temas diversos em momento chave das 

mobilizações, que estão no começo de sua massificação. Já a pesquisa do DataFolha nos 

proporciona a possibilidade de verificar melhor o perfil socioeconômico daqueles que estão 

pró e contra o governo, os eventuais recortes de classe, gênero e raça desses dois grupos, 

também no início da massificação das mobilizações. Ambas pesquisas se referem à São 

Paulo, e aqui fazemos a ressalva do recorte estrito de nossa análise, que não dá conta do 

país de forma abrangente. Isto ocorre porque, se é relativamente difícil angariar dados sobre 

as manifestações do impeachment, e mesmo sobre as jornadas de junho, o “sudeste-
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centrismo” das análises é muito forte e torna a tarefa ainda mais árdua para o restante do 

país. 

 

4.1 Dados político/ideológicos pré-2013 

 

Antes de entrarmos propriamente nos dados sobre as manifestações, os gráficos 

retirados de artigo do pesquisador Thiago Silva, do IESP, nos ajudam a entender o 

panorama antes de 2013. 

 

 

Gráfico 1 - Escala de autoposicionamento ideológico 

 
Fonte: Silva (2015, p. 8) 

 

  O primeiro gráfico, do autoposicionamento ideológico, demonstra que há 

declínio entre aqueles que se declaram de direita no Brasil, com algumas oscilações, desde 

o ano de 1993. Em 2012, pela primeira vez, às vésperas das jornadas de junho, tem-se mais 

pessoas declaradas de esquerda que de direita. Já em 2014, às portas das manifestações pelo 

impeachment, o número de pessoas declaradas de esquerda e de direita encontra-se 

empatado. O número ascendente de pessoas de direita no recorte 2013-2014 não é 
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suficiente para justificar os protestos que vem a ocorrer em 2015. Não há, portanto, um 

movimento de massas de direita já delineado antes do começo do ciclo de mobilizações 

pelo impeachment. 

 

Gráfico 2 - Temas econômicos

 
Fonte: Silva  (2015, p. 10) 
 

 Neste segundo gráfico, que na realidade é composto por quatro outros 

gráficos, tomaremos as respostas conservadoras como aquelas identificadas com o ideário 

de direita e liberal, em acordo com a pesquisa do autor. Nele vemos que, de maneira geral, 

a identificação com as proposições alinhadas com a direita nos temas econômicos apresenta 

tendência de queda de meados dos anos noventa em diante. Não há nenhum movimento que 

indique, tomando os dois gráficos, a guinada à direita que ocorreria na política nacional. 

Fica evidente, outra vez, a necessidade de olhar para os convocantes em 2015/2016 e seu 

papel na capitalização e direcionamento do potencial político criado nas jornadas. 
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4.2 Manifestantes nas ruas: o que esperar? 

 

 Tabela 1 - Confiança nos partidos políticos (%)  

 
 Fonte: Ortellado; Solano (2015, p. 172) 

 

Tabela 2 - Confiança nos políticos (%) 

 
Fonte: Ortellado; Solano (2015, p. 172) 

 

Tabela 3 - Confiança em ONGs e movimentos sociais 

 
Fonte: Ortellado; Solano (2015, p) 
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A primeira tabela mostra a desconfiança generalizada nos partidos políticos, 

como uma continuidade do sentimento que já havia em 2013. Fica evidente, por outro lado, 

que essa desconfiança recai mais fortemente sobre o PT e o PMDB, enquanto partidos 

como o PSDB angariam mais confiança que desconfiança junto à população, aproveitando 

do bom desempenho eleitoral de Aécio Neves e do antipetismo disseminado. 

 A segunda tabela torna a análise mais complexa. A desconfiança nos 

políticos é alta e relativamente disseminada. Dilma Rousseff, entretanto, então presidente 

do país, e alvo das demandas por deposição, goza de alto grau de confiança entre os 

manifestantes. Entre os que confiam muito e confiam pouco, mais de 70% dos 

entrevistados confiam em Dilma. Aécio, sua alternativa eleitoral em 2014, por outro lado, 

não tem a confiança de 69,9 % dos entrevistados. O antipetismo se manifesta mais 

fortemente na figura de Lula, sem a confiança de 95% dos entrevistados. À sua figura, 

maculada desde o escândalo do mensalão, se atrelou a imagem de chefe de suposto 

esquema de corrupção. Sobre Dilma, entretanto, persistiu a ideia de que fosse honesta 

mesmo depois de consolidado o impeachment. É interessante notar que, nas construções de 

imagens e memes no decorrer das mobilizações, o MBL sempre focou mais em suposta 

incapacidade e despreparo intelectual da presidente do que, efetivamente, em eventual 

envolvimento em corrupção, como fazia com Lula. 

 A terceira tabela corrobora o argumento em que, descolados da rejeição aos 

partidos e políticos tradicionais, os movimentos organizados no contexto de 2013 são bem 

vistos pela população e, portanto, mais passíveis de lhes mobilizar e impor agenda. O Vem 

pra Rua tem a confiança de mais de 90% dos entrevistados, ao passo que o MBL, mais de 

70%, a despeito da agenda econômica de ambos, em especial do Movimento Brasil Livre, 

incluir o posicionamento conservador e liberal ao qual se opôs a maioria da população no 

gráfico 2. Vejamos, agora, as duas tabelas abaixo:  
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Tabela 4 - Gravidade de escândalos de corrupção (%) 

Fonte: Ortellado; Solano (2015, p. 175) 

 

Tabela 5 - Concordância com universalidade e gratuidade de serviços públicos (%) 

 
Fonte: Ortellado; Solano (2015, p.177) 

 

A quarta tabela demonstra que os casos de corrupção são enxergados com 

gravidade pela população, em especial a Lava Jato e o Mensalão, que foram mais 

fortemente explorados pela mídia - e de forma direcionada ao Partido dos Trabalhadores. 

Num contexto em que a corrupção é vista como principal problema nacional, traz 

informações coerentes quanto ao perfil dos que se manifestavam. A quinta tabela, 

entretanto, mostra posicionamento progressista de quem estava nas ruas em relação a temas 

diversos, próximos aos de 2013. Inclusive, são opiniões que divergem da pauta econômica 

liberal adotada pelos convocantes. É a tabela que melhor demonstra o descasamento entre o 

par convocante/manifestante. 

 Por último, apresentaremos dados do DataFolha referentes ao perfil de 

manifestantes de dois dias de manifestação: 13 de março de 2015 e 15 de março de 2015, 

conforme já abordado. 
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Tabela 6 - Perfil dos manifestantes (%) 

 

Fonte: DataFolha (2015) 
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Tabela 7 - Perfil ocupacional do manifestante (%)

 
Fonte: DataFolha (2015) 
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Tabela 8 - Perfil habitacional do manifestante (%) 

 

Fonte: DataFolha (2015) 
 

 

Tabela 9 - Renda e cor dos manifestantes (%) 

 

Fonte: DataFolha (2015) 

 

4.3 Descompasso, Estratégias e Repertório 

 

 Os manifestantes estão, no eclodir das manifestações, descompassados em relação 

aos convocantes dos protestos. Agora o podemos afirmar com base em dados, coletados em 

dias diferentes de mobilização na cidade de São Paulo. A forma como se posicionaram 

sobre diversos temas se mostrou muito próxima a de 2013 e mesmo bastante progressista, 
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como na concordância da maioria, ainda que com ressalvas, com a proposta de transporte 

público e gratuito para todos. O que ocorreu, então, para que se formasse tamanha 

mobilização em prol da queda de um governo de centro-esquerda? 

 Primeiramente, é necessário voltar às questões estruturais que deixaram 

diversos grupos, como a classe média, efetivamente insatisfeitas com o governo. Quando se 

manifestavam contra o governo, a corrupção e afins, já adornados da caracterização 

abordada no início deste capítulo, estavam exercendo sua agência. Não eram bonecos de 

ventríloquo, simplesmente: tinham, também, suas reivindicações. Todavia, estavam 

mobilizados por grupos de agenda econômica oposta a sua. Para dar conta disso, é 

necessário recorrer a Tilly e ao script reivindicatório das manifestações que, na pós-

modernidade, não é compartilhado pelos manifestantes em sua integralidade.  

Pensemos num grupo sindical hipotético que se mobilizasse nos anos 50 para 

uma dada reivindicação, e decidisse, para potencializar a ação coletiva, se manifestar 

interditando uma via central de sua cidade. A dificuldade à época, comparada aos tempos 

atuais, de locomoção e comunicação seriam enormes. O script reivindicatório teria de ser 

compartilhado e aceito por todo o grupo, para que, através dessa aceitação, pudesse criar 

potencial político de fato. Hoje, embora a necessidade de compartilhar o script permaneça, 

os movimentos sociais não se organizam mais, necessariamente, em torno de pautas tão 

rígidas e fechadas como um sindicato. As pautas são fluidas e pensadas para serem fluidas a 

fim de angariar um número máximo de manifestantes que, ainda que venham a possuir 

baixos laços de solidariedade, sejam igualmente capazes de produzir potencial político para 

um determinado fim. 

O MBL omitia sua pauta econômica, ou ao menos a deixava em segundo 

plano, para enfocar na principal pauta mobilizadora: a corrupção. Com a sua estratégia de 

produzir fotomontagens, em grande parte fake news, sobre o PT e o governo, mais que 

reunir os afetos de direita, terminava por reunir - e também por formar - os afetos 

antipetistas e antigoverno. São esses que estarão nas ruas, majoritariamente. Não eram 

efetivamente de direita, pelo menos não ainda. Aqui, mais uma vez, não dá pra excluir o 

papel da mídia tradicional e hegemônica para tal encadeamento, pois é dela a construção da 

corrupção como principal problema nacional. Há algum tempo, nos noticiários, ganhavam 



47 

 

 

 

 

protagonismo procuradores, técnicos e juízes do Ministério Público e instância do 

Judiciário. O debate público orbitava menos em torno da política e mais em torno da 

polícia. Por isso a pauta da corrupção conseguia se sobrepor, com tanta força, a todo o 

resto. 

Assim é possível afirmar que, de certa maneira, havia pluralidade nas 

manifestações pelo impeachment. Eram manifestações de direita, convocadas por grupos de 

direita, mas que davam margem para, a partir do script mínimo, a corrupção, cada um 

empunhar suas bandeiras e ideias de país. É bem verdade que já havia à época indícios de 

corrupção por parte de algumas figuras de direita, de partidos tradicionais como PMDB e 

PSDB, que frequentavam as manifestações ou se ligavam aos seus convocantes. A 

corrupção, para os manifestantes, era a corrupção petista. Havia seletividade. 

Os gráficos das manifestações dos dias 13 e 15 de março, pró e contra o 

governo, ocorridas na Avenida Paulista, talvez joguem luz sobre a questão. Ao que parece, 

no início das mobilizações começa a ficar latente uma questão de classe. Nas duas 

manifestações, em aspectos como formação educacional, fica evidente que é um grupo mais 

abastado que está nas ruas em mobilização. O caráter popular de 2013, mesmo à esquerda, 

parece subtraído. O recorte de classe da manifestação do dia 15 tende à classe média 

tradicional, composta por grupos que moram nas zonas mais ricas de São Paulo, a oeste - 

que aparece sobre representada - e a sul, além de terem formação superior - 76% do total, 

quando a média na cidade de São Paulo é de 28% e a nacional é próxima dos 10%. Não são 

funcionários públicos em sua maioria - em oposição à manifestação do dia 13 -, se 

constituindo principalmente por assalariados registrados, autônomos, profissionais liberais 

e empresários - estes dois últimos em porcentagem muito maior que a média nacional e a 

paulistana. 

 Ambas as manifestações têm maioria de homens presentes. Homens 

brancos, especialmente no dia 15, quando chegam a representar 70% do total de 

manifestantes, e com renda muito acima da média. Enquanto na manifestação do dia 13 a 

renda dos manifestantes é próxima às rendas médias da cidade de São Paulo, 68% dos 

presentes à rua e mobilizados pelo impeachment tinham renda superior a 5 salários 
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mínimos, enquanto a população da cidade apresenta média oposta: 69% têm renda inferior 

a 5 salários mínimos. 

Há mostras, portanto, que é a classe média, historicamente sensível à pauta 

da corrupção, e algo desprestigiada nas escolhas políticas e formatação de governo petista, 

que formará a linha de frente das mobilizações. É nela que as estratégias do MBL surtirão 

mais efeito, atraindo-os para as manifestações pela derrubada da presidente Dilma. 

Se é importante arrancar à espontaneidade o surgimento do MBL, situando-o 

como elo final de longa corrente de think tanks, também é necessário reforçar que sem o 

apoio dos grupos tradicionais de direita interessados no impeachment, da burguesia 

nacional que abandonou o governo e mesmo de setores do MP e do judiciário - em especial 

os envolvidos com a Lava-Jato -, não seria possível produzir tamanhas mobilizações. Assim 

como, ao se organizar no interior das jornadas de junho, o MBL foi catapultado pela 

estrutura e financiamento do EPL, apenas com os apoios supracitados é que foi capaz de 

tomar a dianteira no processo e transformar as convocações nas gigantescas mobilizações 

que terminaram bem-sucedidas, com o impeachment de Dilma Rousseff. 
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5. Considerações Finais 

 

 

As jornadas de junho produziram uma abertura societária, onde, a partir da 

gigantesca mobilização, difusão de pautas e reivindicações, novos atores tiveram renovadas 

suas possibilidades de contestação ao poder estabelecido. No interior das manifestações 

havia grupos diversos, cujo caráter das demandas era majoritariamente progressista. Ainda 

que as jornadas tenham favorecido o surgimento de uma nova direita, esta não se 

encontrava pronta no horizonte de junho. Foi formada, sim, a partir do potencial político 

das jornadas, a partir de grupos que, ao contrário da narrativa comum, não surgiram 

simplesmente, mas se organizaram dentro das mobilizações. 

 Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre são exemplos principais de grupos 

que mobilizaram o capital da jornada para a defesa de pautas e políticas de direita. O MBL 

é a ponta de lança, em âmbito estudantil, de uma longa cadeia de think tanks liberais. 

Vinculado diretamente ao EPL, de onde eram alguns de seus membros fundadores, tem 

projeto político pronto desde a primeira hora, dedicado à propagação do ideário liberal e de 

direita, na política, na economia e também nos costumes. São agentes de setores da 

burguesia nacional e internacional associadas, dado o EPL ser sucursal da Students for 

Liberty, meta think tank fundada no interior de fundação dos bilionários irmãos Koch.  

 À partir de linguagem inovadora, voltada para a criação de fotomontagens 

na página do grupo no Facebook que também poderiam ser irradiadas para outras redes 

sociais, como o WhatsApp, é o MBL quem melhor usará as novas ferramentas de mídia 

para a produção de mobilização política. Muitas vezes assentadas em fake news e 

direcionando a figura do meme, de sua lógica polivocal, para a de pôsteres políticos, 

conseguiam reunir os afetos antipetistas e antigoverno atuando na linha tênue entre verdade 

e mentira, fruto do apocalipse informacional moderno, dando ar de produção jornalística à 

produção imagética e textual de cunho político. Assim, penetravam em amplas camadas da 

população, aproveitando, por um lado, da desconfiança em relação à mídia hegemônica 

tradicional enquanto produtora de informação confiável e, por outro, do próprio antipetismo 

alimentado pelas narrativas midiáticas, que elegeram a pauta da corrupção como a principal 
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o principal problema nacional e atrelaram ao Partido dos Trabalhadores a imagem de cerne, 

coração da corrupção nacional. 

 As escolhas políticas do PT, buscando apoio em partidos oligárquicos e 

fisiológicos após o escândalo do Mensalão para constituir base de apoio, afastaram de si a 

classe média e assentaram o apoio ao partido nas classes mais baixas. É justamente a classe 

média, historicamente sensível a corrupção que, após a acirrada eleição presidencial de 

2014, será mais facilmente mobilizada pró-impeachment pelos grupos convocantes. A 

judicialização da política, em curso com a ampla divulgação dada pela mídia às fases de 

operações da polícia federal, em especial da Lava-Jato, afastaram o debate da pauta 

política. Eventuais discordâncias de entre o programa econômico dos manifestantes e dos 

convocantes pelo impeachment ficou em segundo plano, sobreposta pela principal pauta de 

mobilização: a corrupção. 

 Dados sobre temas econômicos e autoposicionamento ideológico referentes 

à população nacional desde meados da década de 90 demonstram que não havia um 

crescimento prévio da direita e de suas pautas junto à população que justificassem as 

gigantescas mobilizações pelo impeachment. Ao contrário: a série dos dados demonstra que 

é no período anterior a 2013 e 2015 que se tem o ápice de posicionamentos próximos à 

esquerda. Já no interior das mobilizações pelo impeachment, em março e abril de 2015, o 

posicionamento dos manifestantes não se distancia do progressismo apresentado em 2013.  

 O repertório de ação foi atualizado em 2013. Ali ficam patentes o potencial 

das redes sociais, das novas ferramentas de mídia, para influir nos acontecimentos políticos 

nacionais. Não que não houvesse instrumentalização dessas ferramentas anteriormente por 

outros grupos. O que não havia ocorrido era tamanha abrangência de mobilização, tamanho 

potencial político criado. O MBL irá se capitalizar sobre esse potencial, à partir do 

momento em que a burguesia nacional abandona o governo e a direita tradicional endossa o 

impeachment, para convocar os massivos protestos. Não deixam de estar presentes 

caracteres e práticas comuns das mobilizações ocorridas anteriormente: carros de som, 

faixas, cartazes, interdição de vias centrais das capitais e cidades pelo país. A comunicação 

através das fotomontagens, a disseminação de fake news, a forma de se comunicar através 

do Facebook e do WhatsApp, aparentemente distanciados de uma forma tradicional - e 
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corrompida - de fazer política, foram as inovações que tornaram os convocantes tão bem-

sucedidos. 

 A aparente contradição, confirmada pelas pesquisas, entre as ideias políticas 

e econômicas de manifestantes e convocantes é suplantada pelo MBL com a estratégia de 

focar na corrupção do governo, deixando seu programa econômico em segundo plano. Não 

é mais imprescindível que nas manifestações haja um script reivindicatório compartilhado 

em sua integralidade. Mais que isso: cada manifestante se apropria de forma distinta, dando 

maior ou menor ênfase às pautas de acordo com a sua agência. As pautas difusas 

potencializam essa agência, e a possibilidade de reunir grupos cada vez mais distinto de 

pessoas.  

 É certo que, no pós-impeachment, se formaram grupos efetivamente de 

direita, cujas origens podem ser encontradas em 2013 e 2015/2016, e que a população 

pendeu para a direita no espectro político a ponto de eleger presidente Jair Bolsonaro em 

2018. É fundamental desnaturalizar esse processo, trazendo à luz a ação e estratégias de 

grupos como o MBL para essa virada na cena nacional.  

  

. 
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