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RESUMO     

  

O  trabalho  usa  metodologia  qualitativa,  de  análise  da  representação  das  Jornadas  de  Junho  de                

2013,  no  Brasil,  em  seis  documentários  –   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013);                

Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014);   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,                

2014);   Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019);   Espero  tua  (Re)Volta  (Eliza  Capai,              

2019);  e   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019)  –  a  partir  da                  

perspectiva  do  Confronto  Político  (McAdam,  Tarrow  e  Tilly,  2009).  Busco  compreender             

como  foram  construídas  narrativas  sobre  as  Jornadas  de  Junho.  Neste  estudo,  o  evento  é                

abordado  em  dois  momentos  2013/2014  e  2019;  além  disso,  analiso  os  repertórios  de  ação                

coletiva  utilizados  pelos  manifestantes,  divididos  em  pacíficos  e  violentos,  ou  pacíficos  e              

vandalismo;  o  Confronto  Político  entre  manifestantes  e  policiais;  assim  como  o  Confronto              

Político   entre   os   grupos   de   manifestantes,   baseados   nos   seus   identificadores   visuais.     

Palavras-chave:   Jornadas   de   Junho.   Confronto   Político.   Documentários.     
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ABSTRACT     

  

This  study  uses  a  qualitative  methodology  of  analysis  of  the  representation  of  the               

“Jornadas  de  Junho”  of  2013,  in  Brazil,  in  six  documentaries  –   Amanhã  vai  ser  maior                 

(Marcelo  Botta,  2013);   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014);   20  Centavos                  

(Tiago  Tambelli,  2014);   Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019);   Espero  tua  (Re)Volta              

(Eliza  Capai,  2019);  e   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019)  –                 

from  the  perspective  of  Contentious  Politics  (McAdam,  Tarrow  and  Tilly,  2009).  I  seek  to                

understand  how  a  narrative  about  the  “Jornadas  de  Junho”  was  created.  In  this  study,  the                 

event  is  addressed  in  two  moments  2013/2014  and  2019;  in  addition,  I  analyze  the  repertoires                 

of  collective  action  used  by  protesters  divided  into  peaceful  and  violent,  or  peaceful  and                

vandalism;  the  Contentious  Politics  between  protesters  and  police;  as  well  as  the  Contentious               

Politics   between   groups   of   protesters   based   on   their   visual   markers.     

Keywords:   Jornadas   de   Junho.   Contentious   Politics.   Documentary.     
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INTRODUÇÃO     

  

Em  meio  à  onda  de  protestos  ocorridos  em  2019  contra  os  cortes  de  verba  na                 

educação  e  a  Reforma  da  Previdência,  envio  no  grupo  de   Whatsapp   do  Centro  Acadêmico  um                 

vídeo,  uma  cobertura  feita  pelo  Diário  Popular  de  um  dos  atos.  Em  um  primeiro  momento,                 

acho  o  vídeo  bonito.  Ele  mostra  os  manifestantes  entoando  em  coro  palavras  de  ordem                

comuns  nas  manifestações.  Já  um  colega  com  mais  experiência  em  movimentos  sociais  avalia               

o  vídeo  de  forma  diferente,  com  uma  sutileza  que  me  havia  passado  despercebida.  Ele                

comenta  como  a  escolha  de  ângulo  no  qual  aquela  filmagem  foi  feita  tem  por  objetivo  dar  a                   

impressão  de  que  o  ato  estava  esvaziado.  Realmente,  a  escolha  de  enquadramento  não               

favorecia  a  mobilização.  A  câmera  filmava  de  cima,  as  pessoas  pareciam  pequenas  de  tal                

distância,   também   se   via   um   trecho   onde   os   manifestantes   se   encontravam   mais   espalhados.     

Um  ato  com  tamanho  suficiente  para  encher  a  rua  pela  extensão  de  algumas  quadras                

fornece  uma  grande  quantidade  de  escolhas  cinematográficas,  dependendo  de  qual  a  intenção             

daquele  que  o  filma.  Certamente,  as  filmagens  feitas  pelos  organizadores  do  protesto              

mostrariam  as  pessoas  mais  de  perto,  como  o  foco  central  da  cena,  com  cartazes  levantados,  e                  

preferencialmente,  de  um  ângulo  que  desse  a  ilusão  de  maior  concentração.  As  gravações  de                

protestos  vindas  de  diferentes  grupos  transparecem  como  as  imagens,  previamente  pensadas             

como  neutras,  na  verdade  são  muito  hábeis  em  proporcionar  uma  representação  daquela              

versão  da   verdade  que  interessa.  Assim  como  a  organização  pode  contar  20  mil  participantes                

em  um  ato  e  a  polícia  contabiliza  5  mil 1 ,  atualmente  existem  vídeos  e  fotos  passíveis  de                  

comprovar  tais  números  com  mais  rapidez,  e  escolhendo  o  ângulo  correto,  os  dois  serão               

convincentes.   

Com  isso,  pensei  em  junho  de  2013,  quando  no  Brasil  ocorreram  manifestações  de  rua                

massivas,  popularmente  conhecidas  como  Jornadas  de  Junho,  e  que  foram  amplamente             

cobertas  pela  mídia.  Estas  manifestações  inicialmente  foram  convocadas  pelo  Movimento            

Passe  Livre  (MPL),  e  tinham  como  pauta  o  aumento  do  preço  da  passagem  do  transporte                 

público  na  cidade  de  São  Paulo.  A  cada  novo  dia  de  manifestação  se  faziam  presentes  nas                  

ruas  mais  manifestantes  e  movimentos  sociais,  diversificando  seu  perfil  e  se  expandindo  para               

1   Dados   relativos   à   manifestação   de   13   de   junho   de   2013,   na   capital   de   São   Paulo,   apresentados   por   Singer   
(2013)   
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mais  cidades.  Dentre  os  motivos  dessa  expansão  estavam  a  forte  repressão  policial  e  a                

cobertura  midiática  (Singer,  2013).  Dos  movimentos  sociais,  alguns  eram  recentes  e  outros  já               

conhecidos:  o  próprio  MPL,  centrais  sindicais,  partidos  políticos,  organizações  estudantis,           

movimentos  anarquistas,  dentre  outros.  Estavam  presentes  também  grupos  que  não  poderiam             

ser  considerados  movimentos  sociais,  como  é  o  caso  da  participação  incremental  de              

manifestantes  auto-identificados  como  apartidários.  Ademais,  constavam  ali  pessoas  a           

trabalho,   como   jornalistas   e   policiais.   

A  partir  de  uma  metodologia  qualitativa,  apresento  a  problemática  da  representação             

midiática  das  Jornadas  de  Junho.  O  objetivo  geral  deste  trabalho  é  compreender  como  os                

recursos  audiovisuais  foram  utilizados  com  o  efeito  de  construção  da  narrativa  sobre  as               

Jornadas  de  Junho.  Isto  será  feito  pela  análise  de  seis  documentários  que  têm  como  tema,  ou                  

fazem  referência,  ao  ciclo  de  protestos  em  questão.  Como  objetivos  específicos,  aponto:  1.               

Contextualizar  os  documentários  selecionados  e  compreender  a  literatura  que  trata  do  uso  de               

imagens;  2.  Compreender  a  bibliografia  do  Confronto  Político,  assim  como  contextualizar  as              

Jornadas  de  Junho;  3.  Analisar  a  narrativa  e  os  recursos  audiovisuais  dos  documentários               

selecionados.  Com  a  análise  busco  compreender  como  é  criada  a  representação  das  Jornadas               

de  Junho,  mas  também  as  representações  dos  diferentes  grupos  de  manifestantes  baseados              

nos  repertórios  de  ação  (Tilly,  1978),  do  confronto  entre  os  manifestantes  e  do  confronto  dos                 

manifestantes   com   a   repressão   policial.   

Como  objeto  de  estudo,  delimitei  uma  amostra  de  seis  documentários:   Amanhã  vai  ser               

maior  (Marcelo  Botta,  2013);   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014); 20                 

Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014);   Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019);   Espero  tua              

(Re)Volta  (Eliza  Capai,  2019);  e   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,                

2019).  Os  documentários,  realizadores,  anos  e  plataformas  estão  organizados  em  um  quadro              

no  Anexo  1.  Os  documentários  foram  escolhidos  como  a  mídia  a  ser  analisada  principalmente                

pela  minha  afinidade  com  o  tema,  mas  também  pela  facilidade  de  estes  serem  encontrados                

online .  Esta  amostra  é  constituída  por  três  documentários  lançados  logo  após  as              

manifestações 2 ,  e  três  documentários  mais  recentes 3 ,  pois  nos  anos  sequentes  as  Jornadas  de               

Junho  foram  vistas  como  o  estopim  de  vários  outros  eventos  políticos.  Para  a  construção  da                 

2   2013   e   2014  
  

3   2019   
  
  

  

    

  12   



  

  
amostra,  também  considerei  alguns  fatores,  como  onde  foram  filmados  e  produzidos,  como              

estes  foram  distribuídos.  Assim,  procuro  trazer  uma  amostra  o  mais  diversificada  possível  e               

que  possibilite  encontrar  estas  diferenças  ou  similaridades  na  representação  das            

manifestações   com   o   passar   do   tempo,   ou   com   diferentes   olhares.     

A  análise  foi  feita  a  partir  da  seguinte  pergunta:   Como  os  documentaristas  utilizam  de                

recursos  audiovisuais  para  construir  narrativas,  e  com  isso  criar  uma  representação  midiática              

das  Jornadas  de  Junho  e  os  manifestantes?  Aqui  desejo  analisar  os  documentários  usando               

uma  bibliografia  de  estudiosos  dos  movimentos  sociais  (Doerr,  Teune,  Mattoni,            

Pinheiro-Machado,  Gohn,  Castells,  entre  outros)  e  do  Confronto  Político  (Tilly,  Tarrow,             

McAdam,   e   Alonso),   bem   como   os   estudos   de   Nichols   sobre   documentários.     

As  representações  visuais,  e  a  capacidade  de  moldar  o  sentido  que  a  sociedade  e  o                 

senso  comum  têm  de  um  evento  como  as  Jornadas  de  Junho,  são  especialmente  relevantes                

quando  tratado  da  perspectiva  do  Confronto  Político.  Por  vezes,  este  foi  instigado  pela               

própria  mídia  que,  dependendo  do  perfil  representado,  ora  trata  o  manifestante  como              

“ativista”,  ora  como  “vândalo”  (Moraes,  2014).  Outra  forma  de  confronto  é  aquela  criada               

entre  os  manifestantes  e  a  polícia,  exemplificada  pela  Lei  antiterrorismo,  assinada  em  2013 4 ,               

que  pode  ser  entendida  como  uma  forma  de  criminalizar  os  manifestantes.  Ou  ainda,  o                

confronto  entre  os  manifestantes  partidários  e  apartidários,  a  respeito  de  que  rumo  deviam               

tomar  os  atos.  Por  fim,  como  vários  eventos  em  nossa  história,  os  significados  das  Jornadas                 

de  Junho  ainda  estão  em  disputa.  Estas  são  corriqueiramente  relacionadas  a  acontecimentos              

posteriores,  como  as  manifestações  de  2015,  o  impeachment,  entre  outros,  o  que  pode  alterar                

a  forma  como  as  Jornadas  são  representadas,  e  quais  dos  confrontos  são  ressaltados,               

dependendo   do   significado   que   se   quer   propagar.     

Há  algum  tempo  me  interesso  por  audiovisual,  tendo  concluído  um  curso  técnico  em               

Produção  de  áudio  e  vídeo  em  2015  na  Universidade  Feevale,  por  meio  do  Pronatec.  Esta                 

formação  prévia  foi  posta  em  prática  durante  a  graduação,  com  a  realização  de  documentários                

em  comunidades  quilombolas  junto  do  projeto  de  extensão  “Etnodesenvolvimento  e  direitos             

culturais  em  comunidades  quilombolas  e  indígenas” 5 .  Participei  ativamente  do  processo  de             

4   Lei   Nº   13.260,   de   16   de   março   de   2016,   acesso   em   29   de   março   de   2021,   disponível   em:   
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13260.htm     
  

5Projeto  coordenado  pela  profª  Dra.  Rosane  Rubert,  vinculado  ao   Departamento  de  Antropologia  e  Arqueologia                
(ICH-UFPel),  do  qual  fui  bolsista  de  extensão  por  dois  anos,  e  continuo  como  voluntária.  Os  documentários                  
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filmagem,  seleção  e  edição  dessas  imagens,  em  sua  maioria,  entrevistas  com  os  membros  da                

comunidade.  O  trabalho  de  retratar  uma  realidade  que  não  é  sua  desperta  muitas  questões                

éticas.  No  projeto,  estas  questões  foram  respondidas  por  minimizar  conflitos  internos  e              

externos  que  os  documentários  poderiam  gerar.  O  intuito  era  trazer  algo  que  fizesse  jus  às                 

vivências  daqueles  que  nos  permitiram  a  filmagem,  não  algo  que  potencialmente  os              

prejudicasse.  Por  exemplo,  uma  série  de  escolhas  foram  feitas  para  que  a  precariedade  das                

condições  de  trabalho  exercidas  fosse  exposta,  mas  sem  arriscar  os  postos  de  trabalho  dos                

atores  sociais  do  documentário,  pois,  mesmo  não  sendo  o  ideal,  eram  de  extrema  importância.                

E  essas  são  escolhas  delegadas  ao  realizador  audiovisual.  Como  qualquer  outra  mídia,  o               

vídeo   permite   moldar   a   narrativa.   

O  produto  final  não  é  neutro  de  tendências  e  estas  não  iniciam  na  edição,  nem  tem  a                   

finalidade  de  falsificar  a  imagem.  Assim  como  em  uma  obra  fictícia,  os  realizadores  podem                

utilizar  um  número  extenso  de  recursos  para  passar  uma  certa  emoção.  Entre  eles  estão                

diferentes  enquadramentos,  ângulos  e  distância  de  câmera,  como,  por  exemplo,  filmar  um              

personagem  de  baixo  para  cima  para  que  se  dê  a  impressão  de  maior  notoriedade  e  poder,  ou                   

filmar  de  cima  para  baixo,  para  que  o  mesmo  personagem  pareça  pequeno  em  relação  ao                 

resto.  Ainda,  filmar  em  plano  aberto,  de  longe,  para  que  toda  a  ação  possa  ser  enquadrada,  ou                   

em  plano  detalhe,  bem  de  perto,  para  mostrar  algo  específico.  Estas  imagens  podem  ser                

captadas  durante  os  eventos,  como  os  protestos,  ou  após,  como  as  entrevistas,  que  podem  ser                 

feitas  com  os  próprios  atores  sociais  ou  especialistas.  Além  disso,  estas  imagens  podem  ser                

montadas  e  combinadas  de  diversas  formas  durante  a  edição,  e  sobrepostas  com  narrações  ou                

trilhas  sonoras.  Todos  estes  recursos  estão  no  repertório  de  um  documentarista  e  podem  ser                

utilizados   para   que   se   crie   uma   representação   distinta   dos   eventos   filmados.     

Os  atores  sociais  também  trazem  uma  série  de  identificadores  visuais  (Doerr  e  Teune,               

2012),  como  as  cores,  símbolos,  vestimentas,  e  cartazes  que  levantam.  As  cores  se  mostram                

ainda  mais  relevantes  quando  falamos  de  atos  e  manifestações,  já  que  grupos  de  ativistas                

políticos,  partidários  ou  não,  são  facilmente  reconhecíveis  pelas  cores.  Um  exemplo  disto              

foram  as  manifestações  a  favor  e  contra  o  impeachment  da  então  presidenta  Dilma  Rousseff,                

no  ano  2015,  ou  as  manifestações  a  favor  e  contra  a  prisão  do  ex  presidente  Lula,  no  ano  de                     

2018,  onde  o  grupo  a  favor  era  representado  pelas  cores  do  Brasil,  verde  e  amarelo;  e  o  grupo                    

contra  usava  as  cores  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT),  vermelho  e  branco.  Desta  forma,  os                 

produzidos  em  parceria  com  a  comunidade  são  uma  forma  de  reconstituição  de  memórias  e  saberes  tradicionais                  
dessas   comunidades.   
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manifestantes  buscam  se  posicionar,  e  visibilizar  suas  pautas  diante  àqueles  que  enxergam  as               

manifestações   na   rua,   mas   também,   àqueles   que   as   veem   pela   mediação   de   câmeras.   

Para  Bill  Nichols  (2017),  teórico  e  crítico  de  cinema,  as  imagens  médicas  utilizadas               

em  exames,  como  raio  X,  são  analogias  pertinentes.  O  teórico  afirma  que  a  imagem  e  o  som                   

têm  a  característica  de  serem  indexicais,  resumidamente,  nós  confiamos  que  estes  estão              

mostrando  algo  que  realmente  pode  ser  conferido  no  mundo.  Sozinhas  estas  são  somente               

informações  e  para  interpretá-las,  necessita-se  de  um  profissional,  como  o  radiologista.  No              

caso  de  um  documentário,  as  imagens  estão  disponíveis  para  serem  usadas  no  argumento  que                

o  realizador  do  filme  deseja  apresentar,  apoiando-se  na  indexicalidade  para  que  a  narrativa               

seja  convincente.  Para  Nichols  (2017),  “A  ideia  que  o  que  vemos  e  ouvimos  oferece  uma                 

perspectiva  plausível  sobre  a  realidade,  também  nos  permite  entender  que,  para  qualquer              

evento,  existe  mais  de  uma  história  que  o  represente  e  o  interprete" 6  (p.  10).  Neste  sentido,  os                   

documentários  e  documentaristas  participam  ativamente  do  que  Castells  (2013)  apontou:  “a             

luta  fundamental  pelo  poder  é  a  batalha  pela  construção  de  significado  na  mente  das                

pessoas.”   (p.   11)   

Segundo  Ricardo  Campos  (2011,  p.  237-238),  a  criação  da  fotografia,  e  subsequente,              

do  cinema  foi  um  marco  na  história  cultural  da  humanidade,  por  se  tratar  de  “apetrechos                 

fundamentais  para  uma  mediação  visual  do  mundo,  assistindo  propósitos  ficcionais,            

narrativos  e  estéticos,  mas,  igualmente,  documentais  e  científicos.”  Ainda,  para  o  autor,  este               

reconhecimento  da  fotografia  e  do  cinema  se  dá  por  vivermos  em  “uma  cultura  visual                

alicerçada,  em  grande  medida,  na  autoridade  da  imagem  veiculada  por  extensos  circuitos              

mediáticos.”  (2011,  p.  237).  Em  relação  às  Ciências  Sociais,  Campos  (2011)  afirma  que  há                

dogmas   e   resistências   no   uso   de   imagens,   principalmente   pelo   seu   aspecto   polissêmico,     

  

o  emprego  da  imagem  tem  esbarrado  perante  recorrentes  considerandos  que,            
invocando  a  carência  de  credibilidade  teórica  e  metodológica  dos  processos,  parecem             
insinuar  preconceitos  e  inércias  típicas  das  instituições  sociais  cristalizadas  em  torno             
de   verdades   e   cânones   (Campos,   2011,   p.   243).     

  

Quanto  a  isso,  Campos  argumenta  que  “a  palavra  também  é  polissêmica  e,  não  raras  vezes,                 

essa  polissemia  é  propositadamente  estimulada  para  gerar  múltiplos  ou  dúbios  sentidos”  (p.              

6   Tradução   da   autora.   “The   idea   that   what   we   see   and   hear   offers   a   plausible   perspective   on   reality   also   allows   us   
to   acknowledge   that   for   any   given   event,   more   than   one   story   exists   to   represent   and   interpret   it.”   
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244)  Sobre  o  assunto,  Ralf  Bohnsack  (2007)  afirma  que  “A  marginalização  da  interpretação               

de  imagens  foi  assim  mais  uma  vez  corroborada  pela  radicalização  da  compreensão  da               

verdade   social   como   textualmente   formatada.”   (p.   287).   

Mesmo  que  nas  áreas  da  Sociologia  e  Antropologia  haja  diversos  trabalhos  sobre  o               

uso  das  imagens  -  Campos  (2011),  Martins  (2008)  -,  na  sociologia  dos  movimentos  sociais,                

pouca  atenção  foi  dada  às  imagens  enquanto  objetos  de  estudo  visuais  e  audiovisuais,  e  não                 

somente  complementos  ou  exemplificações  de  objetos  textuais.  Ainda  assim,  Doerr,  Teune,             

Mattoni  e  Milman  (2012,  2014,  2015)  realizaram  esforços  no  sentido  de  convergir              

interpretações  entre  os  campos  da  sociologia  dos  movimentos  sociais  e  da  imagem,  que  serão                

utilizados  neste  trabalho.  É  necessário  o  desenvolvimento  de  metodologias  que  dê  conta              

destas  linguagens,  para  Doerr,  Mattoni,  e  Teune  (2015),  “A  análise  visual  também  acrescenta               

ao  conhecimento  disponível  sobre  outros  aspectos  do  contexto  no  qual  os  movimentos  sociais               

atuam.” 7  (2015,  p.  563).  Os  recursos  audiovisuais  são,  e  muito,  utilizados  como  ferramenta  na                

disputa  pela  narrativa  predominante  de  determinado  evento,  em  especial  pela  credibilidade             

que  passam  ao  público,  por  vezes  dotadas  de  maior  autoridade  no  imaginário  popular  do  que                 

a  palavra.  Se  o  dito  popular  “uma  imagem  vale  mais  que  mil  palavras”  encontra  eco  na                  

realidade  ou  não,  pode  ser  debatido,  mas  ele  certamente  revela  a  necessidade  de  que  demos                 

atenção   às   imagens   assim   como   damos   às   palavras.     

Ao  longo  do  trabalho,  os  tópicos  que  aparecem  nesta  introdução  são  aprofundados.  No               

capítulo  1  apresento  os  documentários  que  serão  analisados,  assim  como  explico  a  escolha               

destes  para  compor  a  amostra,  seus  autores,  produção  e  repercussão.  Além  disso,  trago  a                

conceituação  de  documentário  -  de  Nichols  (2017)  -,  seus  formatos,  recursos  audiovisuais  e               

narrativos,  relação  com  as  audiências,  dentre  demais  características.  Por  fim,  realizo  uma              

discussão  metodológica  sobre  o  uso  de  imagens  como  objeto  de  estudo  das  ciências  sociais,  e                 

seus  desafios  metodológicos.  No  capítulo  2,  apresento  a  teoria  do  Confronto  Político  -  de                

McAdam,  Tarrow  e  Tilly  (2009)  -,  e  os  conceitos  de  ação  coletiva,  ciclo  de  protesto  e                  

repertório.  Além  disso,  apresento  a  bibliografia  das  Jornadas  de  Junho,  traçando  um  histórico               

com  seus  antecedentes  e  desdobramentos.  Finalizo  com  uma  breve  discussão  sobre  a  relação               

dos  movimentos  sociais  com  as  mídias,  dos  repertórios  e  identificadores  ou  marcadores              

7   Tradução  da  autora.  “Visual  analysis  also  adds  to  the  available  knowledge  on  other  aspects  of  the  context  in                     
which   social   movements   act.”   
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visuais.  No  terceiro  e  último  capítulo  trago  os  resultados  da  análise  da  representação  das                

Jornadas   de   Junho   e   seus   confrontos   políticos.   
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CAPÍTULO   1   

  

1.1   Sobre   os   documentários   selecionados   

Neste  capítulo  apresento  a  amostra,  a  metodologia  empregada,  as  noções  de             

documentário  de  Nichols  (2017)  e  um  histórico  sobre  o  uso  de  imagens  nas  Ciências  Sociais.                 

Com  a  definição  do  objeto  de  pesquisa  em  documentários  que  tratam  das  Jornadas  de  Junho                 

de  2013,  realizei  uma  busca  inicial  no  site   Google   sobre  o  tema.  Encontrei  diversos                

documentários,  curtas  ou  longas-metragens,  que  apresentavam  justamente  este  período  de            

nossa  história:  as  Jornadas  de  Junho  e  os  eventos  que  decorreram  nos  anos  seguintes,  os  quais                  

são  popularmente  associados  às  Jornadas,  como  é  o  caso  das  ocupações  secundaristas,  das               

manifestações  de  2015  pró  e  contra  o  impeachment,  do  impeachment  de  Dilma,  do               

crescimento/ascendência  da  direita  brasileira,  e  da  eleição  de  Jair  Bolsonaro,  em  2018.  Além               

dos  encontrados  pelo   Google ,  recebi  indicações  de  filmes  e  localizei  alguns  títulos  nos               

créditos  finais,  uma  vez  que  alguns  documentários  utilizam  imagens  adicionais  retiradas  de              

outros.  Em  relação  à  data,  os  filmes  estrearam  a  partir  do  final  de  2013  e,  até  o  momento  que                     

escrevo   este   trabalho,   em   2021,   ainda   há   documentários   lançados   sobre   o   tema. 8     

Devido  à  grande  quantidade  de  documentários  encontrados,  selecionei  uma  amostra            

de  seis  filmes  para  que  fosse  possível  dar  conta  neste  trabalho.  Os  documentários  escolhidos                

foram:   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013);   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil                  

(João  Wainer,  2014);   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014);   Democracia  em  Vertigem  (Petra              

Costa,  2019);   Espero  tua  (Re)Volta  (Eliza  Capai,  2019);  e   O  mês  que  não  terminou  (Raul                 

Mourão,   Francisco   Bosco,   2019).     

Procurei  que  alguns  dos  filmes  escolhidos  tivessem  sua  produção  alguns  anos  após  o               

evento.  Queria  constatar  se  havia  uma  mudança  no  entendimento  dos  acontecimentos  com  o               

passar  do  tempo,  uma  vez  que,  atualmente,  as  Jornadas  de  Junho  de  2013  são  dadas  como  o                   

“ponto  de  inflexão”  (Gohn,  2018,  p.19)  dos  desdobramentos  já  citados  acima.  Desta  forma,               

três  dos  documentários  selecionados  datam  de  2013  e  2014,  e  três  são  de  2019,  para  que  seja                   

possível  este  contraponto.  Pela  proporção  nacional  tomada  pelos  protestos,  busquei            

documentários  que  tratam  de  diferentes  regiões  do  país,  porém,  em  sua  maioria,  os  filmes                

8   Como  por  exemplo,  o  documentário  Alvorada,  cuja  direção  é  de  Anna  Muylaert,  lançado  em  março  de  2021  –                     
que   trata   do   impeachment   de   Dilma   Rousseff.   
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retratam  os  acontecimentos  em  São  Paulo,  local  tido  como  de  origem,  e  em  Brasília,  pela                

importância   política   da   capital   do   país.   

O  primeiro  documentário  leva  como  título  uma  das  frases  que  ganhou  reconhecimento              

nacional  durante  as  Jornadas  de  Junho:  “ Amanhã  vai  ser  maior”  (Marcelo  Botta,  2013) 9 .  O                

documentário  foi  lançado  ainda  em  2013,  no  canal  de  humor  do   Youtube ,  Amada  Foca.  Este                 

canal  também  é  do  ano  de  2013  e  teria  sido  fundado  pela  equipe  do  programa  “Furo  MTV”,                   

após  o  fim  da  emissora  MTV  no  Brasil 10 .  Dirigido  por  Marcelo  Botta,  e  apresentado  por                 

Paulinho  Serra,  ambos  conhecidos  por  trabalhar  na  MTV  Brasil.  A  ideia  inicial  do  filme  era                 

Paulinho,  em  seu  tom  humorístico,  acompanhar  por  diversas  cidades  do  país  os  jogos  da                

Copa  das  Confederações,  que  ocorriam  no  país  em  2013.  No  entanto,  desde  o  início,  as                 

manifestações  que  aconteciam  simultaneamente  aos  jogos,  nas  cidades  percorridas,  chamam            

maior  atenção  da  equipe  de  filmagem,  que  divide  o  foco  entre  o  registro  dos  jogos  e  dos                   

protestos,   e   faz   a   ponte   entre   os   eventos.     

Este  documentário  foi  escolhido  para  compor  a  amostra  por  dois  motivos:  o  primeiro               

é  por  trazer  esta  narrativa  da  Copa  das  Confederações,  já  que  uma  das  pautas  que  surge                  

durante  as  Jornadas  de  Junho  é  o  rechaço  aos  megaeventos  que  o  Brasil  sediaria  em  2014,  a                   

Copa  do  Mundo  e  as  Olimpíadas  do  Rio.  O  segundo  é  pela  equipe  viajar  o  país,  mostrando  as                    

manifestações  em  diversas  cidades  que  não  são  comumente  veiculadas  em  outros             

documentários.  As  localidades  representadas  neste,  então,  foram:  Brasília,  Fortaleza,           

Salvador,   Recife,   Belo   Horizonte   e   Rio   de   Janeiro.   

O  segundo  documentário,  intitulado   “Junho  -  O  mês  que  abalou  o  Brasil” ,  é  dirigido                

por  João  Wainer,  conhecido  pelo  documentário  “Pixo”,  de  2009,  e  pelo  próprio  “ Junho ”,               

lançado  em  2014.  O  filme  pode  ser  encontrado  no   Youtube 11 ,  no   Prime  Video ,  plataforma  de                 

streaming  da  multinacional  americana   Amazon  e  também  na   Globoplay ,  plataforma  da  Rede              

Globo.  Já  nos  primeiros  minutos  de  filme  ele  afirma  que  não  foi  financiado  por  recursos                 

públicos,  trata-se  de  uma  produção  da  Folha  de  São  Paulo  e  TV  Folha.  O  documentário  segue                  

uma  narrativa  cronológica  dos  dias  dos  protestos  das  Jornadas  de  Junho,  em  sua  maioria  na                 

cidade  de  São  Paulo  e,  além  das  imagens  de  rua,  conta  com  diversas  entrevistas  de  militantes                  

9   Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=3hwZ1EMwit0    Acesso   em   29   de   março   de   2021   
  

10   Informações   retiradas   da   página   oficial   do   Facebook    https://www.facebook.com/amadaface    Acesso   em   29   de   
março   de   2021   
  

11  Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=9qcrPve51qo    Acesso   29   de   março   de   2021   
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do  MPL,  jornalistas,  filósofos,  psicanalistas,  sociólogos  e  cientistas  políticos.  Este  foi            

escolhido  para  a  amostra  por  sua  facilidade  de  ser  encontrado  no   Google ,  em  uma  simples                 

pesquisa  com  as  palavras-chave  “documentário  sobre  junho  de  2013”,  e,  também,  por  estar               

disponível   em   variadas   plataformas.   

“ 20  Centavos ”  é  o  terceiro  documentário,  lançado  em  2014.  Foi  dirigido  por  Tiago               

Tambelli  e  produzido  pela  Lente  Viva  Filmes.  O  filme  se  encontra  disponível  na  plataforma                

de  vídeos   Vimeo 12 .  Assim  como   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014),  a                   

narrativa  segue  a  linha  cronológica  dos  protestos  na  cidade  de  São  Paulo,  contando  com                

vídeos  e  fotos  originais  de  cada  dia  das  manifestações  de  rua,  e  é  o  único  filme  da  lista  que                     

não  contém  nenhuma  narração,  apresentação  ou  entrevistas.  São  somente  as  imagens  ou              

eventual  captação  de  discurso  ou  fala  dos  manifestantes  nos  próprios  espaços  de  protesto.               

Este  documentário  faz  parte  da  amostra  por  suas  imagens  serem  listadas  como  imagens               

adicionais   nos   três   documentários   seguintes.   

O  quarto  filme  é  “ Democracia  em  Vertigem ",  de  Petra  Costa  (2019),  documentarista  e               

graduada  em  Antropologia,  que  ganhou  reconhecimento  nacional  –  e  internacional  –             

sobretudo  pela  indicação  ao  Oscar  de  melhor  documentário  no  início  de  2020.  O  filme  foi                 

lançado  em  2019  como  uma  produção  original  da  plataforma   Netflix .  Dentre  os              

documentários,  este  é  notadamente  o  maior  em  termos  de  produção  e  reconhecimento,  ponto               

importante  para  sua  escolha  como  parte  da  amostra.  O  documentário  trata  principalmente  do               

conceito  de  Democracia,  devido  ao  impeachment  da  Presidenta  Dilma  Rousseff,  em  2016.              

Conta  com  uma  análise  deste  evento  em  ligação  às  Jornadas  de  Junho,  às  manifestações  de                 

2014,  à  prisão  de  Lula,  entre  outros.  A  narrativa  se  dá  de  forma  bastante  pessoal,  traça                  

paralelos  entre  a  documentarista  e  sua  família  com  a  política  brasileira  desde  a  construção  de                 

Brasília  e  a  ditadura  militar,  Petra  é  a  única  documentarista  desta  amostra  que  se  coloca                 

ativamente   enquanto   ator   social.     

 A  indicação  do  filme  ao  Oscar  de  melhor  documentário  repercutiu  na  classe  política                

brasileira.  O  resultado  que  mais  me  chamou  atenção  foi  a  fala  do  marqueteiro  do  Movimento                 

Democrático  Brasileiro  (MDB),  que  anunciou  que  fará  um  documentário  sobre  o             

impeachment  retratando  o  lado  de  Michel  Temer,  o  vice  que  assumiu  a  presidência  quando                

12   Disponível   em:    https://vimeo.com/155127632    Acesso   29   de   março   de   2021.   
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Dilma  foi  afastada  para  investigação 13 .  Segundo  Temer,   Democracia  em  Vertigem   (Petra             

Costa,  2019),  por  mais  que  contivesse  imagens  reais,  perdia  credibilidade  pela  postura              

político-partidária   da   documentarista.   

“Espero  tua  (Re)Volta”  é  o  quinto  documentário,  dirigido  por  Eliza  Capai  (2019),  mas               

idealizado  junto  a  três  secundaristas,  sendo  estes  os  três  protagonistas  do  filme.  É  lançado  em                 

2019,  como  uma  produção  de  tva2doc,  Globo  Filmes,  Curta  TV,  Agência  Nacional  de               

Cinema  (ANCINE),  Banco  Regional  de  Desenvolvimento  do  Extremo  Sul  (BRDE)  e  Fundo              

Setorial  do  Audiovisual  (FSA).  Ele  pode  ser  encontrado  nas  plataformas   Globoplay ,             

Tamanduá,   e   Mubi .  O  filme  ganhou  diversos  prêmios  internacionais,  dentre  eles,  o  prêmio  da                

Anistia  Internacional  e  o  prêmio  da  Paz  na  69°  edição  do  festival  Berlinale,  em  2019,  como                  

consta   no   site   da   Curta   TV 14 .     

O  documentário  versa  sobre  o  movimento  estudantil  e  as  ocupações  secundaristas  de              

escolas  públicas  em  2015,  pela  visão  de  três  jovens  que  participaram  dos  eventos:  Lucas                

"Koka"  Penteado,  Marcela  Jesus  e  Nayara  Souza.  Estes  jovens  mostram  três  visões  diferentes               

dos  acontecimentos,  conforme  as  experiências  que  cada  um  viveu.  O  documentário  é              

relevante  para  a  amostra  por  ser  o  único  a  tratar  das  Jornadas  de  Junho  como  um  momento  de                    

aprendizagem  sobre  o  ato  de  se  manifestar  para  muitos,  a  qual  foi  importante  para  o                 

movimento  estudantil,  e  utilizada  nas  ocupações.  Este  foi  o  único  que  retratou  o  movimento                

secundarista   enquanto   um   ator   político   em   2013.   

O  sexto  documentário  é  “ O  mês  que  não  terminou ”,  dirigido  pela  dupla  Raul  Mourão                

e  Francisco  Bosco  (2019),  o  primeiro  artista  plástico,  e  o  segundo  escritor,  filósofo  e  doutor                 

em  Teoria  da  Literatura  pela  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ).  O  filme  foi                 

lançado  em  2019,  uma  produção  da  Curta  TV,  com  fomento  do  BRDE,  FSA  e  ANCINE.  Está                  

disponível  nas  plataformas  de  streaming   Prime  Video ,   Tamanduá ,  e   Now .  Apesar  do  título               

lembrar  o  mês  de  junho  de  2013,  o  filme  não  trata  exclusivamente  disso.  Assim  como                 

Democracia  em  Vertigem   (Petra  Costa,  2019),  o  documentário  extrapola  o  evento,  e  conecta               

este  a  outros  acontecimentos  recentes  da  política  brasileira.  Conta  com  a  narração  da  atriz                

13   Segundo   informações   da   reportagem   da   Folha   de   São   Paulo   em   fevereiro   de   2020.   Disponível   em:   
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/02/temer-diz-que-democracia-em-vertigem-e-mais-ficcao-que- .   
documentario.shtml    .   Acesso   em   28   de   março   de   2021.   

  
14   Disponível   em:    https://canalcurta.tv.br/filme/?name=espero_tua_revolta .   Acesso   em   28   de   março   de   2021.   
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Fernanda  Torres  e  entrevistas  com  economistas,  jornalistas  e  cientistas  políticos.  Foi             

escolhido   por   ser   o   documentário   mais   recente   a   fazer   referência   explícita   às   manifestações.   

Os  três  primeiros  documentários  –   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013),              

Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)  e   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,                  

2014)  –  retratam  os  eventos  enquanto  eles  estão  acontecendo,  por  vezes,  ligando-as  a  eventos                

anteriores,  como  o  momento  político  das  manifestações  conhecidas  como  Primavera  Árabe 15 ,             

em  2008,  entre  outras  grandes  –  e  recentes  –  manifestações  mundiais,  e  ao  uso  da  internet  e                   

redes  sociais  para  a  mobilização.  O  segundo  e  terceiro  documentário  se  atentam  para  o  fato                 

que  as  mobilizações  se  tornaram  massivas,  abarcando  grupos  que,  em  outras  ocasiões,  não               

estariam  nas  ruas  por  uma  pauta  como  a  passagem  do  ônibus,  incitadas  pelo  MPL.  As                 

marchas  no  Brasil  “não  tomavam  essa  proporção  desde  os  1970  nas  lutas  contra  a  ditadura,                 

chegando  a  cerca  de  1  milhão  de  pessoas,  no  dia  20  de  junho  de  2013.”  (Gomes,  2016,  p.                    

251).  Faz  parte  das  narrativas  o  momento  quando  as  pautas  se  distinguem  e  novos  atores                 

políticos  se  juntam  nas  ruas:  de  20  centavos  passaram  a  manifestações  anticorrupção,  contra               

os  megaeventos,  fora  Feliciano,  contra  a  PEC  37 16 ,  dentre  diversas  pautas.  Outros  pontos               

retratados  unanimemente  nos  três  primeiros  filmes  são  a  repressão  policial  e  o  papel  da                

mídia.   Ainda,   os   três   apresentam   as   informações   em   ordem   cronológica.   

Já  os  três  últimos  –   Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019),   Espero  tua               

(Re)Volta  (Eliza  Capai,  2019)  e   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,                

2019)  –  partem  de  2013  para  análises  dos  anos  seguintes,  por  vezes  colocando  as  Jornadas  de                  

Junho  como  ponto  de  partida  para  os  eventos  posteriores.  Pelo  breve  momento  quando  as                

Jornadas  aparecem  nos  filmes,  cria-se  uma  relação  destas  com  as  manifestações  que              

ocorreram  nos  anos  seguintes,  ocupações  secundaristas,  crise  econômica,  escândalos  de            

corrupção,  prisão  do  ex-presidente  Lula,  impeachment  de  Dilma  Rousseff  e  por  fim,  à               

ascensão  da  extrema-direita  tendo  como  pico  a  eleição  de  Jair  Bolsonaro  como  presidente  do                

Brasil  em  2018.  Meu  interesse  nestes  três  documentários  e  seu  recorte  temporal  é  avaliar                

15   A  Primavera  Árabe,  segundo  Gohn  (2014),  foi  como  ficou  conhecida  a  onda  de  manifestações  que  deu-se                   
início  na  Tunísia  em  2010  e  continuou  por  outros  países  do  Oriente  Médio  como  o  Egito,  Líbia,  Iêmen  e  Síria.                      
Pela  Teoria  dos  Novíssimos  Movimentos  Sociais,  a  primavera  árabe  é  conhecida  por  protestos  massivos  e  uso                  
das   tecnologias   como   a   internet   e   as   redes   sociais.   

  
16   A  PEC  37/2011,  durante  as  Jornadas  de  Junho  ficou  conhecida  como  “a  PEC  da  impunidade”.  A  proposta  foi                     
rejeitada  e  arquivada  em  25  de  junho  de  2013.  Disponível  em:             
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507965  Acesso  em  29  de  março  de         
2021.   
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como  a  representação  das  Jornadas  de  Junho  mudou  com  o  passar  do  tempo,  o  que  ainda  é                   

lembrado  e  o  que  ficou  para  trás.  Não  me  proponho  neste  trabalho  a  comparar  as  Jornadas                  

com  os  novos  eventos  apresentados,  nem  analisar  manifestações  ou  eventos  políticos             

posteriores.  Não  é  consensual  na  literatura  sobre  as  Jornadas  de  Junho  que  haja  relação  causal                 

entre  os  eventos.  De  todo  modo,  esta  é  a  narrativa  predominante  propagada  nos  filmes,  e  que                  

potencialmente   passaria   a   influenciar   a   opinião   pública.   

  

1.2   O   passo   a   passo   metodológico   

Parto  da  pergunta  de  pesquisa:   Como  os  documentaristas  utilizam  de  recursos             

audiovisuais  para  construir  narrativas,  e  com  isso  criar  uma  representação  midiática  das              

Jornadas  de  Junho  e  os  manifestantes?  Separo  algumas  questões  para  nortear  a  análise  dos                

filmes:  Há  diferença  em  como  são  representados,  em  termos  de  recursos  de  câmera  e                

narrativa,  os  manifestantes  que  utilizam  de  repertórios  pacíficos  e  os  manifestantes  que              

utilizam  de  repertórios  tido  como  violentos,  como  a  tática  conhecida  como   black  bloc 17 ?               

Como  são  representados  os  policiais,  e  como  se  registra  o  Confronto  Político  entre               

manifestantes  e  policiais?  Como  é  representado  o  Confronto  Político  entre  os  manifestantes              

partidários  e  apartidários,  ou  antipartidários?  Especificamente  em  relação  aos  documentários            

de  2019:  Quais  imagens  representam  as  Jornadas  de  Junho?  Qual  a  narrativa  construída  em                

cima   dessas   imagens?     

A  partir  da  revisão  bibliográfica,  pouco  foi  encontrado  sobre  a  análise  visual  e               

audiovisual  relacionadas  na  área  da  sociologia  específica  à  temática  dos  movimentos  sociais,              

especialmente  no  que  diz  respeito  à  produção  brasileira.  Já  no  âmbito  internacional,  a  maior                

referência  é  Nicole  Doerr.  Em  relação  à  metodologia  da  análise  visual  em  movimentos               

sociais,  Doerr  e  Milman  (2014)  apontam  “quão  pouco  os  cientistas  sociais  sabem,              

empiricamente,  sobre  o  papel  das  imagens  no  contexto  do  discurso  político” 18  (2014,  p.  421),                

17   Criada  nas  manifestações  de  Hamburgo,  na  Alemanha,  no  final  da  década  de  1990,  as  táticas   black  bloc   se                     
dão  pela  “criação  de  um  bloco  para  proteger  os  manifestantes  das  balas  de  borracha  e  do  gás  lacrimogêneo.  [...]                     
O  bloco  comumente  se  forma  na  hora,  e  seus  alvos  são  circunscritos  a  lojas  e  bancos,  tal  como  a  polícia,                      
bandeiras  e  símbolos  do  nacionalismo.”  (Gomes,  2016,  p.254).  De  aqui  em  diante,  farei  uso  da  expressão                  
“táticas  disruptivas  de  protesto”,  ou  “repertórios  violentos”  para  mencionar  ações  como  estas,  devido  a                
impossibilidade  de  identificar  os  manifestantes  como   black  blocs   nos  documentários  quando  estes  não               
explicitamente   se   denominam   desta   forma .   
18   Tradução  da  autora.  “how  little  social  scientists  know  empirically  about  the  role  of  images  within  political                   
discourse.”   
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com  isso  as  autoras  sugerem  -  os  benefícios  de  -  uma  troca  interdisciplinar.  Como,  por                 

exemplo,  os  historiadores  da  arte,  que  utilizam  de  metodologia  iconológica.  “Interpretação             

iconológica  requer  três  passos:  primeiro,  descrição  iconográfica;  segundo,  análise  de            

conteúdo;  e,  terceiro,  uma  interpretação  visual  contextualizada.  (Muller  and  Ozcan  2007,             

288).” 19  (p.426).  Acerca  dos  estudos  de  documentários  sobre  grupos  sociais,  há  uma  produção               

bastante  multidisciplinar,  com  trabalhos  de  Ciências  Sociais,  Direito,  Comunicação,           

Semiótica,  entre  outros  (Colucci,  2007;  Lessa,  2013;  Perrotti,  2016;  Pessanha,  2019;  Câmara,              

Bispo  e  Lessa,  2019).  Praticamente  de  forma  unânime,  Bill  Nichols  aparece  como  referência               

no   assunto,   a   ser   tratado   na   próxima   sessão.   

Doerr  e  Milman  (2014)  atentam  sobre  como  a  posição  do  pesquisador(a)  não  é  neutra,                

a  cultura  e  posição  social  moldam  a  forma  como  ele(a)  analisa  seu  objeto.  Assim,  as  autoras                  

sugerem  que  se  utilize  mais  de  uma  forma  de  análise,  sendo  um  ponto  importante  a                 

contextualização,  que  pode  ser  feita  por  meio  de  entrevistas.  Busco  contextualizar  a  análise,               

primeiramente,  apoiada  na  bibliografia  específica  que  estuda  as  Jornadas  de  Junho  e  sobre  o                

uso  de  imagens.  Por  fim,  como  meu  objeto  de  estudo  é  o  trabalho  de  documentaristas,  quando                  

possível  faço  uso  de  entrevistas  públicas  que  estes  participaram.  Doerr   et  al   (2012,  2014,                

2015)  trabalham  com  a  análise  visual,  sobre  o  audiovisual  ainda  há  lacunas  no  seu  trabalho.                 

Nas  áreas  de  Sociologia  e  Antropologia,  outros  autores  já  se  debruçaram  sobre  as  imagens  e  o                  

uso  de  iconografia  e  iconologia,  como  Bohnsack  (2007).  Não  é  o  objetivo  do  presente                

trabalho  discutir  esta  relação.  Pontuo  que,  por  vezes,  farei  uso  do  termo  amplo  “imagens”,                

pois  elas  podem  ser  em  movimento  ou  não.  Uma  vez  que  pretendo  trabalhar  com                

documentários  focando  tanto  nos  aspectos  técnicos  das  imagens,  quanto  nas  narrativas,             

acredito  que  estudos  sobre  a  fotografia,  entre  outros  elementos  visuais,  podem  auxiliar  a               

compreensão.     

Para  complementar,  e  trabalhar  a  questão  da  multidisciplinaridade,  busquei  por            

autores  de  outras  áreas  para  enriquecer  a  análise  audiovisual.  Rose  (2002),  estudiosa  da               

sociolinguística  e  psicologia  social,  pesquisou  as  representações  da  loucura  no  horário  nobre              

de   televisão   britânica.   Ela   afirma   que     

Devemos  dizer  que  as  representações  da  mídia  são  mais  que  discursos.  Elas  são  um                
amalgama  complexo  de  texto,  escrito  ou  falado,  imagens  visuais,  e  as  várias  técnicas               
para  modular  e  sequenciar  a  fala,  as  fotografias  e  a  localização  de  ambas.  [...]  A                 

19   Tradução  da  autora.  “lconological  interpretation  requires  three  steps:  first,  iconographic  description;  second,               
content   analysis;   and,   third,   a   contextualized   interpretation   of   the   visual   (Muller   and   Ozcan   2007,   288)”   
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dimensão  visual  implica  técnicas  de  manejo  de  câmera  e  direção,  que  são  apenas               
secundariamente  texto.  Elas  produzem  sentidos,  certamente,  mas  esses  sentidos  são            
gerados   por   técnicas   de   especialistas.   (ROSE,   2002,   p.   345).     

  

Para  a  análise,  a  autora  transcreveu  o  material  audiovisual  em  tabelas,  passo  que  repliquei  em                 

meu  próprio  trabalho,  ao  assistir  os  filmes  na  ordem  de  lançamento  e  decupá-los.  A  técnica                 

de  decupagem  foi  feita  da  seguinte  forma:  em  uma  tabela,  separei  cada  um  dos  elementos  que                  

constroem  o  filme,  uma  coluna  contém  a  descrição  do  plano  ou  enquadramento,  outra  a                

descrição  da  imagem  e  outra  a  descrição  do  áudio.  Assim  como  em  uma  entrevista  feita  com                  

um  gravador  se  faria  uma  transcrição  completa  dos  áudios,  para  a  análise  audiovisual,  realizei                

a   decupagem.     

Rose  (2002)  usa  o  “método  de  contraste”  (2002,  p.  350),  pois  ela  deseja  aprender  se                 

existe  diferença  na  forma  que  as  pessoas  com  doenças  mentais  são  fotografadas  em  relação                

ao  resto  das  pessoas,  assim,  a  autora  compara  o  método  que  é  filmado  (considerando                

enquadramento,  iluminação,  cores)  estes  dois  grupos.  Julguei  este  método  relevante  para  meu              

trabalho,  tanto  no  sentido  de  contrastar  os  atores  sociais  que  aparecem  nos  filmes,  quanto                

para  comparações  de  como  são  representados  em  diversos  documentários  os  mesmos  grupos              

de  manifestantes.  Além  disso,  o  áudio  traz  informações  importantes  para  compreender  como              

as   imagens   são   usadas   dentro   da   narrativa   geral   dos   filmes.     

Para  realizar  a  análise,  separei  as  imagens  em  quatro  categorias  que  orientam  o               

capítulo  analítico.  Estas  foram  guiadas  pela  Teoria  do  Confronto  Político,  de  McAdam,              

Tarrow  e  Tilly  (2009),  o  conceito  de  repertório  de  Tilly  (1978)  e  a  literatura  referente  às                 

Jornadas  de  Junho,  assuntos  do  próximo  capítulo.  Sobre  o  Confronto  Político  pelas  imagens,               

a  primeira  categoria  é  a  representação  do  Confronto  Político  a  partir  da  repressão  policial  e  a                  

resposta  dos  manifestantes.  A  segunda  é  a  representação  do  Confronto  Político  entre  os               

manifestantes  partidários  e  apartidários  -  ou  antipartidários.  O  terceiro  é  a  representação  dos               

manifestantes  a  partir  do  repertório  de  ação  coletiva  (McAdam,  Tarrow  e  Tilly,  2009;  Tilly,                

1978;  Alonso,  2012),  sendo  estes  repertórios  tidos  como  “pacíficos”  ou  “violentos”.  Por  fim,               

a  representação  das  Jornadas  de  Junho  nos  documentários  de  2019,  os  quais  já  enxergam                

estas  como  "parte  da  história"  e,  especificamente,  quais  e  como  são  usadas  as  imagens  para  a                  

criação   de   uma   narrativa   que   as   conecte   a   eventos   posteriores.   
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Assim  como  os  manifestantes  utilizam  de  um  repertório  de  ação  coletiva,  os  meios               

comunicacionais  possuem  um  repertório  de  representação,  sendo  este  utilizado  para  a  criação              

de  significados  sobre  eventos.  Como  aponta  Nichols  (2017),  “o  documentário  se  engaja  com               

o  mundo,  representando-o” 20  (p.  29).  A  análise  foi  feita  pela  forma  como  foram  representados                

os  grupos  e  confrontos  políticos  das  Jornadas  de  Junho,  não  tendo  a  pretensão  de  analisá-los                 

como   um   todo,   e   sim,   somente   o   que   aparece   pela   perspectiva   dos   documentários.     

Ademais,  parto  do  pressuposto  da  inexistência  de  uma  verdade  absoluta,  uma  vez  que               

toda  criação,  interpretação  ou  análise  passa  pela  subjetividade  humana,  e  as  imagens  não  são                

diferentes.  Portanto,  não  tenho  a  ambição  que  minha  análise  revele  a  “verdade”  sobre  as                

imagens 21 ,  tampouco  é  minha  intenção  avaliar  quão  “fiéis”  estão  as  representações  em              

relação  à  realidade,  ou  à  bibliografia  científica  das  Jornadas  de  Junho.  É  preciso  relembrar                

que  eventos  políticos  como  as  Jornadas  de  Junho  são  disputados  pelo  seu  significado  e  são                 

passíveis  de  várias  interpretações.  Como  aponta  Débora  Diniz  no  prefácio  de  “Amanhã  vai               

ser  maior”  (Pinheiro-Machado,  2019),  há  uma  disputa  pela  escrita  da  história  e,  acrescento               

que  desta,  todos  participamos  -  movimentos,  jornalistas,  documentaristas,  acadêmicos,           

políticos,   entre   outros.     

  

1.3   -   Sobre   o   filme   documentário,   suas   características,   documentaristas   e   audiências   

 Sobre  documentários,  me  baseio  no  livro  “Introdução  ao  documentário”,  de  Nichols              

(2017),  atualmente  em  sua  terceira  edição.  A  primeira  definição  de  filme  documentário  é  de                

John  Grierson,  para  ele,  o  documentário  é  um  “tratamento  criativo  da  realidade” 22  (Nichols,               

2017,  p.  05).  Nichols  avalia  esta  definição  como  “Nem  uma  invenção  ficcional  nem  uma                

reprodução  factual,  o  documentário  extrai  e  faz  referência  à  realidade  histórica,  enquanto  a               

representa  por  uma  perspectiva  distinta.” 23  (p.  05).  Baseado  nas  afirmações  do  senso  comum               

–  documentários  são  sobre  a  realidade;  documentários  são  sobre  pessoas  de  verdade;  e               

20   Tradução   da   autora.   “Documentary   engages   with   the   world   by   representing   it.”   
  

21  “ Interpreting   images   is   just   that,   interpretation,   not   the   discovery   of   their    truth ”   (Rose,   2001,   p.2)   
  

22   Tradução   da   autora.   “creative   treatment   of   actuality.”   
  

23   Tradução  da  autora.  “Neither  a  fictional  invention  nor  a  factual  reproduction,  documentary  draws  on  and                  
refers   to   historical   reality   while   representing   it   from   a   distinct   perspective.”   
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documentários  contam  histórias  que  aconteceram  no  mundo  real  –  Nichols  formulou  o  seu               

conceito   de   documentário:   

  

O  filme  documentário  fala  sobre  situações  e  eventos  que  envolvem  pessoas  reais              
(atores  sociais)  que  se  apresentam  de  uma  determinada  forma.  Esta  moldura  passa              
uma  perspectiva  plausível  sobre  suas  vidas,  situações  e  eventos  apresentados.  O  ponto              
de  vista  distinto  do  realizador  molda  o  filme  para  que  o  mundo  histórico  seja                
entendido   de   forma   direta,   ao   oposto   de   uma   obra   ficcional.   (Nichols,   2017,   p.   10) 24   

  

Este  conceito  preza  por  diferenciar  o  filme  documentário  do  filme  de  ficção,  ainda               

que  o  autor  diga  que  “Documentários  são,  como  já  argumentei  em  outro  lugar,  uma  ficção                 

como  nenhuma,  ou  qualquer,  outra” 25  (Nichols,  2017,  P.  XI),  a  fim  de  explicitar  que  por  mais                  

que  documentários  não  são  ficção,  eles  também  não  são  “documentos”  livres  de              

subjetividade:  “Um  documentário  não  só  documenta  eventos,  mas  também  apresenta  uma             

perspectiva  distinta  ou  uma  proposta  sobre  eles” 26  (Nichols,  2017,  p.  91).  Além  deste               

conceito,  Nichols  nomeia  diferentes  tipos,  ou  modos,  de  documentário:  expositivo,  poético,             

reflexivo,  observacional,  performativo,  interativo  e  participativo.  Estes  modos  funcionam           

como  tipos  ideais  do  filme  documentário,  isso  significa  que  não  necessariamente  um              

documentário  se  encaixa  perfeitamente  em  um  só  modo,  este  pode  combinar  técnicas  de               

diferentes   modos   em   um   mesmo   filme.   Cada   modo   tem   suas   vantagens   e   suas   limitações.     

Segundo  Nichols  (2017) 27 ,  de  forma  resumida,  no  modo  expositório  há  uma  narração              

que  conta  a  história  a  partir  de  uma  argumentação  lógica  e  usa  as  imagens  editadas  para                  

evidenciar  o  que  é  dito.  No  modo  poético,  há  pouca  interferência  do  áudio,  são  as  imagens                  

que  contam  a  história,  ditam  o  tom  e  ritmo  do  filme.  No  modo  observacional,  o  áudio  é                   

gravado  em  sincronia  com  o  vídeo  e,  como  o  nome  indica,  observa  os  eventos  e  atores  sociais                   

de  forma  não  intrusiva.  No  modo  participativo,  o  foco  está  na  interação  entre  o                

24  Tradução  da  autora.  “Documentary  film  speaks  about  situations  and  events  involving  real  people  (social                 
actors)  who  present  themselves  within  a  framework.  This  frame  conveys  a  plausible  perspective  on  the  lives,                  
situations,  and  events  portrayed.  The  distinct  point  of  view  of  the  filmmaker  shapes  the  film  into  a  way  of                     
understanding   the   historical   world   directly   rather   than   through   a   fictional   allegory.”   
  

25   Tradução   da   autora.   “Documentaries   are,   as   I   have   argued   elsewhere,   a   fiction   (un)like   any   other”   
  

26  Tradução  da  autora.  “A  documentary  not  only  documents  events  but  also  conveys  a  distinct  perspective  on  or                    
proposal   about   them”   
  

27   Bill   Nichols   explica   os   modos   do   documentário   em   vídeo   aula   disponível   em:   
https://www.youtube.com/watch?v=DsuKSroSXbc    acesso   em   04   de   maio   de   2021   

  

  

    

  27   

https://www.youtube.com/watch?v=DsuKSroSXbc


  

  
documentarista  e  o  ator  social,  contendo  entrevistas,  conversas  e  provocações,  e  pode  contar               

com  imagens  de  arquivo.  No  modo  performativo,  foca-se  na  experiência  do  documentarista,              

como  ele  se  sente  e  interage  com  o  tema  do  filme,  ao  contrário  de  uma  abordagem  objetiva.  O                    

modo  reflexivo  foca  no  filme,  chamando  atenção  para  o  fato  que  aquilo  que  está  sendo                 

assistido  é  um  filme,  e  que  este  foi  produzido,  a  partir  de  convenções,  para  os  fins  de                   

representação  da  realidade.  O  modo  interativo,  o  mais  recente  e  baseado  em              

“web-documentários”,  permite  que  o  espectador  faça  escolhas  durante  o  filme  do  que  se               

deseja   assistir.     

O  autor  diferencia  os  modos  de  documentário,  dos  modelos  de  não-ficção             

pré-existentes.  Estes  modelos  são  provenientes  de  outras  mídias,  mas  podem  ser  usados  no               

cinema  e  em  documentários.  Nominalmente,  são:  investigação/reportagem;  promoção  de  uma            

causa;  história;  testemunho;  exploração/viagem;  sociologia;  antropologia  visual/etnografia;         

ensaio  em  primeira  pessoa;  poesia;  diário;  biografia  individual  ou  de  um  grupo;  e               

autobiografia.  Ademais,  cada  documentário  tem  a  sua  “voz”.  Para  Nichols  (2017),  esta  voz               

não  é  entendida  somente  no  sentido  literal,  mas  também  pelo  uso  de  diversos  recursos                

disponíveis.  Nichols  (2017)  aponta  estes  recursos  como  elementos  de  estilo  fílmico  e,  para               

ele,  a  “familiaridade  com  estilos  fílmicos  é  uma  parte  importante  do  repertório  de  um                

cineasta” 28  (p.  66).  Listados  pelo  autor,  estes  recursos  são  relevantes  para  a  pesquisa  por                

serem   recursos   audiovisuais   que   busco   no   momento   da   análise   das   imagens:   

  

1. Quando   cortar,   ou   editar,   ou   o   que   sobrepor.   
2. Como  enquadrar  ou  compor  uma  imagem  ( close-up  ou  longa  distância;            

ângulo  baixo  ou  alto;  iluminação  artificial  ou  natural;  colorido  ou  preto  e              
branco,  usar  ou  não  o   zoom  com  movimento  ou  câmera  parada;  e  assim  por                
diante).   

3. Usar  gravação  de  áudio  síncrona  na  hora  das  filmagens  ou  adicionar  áudio              
adicional  posteriormente,  como  tradução   voice-over ,  diálogo  dublado,         
música,   efeitos   sonoros,   ou   comentários.   

4. Manter  uma  cronologia  ou  rearranjar  os  eventos  para  dar  suporte  a  um              
argumento   ou   emoção.   

5. Usar  imagens  de  arquivo  ou  filmagens  e  fotografias  de  outras  pessoas  ou  usar               
somente   imagens   registradas   pelo   realizador   na   hora   dos   acontecimentos.   

6. Qual  modo,  ou  mistura  de  modos,  de  representação  se  apoiar  para  organizar  o               
filme  (expositório,  poético,  observatório,  participativo,  reflexivo,        
performativo   ou   interativo).   (Nichols,   2017,   P.52) 29   

28   Tradução   da   autora.   "Familiarity   with   film   style   is   an   important   part   of   the   filmmaker’s   repertoire”   
  

29  Tradução  da  autora.  “1.  When  to  cut,  or  edit,  and  what  to  juxtapose.  2.  How  to  frame  or  compose  a  shot                        
(close-up  or  long  shot;  low  or  high  angle;  artificial  or  natural  lighting;  color  or  black  and  white;  whether  to  pan,                      
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 O  item  1,  corte  ou  edição,  aborda  como  é  montado  o  filme,  quais  cenas  são                  

escolhidas,  em  que  sequência  elas  aparecem.  Nichols  (2017)  afirma  que  a  edição  utilizada  em                

documentários  pode  servir  para  evidenciar,  a  fim  de  auxiliar  a  audiência  a  compreender               

exatamente  o  que  o  realizador  quer.  O  item  2  remete  a  como  o  ângulo  e  distância  da  câmera                    

fazem  diferença  na  forma  como  percebemos  uma  situação.  O  item  3  diz  respeito  ao  áudio  do                  

filme  e  implica  na  diferença  entre  o  áudio  captado  no  momento  e  áudios  adicionais,  como                 

narrações  usadas  para  organizar  as  imagens.  O  item  4  fala  sobre  a  narrativa  do  filme,  se  os                   

fatos  são  apresentados  tal  como  ocorreram  no  tempo,  em  ordem  cronológica,  ou  se  a                

organização  das  imagens  prioriza  dar  suporte  a  um  ponto  de  vista.  O  item  5  faz  a                  

diferenciação  entre  imagens  gravadas  pela  equipe  do  documentário  e  imagens  de  arquivo,  ou               

filmagens  e  fotografias  de  outras  pessoas.  O  último  item,  6,  trata  dos  modos  cunhados  por                 

Nichols   (2017).     

Assim  como  os  modos,  existem  várias  “vozes”.  De  maneira  mais  explícita,  a  voz  do                

documentário  pode  aparecer  pela  fala  ou  pelos  elementos  textuais.  A  clássica  utilizada  em               

documentários  do  modo  expositivo  é  a  “voz  de  Deus”  (NICHOLS,  2017),  termo  utilizado               

para  descrever  a  voz  que  escutamos,  mas  nunca  vemos,  a  qual  realiza  uma  narração,  ou                 

comentários  assertivos.  Esta  é  usada  para  dar  credibilidade  àquilo  que  é  dito  e  não  se  trata                  

nem  da  voz  do  realizador,  nem  de  um  entrevistado.  Há  também  a  “voz  de  autoridade”  que,                  

diferente  da  voz  de  Deus,  é  vista  e  ouvida,  podendo  ser  de  repórteres,  de  apresentadores  ou,                  

ainda,  de  entrevistados.  O  autor  afirma  que  documentários  representam  o  mundo  da  mesma               

forma  que  um  advogado  representaria  um  cliente,  interpretando  as  evidências  de  uma  forma               

particular,  a  fim  de  convencer  o  espectador  de  seu  argumento.  Seguindo  a  metáfora,  mais  de                 

um  advogado  pode  usar  das  mesmas  evidências  para  interpretações  distintas  do  evento             

retratado.  Por  isso,  para  Nichols  (2017),  tantos  documentários  utilizam  da  narração  para  ditar               

qual   a   forma   “correta”   de   interpretar   as   imagens   apresentadas.     

zoom  or  out;  whether  to  track  or  remain  stationary;  and  so  on).  3.  Whether  to  record  synchronous  sound  at  the                      
time  of  shooting,  and  whether  to  add  additional  sound,  such  as  voice-over  translations,  dubbed  dialogue,  music,                  
sound  effects,  or  commentary,  at  a  later  point.  4.  Whether  to  adhere  to  an  accurate  chronology  or  rearrange                    
events  to  support  a  point  or  mood.  5.  Whether  to  use  archival  or  other  people’s  footage  and  photographs  or  only                      
those  images  shot  by  the  filmmaker  on  the  spot.  6.  Which  mode  or  mix  of  modes  of  representation  to  rely  on  to                        
organize   the   film   (expository,   poetic,   observational,   participatory,   reflexive,   performative   or   interactive).     
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De  forma  mais  implícita,  Nichols  (2017)  teoriza  sobre  três  vozes  que  considera              

prevalecer:  a  voz  retórica,  a  narrativa  e  a  poética.  A  voz  retórica,  para  o  autor,  é  diferente  da                    

lógica,  ou  da  narrativa.  Ela  atua  para  convencer  sobre  uma  visão,  normalmente  sobre  um                

tema  que  está  aberto  para  interpretações,  juízos  de  valores  ou  debates.  A  voz  poética,                

referente  ao  modo  poético,  fala  de  forma  indireta  e  prioriza  criar  sensação  e  sentimento.  Ela                 

faz  isso  por  meio  de  elementos  como  ritmo,  som,  música,  edição,  e  a  justaposição  destes  com                  

imagens.  Por  fim,  a  voz  narrativa,  para  Nichols  (2017),  fala  pela  história  que  ela  conta,                 

focando  principalmente  nos  personagens,  ou  atores  sociais  que  protagonizam  o  filme.  Esta              

segue  a  estrutura  clássica  de  início,  meio  e  fim:  no  início  apresenta  uma  situação,  no  meio                  

surge   um   conflito   ou   dilema,   e   no   fim,   este   se   resolve.   

Sobre  o  papel  dos  documentaristas,  a  respeito  da  existência  de  um  cinema  político,  o                

cineasta  e  colunista  da  revista  Piauí  Eduardo  Escorel  levanta  o  questionamento:  “Nós  –               

cineastas,  produtores  e  demais  integrantes  da  comunidade  cinematográfica  –  temos            

capacidade  de  interagir  com  o  público  através  de  filmes  que  reflitam  a  gravidade  da  crise  que                  

o  país  atravessa?” 30 .  Menezes  (2003),  especialista  em  sociologia  do  cinema,  adverte  que  por               

mais  que  os  documentários  possuam  uma  ética  fundada  no  real,  não  necessariamente  se               

classificam  como  pesquisa  científica.  Para  o  autor,  o  documentário  é  como  uma  conversa               

entre  o  público  e  o  documentarista,  e  será  sempre  uma  construção  parcial  e  interpretativa                

(2003,  p.  93).  Os  documentários  podem  ser  considerados  um  ato  de  imaginação  sociológica,               

como   definida   por   Mills   (1969).   Para   o   autor:   

  

O  que  precisam,  e  o  que  sentem  precisar,  e  uma  qualidade  de  espírito  que  lhes  ajude  a                   
usar  a  informação  e  a  desenvolver  a  razão,  a  fim  de  perceber,  com  lucidez,  o  que  está                   
ocorrendo  no  mundo  e  o  que  pode  estar  acontecendo  dentro  deles  mesmo.  E  essa                
qualidade,  afirmo,  que  jornalista  e  professores,  artistas  e  público,  cientistas  e  editores              
estão  começando  a  esperar  daquilo  que  podemos  chamar  de  imaginação  sociológica.             
(Mills,   1969,   p.   11).     

  

Outro  ponto  a  ser  tratado  sobre  os  documentaristas  é  em  relação  à  ética  destes  para                 

com  os  atores  sociais  representados  nos  filmes.  Para  Nichols  (2017),  as  questões  éticas  são                

centrais  no  processo  de  criação  do  filme  documentário.  Entre  elas  estão  apontadas  pelo  autor:                

se  atores  sociais  devem  ser  pagos  pelo  seu  aparecimento  nos  filmes  e  se  eles  têm  direito  de                   

30   Em  reportagem  veiculada  na  Revista  Piauí,  em  junho  de  2017.  Disponível  em:               
https://piaui.folha.uol.com.br/cinema-politico-i/ .   Acesso   em   28   de   março   de   2021.   
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vetar  alguma  cena  que  os  gerem  vergonha,  que  seja  incriminadora,  ou  que,  de  alguma  forma,                 

não  os  favorece.  Ainda,  qual  é  a  responsabilidade  do  documentarista  com  os  atores  sociais  e  o                  

impacto  que  o  filme  pode  gerar  em  suas  vidas,  qual  a  responsabilidade  do  documentarista                

com  as  audiências  e  o  que  constitui  uma  prática  enganosa  em  documentários.  Como  forma  de                 

minimizar  estes  conflitos  ou  efeitos  negativos,  Nichols  (2017)  aponta  o  termo  de              

consentimento,  utilizado  no  meio  acadêmico  em  geral.  Os  atores  sociais  que  participarão  de               

um  estudo  -  e  neste  caso,  de  um  filme  -  são  informados  sobre  as  consequências  desta                  

participação.  Ressalto  que  há  procedimentos  previstos  por  lei,  como  autorizações  pelo  direito              

de  imagem,  e  que  estes  tendem  a  funcionar  diferente  quando  é  uma  filmagem  de  uma  só                  

pessoa,  e  de  uma  massa  de  pessoas,  como  acontece  nas  imagens  de  protesto.  Ainda  que                 

importante,  foge  do  objetivo  deste  trabalho  aprofundar-se  nestas  questões  éticas  e  legais.  O               

autor  também  ressalta  o  papel  das  instituições  na  criação  dos  documentários,  como  as               

produtoras,  e  a  forma  de  financiamento,  que  pode  ser  independente,  por  agências  privadas  ou                

estatais,  dentre  outros.  Nos  documentários  que  escolhi,  informei  sobre  a  produção  e              

financiamento  quando  explicitado  no  filme,  mas  este  é  um  assunto  muito  extenso  para  o                

presente   trabalho.   

Já  sobre  os  espectadores,  Nichols  (2017)  aponta  que  as  audiências  buscam  nos              

documentários  suprir  sua  vontade  de  saber  sobre  o  mundo:  “os  documentários  instigam  essa               

vontade  de  saber  quando  eles  apresentam  um  assunto  histórico  e  propõem  uma  variação,  que                

é  própria  e  individual,  nesta  aula  sobre  a  história” 31   (Nichols,  2017,  p.  27).  Menezes  (2003)                 

afirma  que  “Por  mais  que  os  documentaristas  possam  argumentar  que  não  existem  dúvidas  de                

que  um  documentário  é  uma  visão  determinada  sobre  determinado  assunto,  portanto,  uma              

visão  “sempre”  parcial,  dificilmente  o  receptor,  o  público,  irá  ao  cinema  com  esses  mesmos                

pressupostos.”  (2003,  p.  91).  Por  sua  vez,  os  espectadores  confiam  na  indexicalidade,  descrita               

por  Nichols  (2017)  como  “Essa  curiosa  sensação  de  ser  um  documento,  ou  uma  imagem  que                 

tem  correspondência  estrita  com  aquilo  que  ela  faz  referência,  é  chamado  de  qualidade               

indexical” 32  (p.  24),  este  senso  indexical,  segundo  o  autor,  é  encorajado  pelo  uso  de  lentes                 

específicas,  gravadores,  entre  outros  recursos.  Nichols  lembra  que  boa  parte  do  atrativo  do               

documentário  é  fornecido  pelo  poder  das  imagens  indexicais,  mas  mesmo  se  estas  imagens               

31   Tradução  da  autora.  “Documentaries  activate  this  desire  to  know  when  they  invoke  a  historical  subject  and                   
propose   their   individual   variation   on   the   history   lesson”   
  

32   Tradução   da   autora.   “This   uncanny   sense   of   a   document,   or   an   image   that   bears   a   strict   correspondence   to   
what   it   refers   to,   is   called   its   indexical   quality.”   
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sejam  autênticas  e  verificáveis,  não  há  garantia  de  que  o  mesmo  seja  dito  da  narrativa  da  qual                   

elas  fazem  parte.  O  autor  alerta  que  deve  existir  esta  diferenciação  entre  a  imagem  como                 

evidência,   e   a   história   que   se   apoia   nela.   

  

Um  documentário  é  mais  do  que  imagens  indexicais,  mais  do  que  a  soma  de  seus                 
planos:  é  também  uma  forma  particular  de  ver  o  mundo,  fazer  propostas  ou  oferecer                
perspectivas  sobre  ele.  É,  nesse  sentido,  uma  forma  de  interpretar  o  mundo.  Ele  usará                
evidências  para  fazer  isso.  Ao  contrário  dos  planos  ou  sons  individuais,  uma              
interpretação  não  tem  uma  relação  indexical  com  a  realidade;  é  exclusiva  dos              
realizadores,   não   da   realidade.   (Nichols,   2017,   p.   24) 33   

  

Para  Nichols  (2007),  a  câmera  pode  ser  uma  testemunha  fiel  daquilo  que  ocorre  em                

sua  frente.  Entretanto,  é  apontado  que  a  fidelidade  tanto  está  entre  a  câmera  e  o  que  estava  a                    

sua  frente,  quanto  no  olhar  do  espectador,  “Nós  acreditamos  no  que  vemos  ao  nosso  próprio                 

risco” 34  (Nichols,  2017,  p.  XII).  Não  há  como  garantir  que  o  que  vemos  é  o  que  teríamos                   

visto  caso  estivéssemos  no  momento  das  filmagens.  Assim  como  a  propaganda  tenta              

persuadir  a  compra,  o  documentário  tenta  persuadir  a  ação,  ou  visão.  “Propaganda,  como               

publicidade,  também  depende  da  nossa  crença  em  um  vínculo  entre  o  que  vemos  e  a  forma                  

como  o  mundo  é,  e  como  podemos  agir  neste.  O  mesmo  acontece  com  muitos  documentários                 

quando  estes  se  propõem  nos  persuadir  a  adotar  uma  determinada  perspectiva  ou  ponto  de                

vista  sobre  o  mundo.” 35  (Nichols,  2017,  p.  XIII).  Com  esta  discussão  sobre  a  característica                

indexical  da  imagem,  procuro  explicitar  estas  dinâmicas  -  como  “A  tradição  do  documentário               

depende  muito  da  capacidade  de  transmitir  uma  impressão  de  autenticidade.” 36  (Nichols,             

2017,  p.  XII),  e  como  é  possível,  desta  forma,  utilizar  as  imagens  para  criar  uma                 

representação   dos   grupos   e   atores   sociais   que   seja   convincente   aos   espectadores.   

33   Tradução  da  autora.  “A  documentary  is  more  than  indexical  images,  more  than  the  sum  of  its  shots:  it  is  also  a                        
particular  way  of  seeing  the  world,  making  proposals  about  it,  or  offering  perspectives  on  it.  It  is,  in  this  sense,  a                       
way  of  interpreting  the  world.  It  will  use  evidence  to  do  so.  Unlike  the  individual  shots  or  sounds,  an                     
interpretation   does   not   have   an   indexical   relation   to   reality;   it   is   unique   to   the   filmmaker,   not   reality”.   
  

34   Tradução   da   autora.   “We   believe   what   we   see   at   our   own   risk”.   
  

35   Tradução  da  autora.  “Propaganda,  like  advertising,  also  relies  on  our  belief  in  a  bond  between  what  we  see                     
and  the  way  the  world  is  and  how  we  might  act  within  it.  So  do  many  documentaries  when  they  set  out  to                        
persuade   us   to   adopt   a   given   perspective   or   point   of   view   about   the   world.”   
  

36   Tradução  da  autora.  “The  documentary  tradition  relies  heavily  on  being  able  to  convey  an  impression  of                   
authenticity.”   
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Ainda  sobre  os  espectadores,  há  de  se  considerar  que  as  experiências  pessoais  de               

quem  assiste  moldam  sua  visão  do  filme:  “Como  membros  da  audiência,  muitas  vezes,               

encontramos  o  que  queremos  ou  precisamos  encontrar  nos  filmes,  às  vezes  às  custas  do  que  o                 

filme  tem  a  oferecer.  Públicos  diferentes  verão  coisas  diferentes.” 37  (Nichols,  2017,  p.  71).               

Para  Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013),  isto  pode  ser  benéfico  para  os  movimentos  sociais,  uma                 

vez   que     

  

Apesar  das  lentes  distorcidas  da  mídia  de  massa,  os  grupos  de  protesto  não  estão                
inteiramente  à  mercê  de  jornalistas  e  corporações  de  mídia.  Primeiro,  os  espectadores              
não  são  públicos  passivos.  Eles  podem  decodificar  imagens  de  protesto  na  cobertura              
de  notícias  de  muitas  maneiras  diferentes  (Gamson,  Croteau,  Hoynes  e  Sasson,  1992).              
Eles  interpretam  o  que  veem  tendo  como  pano  de  fundo  sua  própria  experiência  e                
conhecimento.   (Doerr,   Mattoni   e   Teune,   2013,   p.   XIV) 38   

  

Por  fim,  Loizos  (2002)  ressalta  que  as  imagens  não  são  universal  e  transculturalmente               

acessíveis,  a  sua  criação  e  interpretação  depende  de  contextos  sociais.  A  equipe  do  filme,  por                 

meio  das  imagens,  constrói  uma  narrativa,  a  audiência  pode  ou  não  ter  o  mesmo                

entendimento  sobre  as  imagens.  De  todo  modo,  considero  que  no  momento  que  uma  ação  é                 

captada  pela  câmera,  mesmo  que  ela  traga  semelhança  com  a  realidade,  ela  já  passa  pela                 

subjetividade  de  quem  filma,  justamente  pelos  recursos  audiovisuais  que  venho  apontando.             

Da  mesma  forma  que  existe  a  possibilidade  de  construir  diversas  narrativas  sobre  a  mesma                

imagem,   pessoas   diferentes   filmando   a   mesma   ação   acabam   com   resultados   diferentes.     

  

1.4   -   Um   breve   histórico   sobre   a   relação   das   Ciências   Sociais   e   as   imagens   

Em  relação  ao  uso  de  objetos  de  estudo  visuais,  Nichols  aponta  que  “A  ciência  deseja                 

imagens  que  possam  ser  feitas  por  pessoas  diferentes  sem  ter  o  traço  estilístico  do  criador                 

37   Tradução   da   autora.   “As   audience   members,   we   often   find   what   we   want,   or   need,   to   find   in   films,   sometimes   
at   the   expense   of   what   the   film   has   to   offer.   Different   audiences   will   see   different   things.”   
  

38   Tradução  da  autora.  “Despite  the  distorting  lens  of  mass  media,  protest  groups  are  not  entirely  at  the  mercy  of                      
journalists  and  media  corporations.  First,  viewers  are  not  passive  audiences.  They  may  decode  protest  images  in                  
news  coverage  in  many  different  ways  (Gamson,  Croteau,  Hoynes,  &  Sasson,  1992).  They  interpret  what  they                  
see   against   the   backdrop   of   their   own   experience   and   knowledge.”   
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individual” 39  (Nichols,  2017,  p.  91),  semelhante  ao  que  se  faz  nas  imagens  médicas,  como  no                 

raio  X.  Campos  (2011)  afirma  que,  a  partir  de  sua  invenção,  a  fotografia  é  utilizada  pelas                  

ciências,  pois  “se  revela  um  precioso  coadjuvante  das  ciências  positivistas,  acrescentando             

maior  rigor,  veracidade  e  objectividade  aos  procedimentos  de  análise,  classificação  e             

comparação  de  objectos”  (p.  241).  Antes  disso,  a  melhor  opção  eram  desenhos,  a  câmera                

aparece   como   uma   opção   de   maior   fidelidade   e   é   entendida   como   imparcial.     

Posteriormente,  Campos  (2011)  apresenta  a  invenção  das  imagens  em  movimento,  -            

por  meio  do   cronofotógrafo ,  de  Étienne-Jules  Marey,  em  1887,  e  do   cinematógrafo  dos               

Irmãos  Lumière,  em  1895  -  como  algo  que  abriu  os  horizontes  “para  o  estudo  e  registro  das                   

culturas  humanas”  (p.  241).  Segundo  o  autor,  no  ano  de  1985  é  lançado  o  primeiro  filme                  

etnográfico 40 .  Este  novo  recurso  segue  sendo  usado  para  a  realização  de  trabalhos  de  campo                

de  diversos  antropólogos,  entre  eles  Franz  Boas,  Malinowski,  Gregory  Bateson  e  Margaret              

Mead.  Porém,  “apesar  dos  anos  iniciais  especialmente  prometedores,  a  imagem,  a  partir  da               

segunda  década  do  século  XX  é  ameaçada  por  um  gradual  descrédito”  (Campos,  2011,  p.                

242).  O  autor  afirma  que,  em  parte,  seria  pelo  grande  custo  financeiro  que  as  filmagens                 

representavam  na  época,  o  que  só  foi  revertido  após  o  surgimento  de  tecnologias  portáteis,                

mais   baratas   e   fáceis   de   usar.   Porém   havia   um   motivo   maior   para   o   descrédito:   

  

O  grande  pecado  da  imagem  parece  ter  sido  a  sua  índole  subjetiva  e  polissémica,                
características  suficientes  para  ser  renegada  pelo  aparelho  científico.  Não  deixa  de  ser              
curioso  e  paradoxal  que  a  imagem,  inicialmente  apropriada  como  entidade  ao  serviço              
dos  rigores  positivistas,  tenha  sofrido  uma  paulatina  corrosão  de  carácter.  Esta             
viragem  no  perfil  da  imagem  não  será  alheia  à  gradual  hegemonia  da  imagem               
ficcional  e  artística  (no  cinema  e  na  fotografia)  que,  lentamente,  foi  suplantando  a               
imagem   documental.   (CAMPOS,   2011,   p.   244).   

  

 Ao  mesmo  tempo  que  a  imagem  foi  se  afastando  da  ciência  por  suas  características                

artísticas,   esta   polissemia   é   justamente   o   que   permite   vários   olhares   e   novos   significados:   

  

39   Tradução  da  autora.  “Science  wants  images  that  could  be  made  by  different  people  without  bearing  the                   
stylistic   trace   of   the   individual   maker”.   
  

40  “O   primeiro   filme   de   natureza   etnográfica   data   de   1895,   e   consiste   na   apresentação   de   uma   mulher   Wolof   
fazendo   potes   na   exposição   etnográfica   da   África   Ocidental.”   (Campos,   2011,   p.241)   
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Distintamente  do  que  houve  no  século  XIX,  quando  esta   (Sociologia)  buscou            
substituir  a  literatura  como  forma  de  explicação  da  sociedade,  agora  se  reconhece  –  no                
caso  do  cinema  –  que  é  no  conjunto  dos  vários  olhares  interdisciplinares  sobre  a                
mesma  imagem  que  se  despertam  novas  percepções  e,  consequentemente,  se  revelam             
novos   significados.   (SANTANA,   2008). 41     

  

Em  relação  aos  estudos  sobre  documentário  no  Brasil,  Lessa  (2013)  aponta  que  “o  filme                

documentário  brasileiro  ganha  larga  importância  como  fonte  documental  de  estudos  para             

áreas  como  a  Sociologia,  a  História  e  por  outro  lado  para  a  própria  cinematografia  brasileira  a                  

partir  da  década  de  60”  (p.  51),  pelas  obras  de  cineastas  como  Eduardo  Coutinho  e  Geraldo                  

Sarno.  Já  para  Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013,  p.  XII),  em  termos  gerais,  as  Ciências  Sociais                  

só  se  debruçaram  nos  estudos  sobre  as  imagens  a  partir  dos  anos  90,  com  a   virada  visual ,  que                    

teria  inspirado  os  estudos  sobre  o  poder  das  imagens  nos  conflitos  políticos.  Campos  (2011)                

chama  atenção  para  “os  termos civilização  da  imagem  ou   cultura  visual ,  que  expõem  o  poder                 

que  a  imagem  e  os  media  audiovisuais  detêm  nos  modos  como  nos  relacionamos  e                

construímos   significado.”   (p.   245)     

Segundo   Doerr,   Mattoni   e   Teune   (2013),     

  

Os  estudiosos  dos  movimentos  sociais  não  ignoram  os  aspectos  visuais.  Eles  se              
referem  a  imagens  para  exemplificar  e  ilustrar  seus  argumentos.  No  entanto,  análises              
sistemáticas  do  visual  ou  uma  integração  de  análises  visuais  a  modelos  analíticos  mais               
amplos  ainda  são  raras  (mas  veja  Philipps,  2012).  Como  outros  campos  das  Ciências               
Sociais,  a  pesquisa  de  movimentos  sociais  é  quase  exclusivamente  focada  em  textos.              
(Doerr,   Mattoni   e   Teune,   2013,   p.   XI-XII) 42   

  

Além  do  uso  das  imagens  como  ilustração  de  um  ponto  textual,  Martins  (2013)  apresenta                

que,  nas  áreas  de  Sociologia  e  Antropologia,  “a  produção  audiovisual  é  relegada  para  uma                

marginalidade  teórico-epistemológica”  (p.  396).  Os  antropólogos  e  sociólogos  que  usam            

imagens  são  relegados  à  Antropologia  e  à  Sociologia   visual,   se  tratando  de  uma  “divisão                

41  Disponível   em:    http://www.rua.ufscar.br/o-filme-contextualizado-dialogos-entre-sociologia-e-cinema/ )   Acesso   
em   28   de   março   de   2021.   
  

42   Tradução  da  autora.  “Scholars  of  social  movements  did  not  ignore  visual  aspects.  They  refer  to  images  to                    
exemplify  and  illustrate  their  arguments.  Yet  systematic  analyses  of  the  visual  or  an  integration  of  visual                  
analyses  within  broader  frameworks  is  still  rare  (but  see  Philipps,  2012).  Like  other  fields  of  social  science,                   
social   movement   research   is   almost   exclusively   focused   on   texts.”   
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disciplinar”  (Martins,  2013,  p.  396),  em  relação  à  Antropologia  e  à  Sociologia   não  visual .  Em                 

consonância,  Campos  (2011)  afirma  que  “O  conservadorismo  da  academia  implica  que  a              

imagem  enquanto  veículo  de  produção  de  conhecimento  possua  uma  posição  algo  periférica,              

destinada   a   regimes   mais   experimentais   e   excêntricos   de   fazer   ciência.”   (p.   244).     

No  entanto,  as  Ciências  Sociais  vêm  incorporando  a  imagem.  Para  Campos,  isto              

ocorre  de  duas  formas  distintas:  a  primeira  é  como  recurso  de  pesquisa,  desta  forma  a                 

fotografia  ou  o  vídeo  podem  ser  usados  a  fim  de  complementar  uma  observação  científica,  ou                 

como  forma  de  obtenção  de  dados  analíticos  que  auxiliam  a  pesquisa.  A  segunda  forma  seria                 

como  objeto  de  estudo,  neste  cenário  os  cientistas  sociais  estariam  “ora  preocupados  com  o                

conteúdo  e  significado  da  imagem,  ora  buscando  entender  o  contexto  social  e  cultural  da  sua                 

produção”  (CAMPOS,  2011,  p.  240).  Em  relação  à  análise  visual  de  movimentos  sociais,               

Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013)  apontam  três  áreas  de  estudo:  “As  expressões  visuais  dos                

movimentos  sociais  por  meio  de  imagens  e  outros  artefatos  visuais;  a  representação  visual               

dos  movimentos  sociais  por  atores  externos  aos  movimentos  sociais;  e  o  aspecto  mais  geral                

da  visibilidade  dos  movimentos  sociais  em  contextos  societários  mais  amplos.” 43  (p.  XII).              

Dentre  os  enfoques  apresentados  pelos  autores,  a  presente  pesquisa  se  encaixa  na              

representação  visual,  neste  caso,  de  um  ciclo  de  protesto,  feito  por  atores  externos,  os                

documentaristas.   No  próximo  capítulo  apresentarei  a  teoria  do  Confronto  Político,  que  será              

utilizada  para  a  compreensão  das  Jornadas  de  Junho,  assim  como  a  literatura  referente  à                

mesma,  e  por  fim,  uma  discussão  sobre  os  repertórios  visuais  e  a  relação  dos  manifestantes                 

com   as   mídias.       

43   Tradução  da  autora.  “the  visual  expressions  of  social  movements  through  images  and  other  visual  artifacts;  the                   
visual  representation  of  social  movements  by  actors  external  to  social  movements;  and  the  more  general  aspect                  
of   social   movements’   visibility   in   larger   societal   contexts.”   
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CAPÍTULO   2   

  

2.1   Confronto   político   

As  Jornadas  de  Junho  podem  ser  encaradas  como  parte  de  um  ciclo  mais  amplo  de                 

protestos,  ou  de  confronto,  que  ocorreram  por  todo  o  país  durante  o  mês  de  junho  de  2013.                   

Semelhantes  a  ciclos  como  a  Primavera  Árabe  (2011),  o   Occupy  Wall  Street  (2011)  e  os                 

Indignados   na   Espanha   (2011),   Tarrow   (2009)   conceitua   

  

ciclo  de  confronto  como  uma  fase  de  conflito  acentuado  que  atravessa  um  sistema               
social:  como  uma  rápida  difusão  da  ação  coletiva  de  setores  mais  mobilizados  para               
outros  menos  mobilizados;  com  um  ritmo  rápido  de  inovação  nas  formas  de              
confronto;  com  a  criação  de  quadros  interpretativos  de  ação  coletiva,  novos  ou              
transformados;  com  uma  combinação  de  participação  organizada  e  não-organizada;  e            
com  sequências  de  fluxos  intensificados  de  informação  e  de  interação  entre  os              
desafiantes   e   as   autoridades.   (TARROW,   2009,   p.   182)   

  

Estavam  presentes  nas  Jornadas  de  Junho,  movimentos  sociais,  assim  como  outros             

manifestantes  que  não  faziam  parte  de  nenhum  movimento  específico,  se  tratando  então,  de               

um  evento  plural.  Assim,  a  teoria  utilizada  aqui  para  apresentar  as  Jornadas  de  Junho  é  a  do                   

Confronto  Político,  uma  vez  que  estes  protestos  em  si  não  podem  ser  enquadrados  como  um                 

movimento   social   único,   na   acepção   clássica   do   termo.     

Segundo   McAdam,   Tarrow   e   Tilly   (2009),     

  

O  Confronto  Político  tem  início  quando,  de  forma  coletiva,  as  pessoas  fazem              
reivindicações  a  outras  pessoas  cujos  interesses  seriam  afetados  se  elas  fossem             
atendidas.  As  reivindicações  vão  desde  súplicas  humildes  até  ataques  brutais,            
passando  por  petições,  reivindicações  através  de  palavras  de  ordem  e  manifestos             
revolucionários.  O  confronto,  portanto,  depende  da  mobilização,  da  criação  de            
meios   e   de   capacidades   para   a   interação   coletiva.   (p.   11,12)   

  

Para  os  autores,  o  Confronto  Político  abrange  “movimentos  sociais,  revoluções  e  ação              

coletiva”  (McAdam,  Tarrow  e  Tilly,  2009,  p.  12),  e  ainda,  ciclos  de  protestos  e  a  interação                  
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coletiva  -  quando  os  atores  destas  fazem  reivindicações,  e  do  outro  lado  do  confronto  está,                 

geralmente,  um  Estado,  o  qual  se  caracteriza  por  "monopolizar,  nos  limites  de  um  território,  a                 

violência  física  legítima  como  instrumento  de  domínio”  (Weber,  2011,  p.  74).  A  ideia  dos                

autores  era  justamente  juntar  estudos  de  fenômenos  que  consideram  similares,  mas  que  pela               

forma  que  se  estruturam  as  universidades,  são  estudados  de  forma  fragmentada.  O  Confronto               

Político  é  abordado  por  diversas  áreas  do  conhecimento,  como  a  Sociologia,  Ciência  Política,               

História  e  Economia.  Como  exemplo,  os  autores  citam  os  estudos  das  grandes  revoluções,               

estudos  de  rebeliões  menores,  ou  ainda,  “O  estudo  sistemático  da  “violência”,  iniciada  no               

despertar  dos  tumultos  de  gueto  nos  anos  1960,  frequentemente  foi  visto  isoladamente  do               

estudo   do   protesto   pacífico.”   (2009,   p.   13).     

Sobre  a  ação  coletiva,  Tilly  (1978)  afirma  que  esta  se  dá  geralmente  em  relação  a                 

outros  grupos,  como,  por  exemplo,  o  governo.  Ainda,  a  ação  coletiva  não  costuma  ser                

solitária,  uma  vez  que  as  ações  não  são  para  influenciar  “estruturas  abstratas”  (p.  143),  como                 

a  política  e  o  mercado,  e  sim  para  persuadir  pessoas  por  demandas  mais  específicas.                

Ademais,  o  autor  elabora  que  a  ação  coletiva  age  por  formas  bem  definidas  e  já  são                  

conhecidas  dos  participantes,  comparando  com  o  que  ocorre  com  a  produção  artística  de  certo                

período,  geralmente  relembrada  por  alguns  poucos  elementos  marcantes.  Este  marco  teórico             

foi   produzido   no   bojo   da   Teoria   do   Processo   Político.   Para   Alonso   (2012),     

  

a  teoria  do  Confronto  Político  explica  o  surgimento  e  o  desenrolar  de  mobilizações               
coletivas  mediante  a  reconstrução  do  contexto  político,  ou  da  estrutura  de             
oportunidades  e  ameaças  políticas,  principalmente  as  relações  de  força  entre  as             
autoridades  –  grupos  ocupando  cargos  no  Estado  –,  e  os  desafiantes  –  que  se                
encontram   do   lado   de   fora.”   (p.   21)   
  

Sendo  assim,  trata-se  de  uma  teoria  que  discute  os  fatores  políticos  da  mobilização  coletiva.                

No  entanto,  ainda  era  necessária  uma  explicação  que  desse  conta  dos  fatores  culturais,               

relacionando-os  aos  políticos,  para  um  entendimento  mais  completo  da  ação  coletiva.  Com              

isso,  Tilly  (1978)  apresenta  a  noção  de  repertório.   O  conceito  de  repertório  mudou  bastante                

durante  a  vida  do  autor  (Alonso,  2012),  passando  por  três  fases  destacadas  pela  autora:                

repertório  de  ações  coletivas,  repertório  de  confronto  e  repertórios  e  performances,  mas  estas               

mudanças    não   serão   exploradas .   

Alonso  (2012)  apresenta  o  repertório,  que  tinha  como  objetivo  conciliar  os  aspectos              

culturais   na   Teoria   do   Processo   Político,   como   um     
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pequeno  leque  de  maneiras  de  fazer  política  num  dado  período  histórico.  O  conceito               
ressaltava  a  temporalidade  lenta  das  estruturas  culturais,  mas  dava  espaço  aos  agentes,              
pois  que  a  lógica  volátil  das  conjunturas  políticas  os  obrigaria  a  escolhas  contínuas,               
conforme  oportunidades  e  ameaças  cambiantes  –  em  contextos  democráticos,           
passeatas  são  mais  seguras  que  guerrilhas;  em  contextos  repressivos,  pode  ser  o              
contrário.   (Alonso,   2012,   p.   22)   
  

  

Ainda,  Alonso  (2012)  caracteriza  o  repertório  como  um  “pequeno  conjunto  de  rotinas  de               

interação  que  sobreviveram  ao  teste  da  experiência  –  e  limitador  da  capacidade  inovadora  dos                

atores”  (p.  26).  Alguns  exemplos  de  repertórios  são  os  protestos,  marchas,  greves,  piquetes,               

barricadas,   bloqueio   de   vias,   cartazes,   performances,   dentre   diversos   outros.   

Tilly  (1978)  explica  que  a  mudança  dos  repertórios  geralmente  se  dá  lentamente,              

aumentando  os  limites  de  um  repertório  já  existente  para  a  criação  de  um  novo,  sendo  rara  a                   

inovação  completa.  Para  o  autor,  os  repertórios  também  podem  ser  aprendidos  entre  um               

grupo  e  outro,  isso  se  dá  porque  se  um  grupo,  utilizando  de  determinada  tática,  consegue                 

resultados,  isso  cria  a  expectativa  de  que  governos,  empresas,  entre  outros,  estão  vulneráveis               

ao  uso  desta  tática,  e  se  um  outro  grupo  utilizá-la,  terá  resultados  similares.  Outra  forma  de                  

mudança  nos  repertórios  se  dá  pela  repressão,  por  acarretar  custos  negativos  ao  uso  de                

determinada   tática,   esta   pode   ser   extinta   pelo   grupo.     

Trabalharei  nas  próximas  sessões  a  ideia  de  repertórios   pacíficos  e  repertórios             

violentos ,  uma  vez  que  eles  foram  representados  dessa  forma  pela  mídia  durante  as  Jornadas                

de  Junho.  Bem  como  aparece  a  divisão  entre  manifestantes   bons  e   ruins  baseado  nos                

repertórios  de  ação,  Collins  (2008)  comenta  a  convenção  social  que  difere  a  violência               

entendida  como   ruim ,  surgida  em  contextos  sociais   ruins ,  e  a   boa  violência,  aquela  praticada                

pelos  agentes  da  lei,  que  são  autorizados  a  realizá-la.  Assim,  o  autor  mostra  que  até  mesmo  a                   

interpretação  da  violência  tem  uma  forma  idealizada,  no  qual  o  perfil  daquele  que  pratica  a                 

violência  é  priorizado  acima  do  ato  em  si.  No  entanto,  segundo  Collins  (2008),  existem  outras                 

variantes  a  serem  consideradas,  como  os  sentimentos  de  medo  e  raiva,  e  a  tensão  crescente                 

que  antecede  o  momento  de  confronto.  A  partir  do  instante  que  a  câmera  fica  acessível,  como                  

por  exemplo,  as  câmeras  de  segurança,  nós  somos  contrastados  com  algo  diferente  do               

imaginado.  Para  o  autor  “A  evidência  visual  da  violência  nos  mostra  o  que  não  estamos                 

preparados  para  ver.” 44  (p.  04),  uma  vez  que  nosso  imaginário  está  minado  por  idealizações  e                 

44Tradução   da   autora.   “Visual   evidence   shows   us   something   about   violence   we   are   not   prepared   to   see.”     
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representações  vindas  do  entretenimento.  Para  fins  analíticos,  o  autor  considera  os  registros              

visuais  de  situações  violentas,  a  fim  de  contrastar  estes  momentos  de  confronto  com  as  nossas                 

ideias   do   que   estes   seriam.   

  

2.2   2013,   as   Jornadas   de   Junho   

Segundo  Singer  (2013),  as  Jornadas  de  Junho  recebem  este  nome  ainda  no  momento               

em  que  se  desenrolam  os  eventos.  As  quais  foram  inicialmente  convocadas,  por  meio  das                

redes  sociais,  pelo  MPL,  e  tinham  como  pauta  o  aumento  do  preço  da  passagem  de  ônibus  na                   

cidade  de  São  Paulo,  de  3  reais  para  3,20.  No  Brasil,  segundo  Gomes  (2016),  as  marchas                  

“não  tomavam  essa  proporção  desde  os  anos  1970  nas  lutas  contra  a  ditadura”  (p.  251).  Para                  

Singer  (2013),  “Os  acontecimentos  se  dividiram  em  três  fases,  as  quais  duraram  cerca  de  uma                 

semana  cada  uma”  (p.  24),  a  primeira  fase  se  deu  pelos  dias  6,  10,  11  e  13  de  junho,  e  tinham                       

como   mote   principal   o   combate   ao   aumento   da   passagem.     

 Gomes  (2016)  e  Singer  (2013)  apontam  que  desde  o  início  as  manifestações  foram                

recebidas  com  repressão  por  parte  da  polícia,  sendo  que  “a  violência  policial  foi  uma  das                 

questões  mais  prementes  das  mobilizações,  e  no  caso  paulistano,  justificadas  pelo             

governador,  rotulando  os  manifestantes  de  vândalos  e  baderneiros.”  (Gomes,  2016,  p.  251).              

As  manifestações  se  tornaram  “batalhas  campais”  (Singer,  2013),  e  com  isso  foram              

frequentemente  retratadas  pela  mídia.  A  violência,  e  sua  representação  a  partir  das  imagens,               

fizeram  parte  de  praticamente  todos  os  dias  de  manifestações  de  rua  que  compõem  as                

Jornadas   de   Junho.   

  

A  segunda  semana  de  junho  já  contou  com  manifestações  em  diversas  cidades  do               
país,  tendo  a  violência  policial  ganho  uma  visibilidade  inesperada,  com  imagens  à              
exaustão  de  jornalistas  e  manifestantes  feridos  por  balas  de  borrachas,  bombas  de              
efeito  moral,  de  gás  lacrimogêneo  e  de  pimenta  e  pelos  golpes  de  cassetete.”  (Gomes,                
2016,   p.   251)   
  

A  repressão  policial,  como  é  apontado,  não  se  limita  somente  aos  manifestantes,  ela  se                

vira  inclusive  contra  a  mídia  hegemônica,  como  foi  o  caso  de  Giuliana  Vallone,  repórter  da                 

Folha  de  São  Paulo,  que  foi  atingida  no  olho  por  uma  bala  de  borracha  (Pinheiro-Machado,                 

2019,  p.  37),  dentre  outros  jornalistas  e  pedestres.  Além  destes,  é  significativo  o  caso  de                 

Rafael  Braga,  homem  negro,  catador  de  materiais  recicláveis,  e  morador  de  uma  casa               

abandonada  no  Rio  de  Janeiro,  que  foi  detido  no  dia  20  de  junho  por  carregar  em  sua  mochila                    

materiais  de  limpeza.  Para  a  polícia  militar  do  Rio  de  Janeiro,  em  sua  “caça  a  manifestantes”                  
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(Resende  e  Silva  (org.),  2017,  p.  32),  a  água  sanitária  e  desinfetante  seria  a  evidência  de                  

coquetel   molotov.   Segundo  Resende  e  Silva  (2017,  p.  32),  das  pessoas  detidas,  somente  Braga                

foi  julgado  e  condenado  pela  participação  nas  Jornadas  de  Junho,  mesmo  sem  este  ter  estado                 

presente   nas   manifestações.     

A  segunda  fase,  segundo  Singer  (2013),  ocorreu  nos  dias  17,  18,  19  e  20  de  junho.                  

Para  o  autor,  “o  uso  desmedido  da  força  atraiu  a  atenção  e  a  simpatia  do  grande  público”  (p.                    

25).  Outro  motivo  que  contribuiu  para  a  expansão  das  manifestações  foi  o  início  da  Copa  das                  

Confederações,  em  16  de  junho,  como  aponta  Singer  (2013).  Estes  novos  manifestantes              

“entram  espontaneamente  em  cena”  (Singer,  2013,  p.  25),  contribuindo  para  a             

“efervescência”  (Durkheim,  1995;  Friendly,  2017;  Pinheiro-Machado,  2019)  das          

mobilizações.  Da  mesma  forma  que  o  perfil  do  manifestante  se  torna  diverso,  o  mesmo                

ocorre  com  suas  demandas,  “surge  quase  um  cartaz  por  manifestante”,  como  aponta  Singer               

(2013,  p.  25).  Dentre  as  pautas  estão  manifestações  anticorrupção,  causadas  pela             

desconfiança  generalizada  de  parte  dos  manifestantes  pela  classe  política,  contra  PEC  37,              

Fora  Feliciano  e  outras  diversas  pautas.  Como  explica  Pinheiro-Machado  (2019),  as             

manifestações  foram  “localmente  apropriadas  para  expressar  indignação  singulares”  (p.  35),            

que  podem  ser  resumidas  a  duas  reivindicações  principais:  “uma  crítica  da  representação,              

decorrente  da  crise  de  legitimidade  do  sistema  político,  e  a  defesa  dos  direitos  sociais”                

(Pinheiro-Machado,   2019 ,    p.   41).     

No  entanto,  a  pauta  mais  comum  nesta  segunda  fase  é  o  rechaço  aos  megaeventos  -  a                  

Copa  das  Confederações,  em  2013,  a  Copa  do  Mundo  FIFA  e  as  Olimpíadas,  em  2014  -,  e                   

pedidos  para  que  os  investimentos  sejam,  ao  invés  disso,  feitos  na  educação  e  na  saúde.                 

McAdam,  Tarrow  e  Tilly  (2009,  p.  40)  apontam  que  as  tendências  do  mundo  globalizado  são:                 

1:  a  interdependência  econômica  internacional;  2:  aproximação  de  norte  e  sul  global,  que  faz                

o  sul  conscientizar-se  de  sua  desigualdade;  3:  1  e  2  estimulam  movimentos  massivos;  4:                

comunicação  global  acelerada  pela  internet;  5:  um  “universo  culturalmente  mais  unificado”             

(p.  40).  Isto  auxilia  a  entender  a  questão   padrão   FIFA 45 ,  sendo  uma  organização  estrangeira                

que  exige  qualidade  não  comum  para  as  classes  populares  do  Brasil.  Quando  o  governo  acata                 

as  primeiras  demandas,  o  sentimento  é  de  indignação  entre  os  cidadãos,  uma  vez  que  as                 

construções  criam  uma  realidade  onde  os  estádios  de  futebol  possuíam  melhores  condições              

que  os  hospitais  e  as  escolas  do  país.  Surgem  especulações  de  que  as  obras  seriam                 

superfaturadas  e,  por  vezes,  à  custa  da  remoção  de  comunidades  periféricas,  as  quais  tiveram                

45   Era   frequente   nas   manifestações   cartazes   que   pediam   hospitais   e   escolas   “padrão   Fifa”.  
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suas  terras  tomadas  (Pinheiro-Machado,  2019).  Sendo  este  mais  um  caso  de  violência  estatal               

ligado   à   pauta   da   luta   por   moradias   e   acesso   à   cidade.     

Singer  (2013)  chama  atenção  também  para  os  repertórios  disruptivos  utilizados  pelos             

manifestantes,  como  é  o  caso  da  “depredação  de  edifícios  públicos  (Assembleia  Legislativa              

do  Rio  de  Janeiro,  Congresso  Nacional,  Itamaraty)  pareceu  ser  expressão  de  um  clima  de                

repúdio  aos  políticos  em  conjunto”  (p.  25).  Martins  e  Cordeiro  (2014)  relatam  os  ocorridos                

em  São  Paulo  nos  dias  18  e  19  de  junho,  e  cenas  destes  acontecimentos  são  recorrentes  nos                   

documentários   que   compõem   a   amostra:     

  

Enquanto  centenas  de  milhares  de  pessoas  tomavam  a  avenida  Paulista  e  a              
Consolação,  o  centro  de  São  Paulo  tornou-se  uma  espécie  de  zona  liberada:  ocorrem               
numerosos  saques  a  lojas  de  grandes  cadeias,  um  carro  da  Record  é  incendiado,               
fachadas  de  bancos  e  vitrines  saem  destruídas.  Depois  de  derrubar  o  portão  do  Palácio                
do  Governo  do  Estado  no  dia  anterior,  manifestantes  tentam  invadir  a  Prefeitura,              
destroem   seus   vidros   e   a   cobrem   de   pixações.   (Martins   e   Cordeiro,   2014,   p.   207-208)   

  

Segundo  Singer  (2013),  ainda  na  quarta,  dia  19  de  junho,  em  anúncio  televisionado,               

Geraldo  Alckmin,  então  governador  de  São  Paulo,  e  Fernando  Haddad,  então  prefeito  de  São                

Paulo,  revogaram  o  aumento  da  passagem.  No  entanto,  as  manifestações,  uma  vez  que  não  se                 

limitavam  mais  a  esta  pauta,  continuaram  no  dia  seguinte,  20  de  junho,  quando  atingem  “o                 

ponto  máximo,  com  demonstrações  em  mais  de  100  cidades,  algumas  delas  gigantescas,              

alcançando,  no  conjunto,  cerca  de  1,5  milhão  de  participantes”  (Singer,  2013,  p.  26),  no  que                 

seria  uma  comemoração  pela  revogação.  Segundo  Pinheiro-Machado  (2019),  o  MPL  recua             

após   a   pauta   da   passagem   ser   vencida,   por   não   ter   mais   o   controle   das   manifestações.   

A  terceira  fase  das  Jornadas  de  Junho,  para  Singer  (2013),  vai  do  dia  21  de  junho  até  o                    

final  do  mês.  Neste  momento,  as  manifestações  já  eram  fragmentadas  “em  mobilizações              

parciais  com  objetivos  específicos  (redução  de  pedágios,  derrubada  da  PEC  37,  protesto              

contra  o  Programa  Mais  Médicos,  etc.).”  (Singer,  2013,  p.  26),  ainda,  para  o  autor,  “sob  o                  

impulso  da  força  liberada  na  segunda  fase,  mas  já  separadas  por  inclinações  diferentes,  as                

manifestações  começam  a  se  dividir,  como  um  rio  que  se  abrisse  em  múltiplos  braços  no                 

descenso   da   montanha.”   (Singer,   2013,   p.   26)   

Sobre  os  antecedentes  das  Jornadas  de  Junho,  é  comum  a  sua  relação  com  o  ciclo  de                  

lutas  mundiais  descritos  em  Castells  (2013)  como  a  Primavera  Árabe  (2011),  o  movimento               

Occupy  (2011)  e  os  Indignados  (2011),  na  Espanha.  As  Jornadas  de  Junho  foram  as  primeiras                 

manifestações  de  massa  no  Brasil  a  fazer  uso  da  internet  para  sua  convocação  e  mobilização,                 
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sendo  estes  um  dos  motivos  pelo  qual  ela  se  compara  a  outros  movimentos  que  ocorreram  ao                  

redor  do  mundo  durante  o  mesmo  período.  Outro  ponto  foi  o  “desejo  de  horizontalidade”                

(Pinheiro-Machado,  2019,  p.  14),  como  apontado  pelo  próprio  MPL-SP  (2013),  as             

manifestações  puxadas  pelo  movimento  eram  descentralizadas,  organizadas  a  partir  de            

assembleias,  em  oposto  a  modelos  hierarquizados,  e  assim  seria  pela  ação  direta  que  se  daria                 

“a  verdadeira  gestão  popular”  (MPL-SP,  2013,  p.  16).  Para  Singer  (2013),  o  MPL  seria  um                 

movimento   comparável   ao    Occupy    e   aos   Indignados.    

Para  Pinheiro-Machado  (2019)  havia  algo  na  estética  dos  protestos  que  lembrava  a              

Primavera  Árabe,  sobre  as  imagens  dos  protestos  a  autora  diz:  “Essas  imagens,  por  sua  vez,                 

repetiam  a  estética  da  praça  Tahrir:  fotos  noturnas,  com  tom  amarelado,  mostravam  jovens               

escondendo  seus  rostos  com  bandanas.”  (p.  36).  Outro  marcador  visual  foi  a  utilização  da                

máscara  de  Guy  Fawkes,  vista  no  filme  "V  de  Vingança" 46  e  presente  em  diversos  protestos,                 

incluindo  aqueles  chamados  pelo  movimento   Occupy ,  pelas  Jornadas  de  Junho,  e  por  outros               

protestos   ao   redor   do   mundo   na   última   década.   

Em  relação  ao  que  estava  acontecendo  internamente  no  país,  para  Pinheiro-Machado             

(2019)  existem  processos  fundamentais  para  explicar  o  porquê  das  manifestações  terem             

tomado  a  proporção  que  tomaram.  O  primeiro  foi  os  governos  PT  realizarem  a  inclusão  das                 

populações  de  baixa  renda  pela  via  econômica  e  pelo  consumo.  Para  a  autora,  isso  acarretou                

no  “surgimento  de  pessoas  mais  críticas  e  exigentes  em  relação  ao  próprio  sistema  que  agora                 

estão  acessando”  (p.  29).  Com  isso,  não  era  contraditório  as  pessoas  que  estavam  sendo                

beneficiadas   pelas   políticas   públicas   petistas   estarem   nas   ruas   pedindo   por   melhorias.     

Outro  ponto  levantado  pela  autora  é  que,  pelo  PT  estar  no  poder  executivo  desde                

2002,  havia  toda  uma  geração  de  jovens  que  cresceram  conhecendo  somente  o  PT  como                

governo,  a  representação  da  “ordem,   establishment ,  governo  de  coalizão”           

(Pinheiro-Machado,  2019,  p.  31).  Já  em  relação  aos  apoiadores  do  partido,  segundo  a  autora,                

muitos  se  sentiram  traídos  após  escândalos  como  o  Mensalão 47  e  acordos  para              

governabilidade.  Por  fim,  com  os  ganhos  sociais  e  econômicos  das  camadas  populares,              

acentua-se  o  antipetismo  entre  as  elites.  Segundo  Pinheiro-Machado  (2019),  estas  passam  a              

sofrer  de  “recalque”  (p.  32)  ao  se  perceber  perdendo  privilégios,  como,  por  exemplo,  a  classe                 

46   Filme   dirigido   por    James   McTeigue ,   de   2006.   A   máscara   primeiramente   aparece   em   quadrinhos   com   o   mesmo   
título,   de   1982.   A   máscara   faz   referência   a   Guy   Fawkes,   acusado   na   “Conspiração   da   Pólvora”,   que   tinha   por   
objetivo   explodir   o   parlamento   Inglês.   
  

47   Escândalo   de   corrupção   deflagrado   em   2005   sobre   a   compra   de   votos   de   deputados.   
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C  poder  viajar  e  acessar  espaços  e  bens  que  antes  somente  os  mais  ricos  podiam.  Este  caso  é                    

bem  exemplificado  pela  fala  do  atual  Ministro  da  Economia,  Paulo  Guedes,  que  afirma  que  a                 

alta  do  dólar  é  uma  coisa  boa,  pois  impossibilita  que  empregadas  domésticas  viagem  para  a                 

Disney 48 .     

Sobre  o  perfil  dos  manifestantes  à  época,  cito  a  pesquisa  do  IBOPE,  realizada  em  sete                 

estados  e  em  Brasília,  e  divulgada  no  portal  G1 49 .  Em  relação  ao  gênero  dos  participantes,  as                  

manifestações  eram  igualitárias  entre  homens,  50%,  e  mulheres,  50%.  Em  relação  à  idade,               

43%  dos  entrevistados  eram  jovens,  estavam  na  faixa  etária  de  14  a  24  anos.  O  índice  de                   

escolaridade  era  alto,   49%  tinham  o  colegial  completo  ou  ensino  superior  iniciado,  e  43%                

tinham  o  ensino  superior  completo.  Em  relação  à  renda,  havia  pessoas  de  todas  as  faixas  de                  

renda,  pendendo  para  classe  média  e  alta:  15%  com  renda  familiar  até  2  salários  mínimos;                 

30%  com  renda  familiar  acima  de  2  até  5  salários  mínimos;  26%  com  renda  familiar  acima  de                   

5  até  10  salários  mínimos;  e  23%  com  renda  familiar  acima  de  10  salários  mínimos.  Em                  

relação  à  atividade   76%  dos  entrevistados  trabalhavam  enquanto  24%  não  trabalhavam,  e              

52%   estudavam,   para   48%   que   não   estudavam.     

Ainda,  46%  dos  entrevistados  declararam  que  nunca  haviam  participado  de  uma             

manifestação  antes  das  Jornadas  de  Junho,  enquanto  54%  já  havia,  e  77%  destes  ficaram                

sabendo  das  manifestações  pela  rede  social   Facebook.  Por  fim,  89%  dos  entrevistados              

disseram  não  se  sentir  representados  por  nenhum  partido  político.  Pela  alta  porcentagem  de               

novos  manifestantes,  praticamente  metade,  Pinheiro-Machado  (2019)  afirma  que   “Além  do            

encontro  de  muitas  pautas,  Junho  de  2013  foi  também  a  união  de  corpos  nas  ruas  e  um                   

aprendizado  prático  de  como  se  manifestar,  on-line  e  off-line,  para  toda  uma  nova  geração                

que  cresceu  na  era  democrática.”  (p.  37).  Dado  que  muitos  dos  presentes  nas  Jornadas  de                 

Junho  não  participaram  previamente  de  movimentos  sociais,  para  Gohn  (2018),  eles  são              

melhor   enquadrados   enquanto   ativistas:     

  
O  perfil  predominante  dos  participantes  alterou-se  de  militante  para  um  ativista.  O              
militante  tem  filiações  e  compromissos  coletivos  com  grupos,  movimentos,  partidos            
etc.  O  ativista  não,  atua  em  função  de  causas,  muitas  vezes  de  forma  individual,  não                 

48   Disponível   em:   
https://oglobo.globo.com/economia/guedes-diz-que-dolar-alto-bom-empregada-domestica-estava-indo-para-disn 
ey-uma-festa-danada-24245365    Acesso   em   17   de   abril   de   2021.   
  

49   Disponível   em:   
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/veja-integra-da-pesquisa-do-ibope-sobre-os-manifestantes.html   
Acesso   em   16   de   abril   de   2021.   
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tem  pertencimentos  fixos,  atua  mais  em  coletivos  do  que  em  movimentos  já              
consolidados.   (Gohn,   2018,   p.   19)   
  

Além  desta  mudança  de  perfil,  é  possível  observar  uma  divisão  entre  aqueles  que  estavam                

presentes  nas  Jornadas  de  Junho  em  termos  ideológicos:  de  um  lado  estavam  os  “petralhas”  e                 

de   outro   os   “coxinhas”.     

Advinda  das  reivindicações  contra  corrupção  supostamente  praticada  pelo  governo  e            

pelos  partidos  políticos,  mas  também  por  uma  busca  de  manter  os  protestos  sem  liderança,  há                

uma  tentativa  de  tornar  os  protestos  “apartidários”.  Esta  tentativa  se  dá  pela  imposição  de  um                 

grupo  de  manifestantes  para  que  sejam  abaixadas  as  bandeiras  partidárias,  assim  como              

bandeiras  de  outras  organizações  como  sindicatos,  coletivos  e  uniões  estudantis.  Esta  prática              

causa  uma  mudança  nas  simbologias  representativas  e  identificadoras  do  protesto.  Há  uma              

tentativa  de  homogeneizar  os  manifestantes,  ou  criar  uma  “identidade  coletiva”,  pela  bandeira              

e  cores  do  Brasil,  e  com  isso,  se  apaga  ou  se  descaracteriza  quais  grupos  realmente  estão  ali                   

presentes  ou,  ainda,  qual  exatamente  é  a  orientação  ideológica  dos  que  a  partir  deste                

fenômeno  se  organizam.  Segundo  Gerbaudo  (2012),  “A  ideologia  do  horizontalismo            

obscurece  o  fato  de  que  os  processos  de  mobilização  são  constitutivamente  carregados  de               

desequilíbrios  e  relações  assimétricas  entre  quem  mobiliza  e  quem  é  mobilizado,  entre  quem               

lidera   o   processo   e   quem   segue”. 50    (p.   19)   

Segundo   Pinheiro-Machado   (2019),     

a  mensagem  de  apartidarismo  (que  foi  mal  interpretada  como  antipartidarismo)  e  a              
possibilidade  de  ler  aquelas  manifestações  como  uma  crítica  pura  e  simples  à              
corrupção  do  governo  PT  constituíram  uma  janela  de  oportunidade  para  as  elites  se               
apropriarem   das   ruas.   (p.   37)   

  

A  autora  aponta  que  “as  manifestações  do  dia  20  de  junho  de  2013  nas  grandes  capitais                  

atraíram  os  grupos  nacionalistas  antipetistas”  (Pinheiro-Machado,  2019,  p.  32).  Ocorreria,            

neste  caso,  o  que  Bringel  e  Pleyers  (2015)  caracterizam  como  “abertura  societária”  (p.  06),  e                 

para  a  sua  compreensão  “torna-se  fundamental  captar  junho  não  somente  como  um  evento  de                

protesto,  mas  como  um  processo  aberto  e  inacabado,  que  inclui  uma  ampla  reconfiguração  do                

ativismo  social.”  (p.  6).  Inclusive,  abriu-se  a  oportunidade  para  criação  de  novos              

50   Tradução  da  autora.  “The  ideology  of  horizontalism  obscures  the  fact  that  the  processes  of  mobilisation  is                   
constitutively  ridden  with  imbalances  and  asymmetrical  relationships  between  those  who  mobilise  and  those               
mobilized,   between   thos   leading   the   process   and   those   following.”   
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movimentos,  como  foi  o  caso  do  MBL  -  Movimento  Brasil  Livre  e  Vem  pra  Rua,                 

identificados  por  Pinheiro-Machado  (2019)  como  “movimentos  sociais  pioneiros  da  direita            

jovem   no   Brasil”   (p.   73).   Para   Gohn   (2018),   

O  desenrolar  dos  acontecimentos  pós  junho  2013  trouxe  outros  tipos  de  movimentos,              
neoliberais  e  conservadores,  nas  grandes  manifestações  nas  ruas  contra  a  corrupção,             
pelo  impeachment  da  presidenta,  entre  2015-2016.  [...]  Os  conservadores  e  neoliberais             
são  novidades  após  2013,  porque  passaram  a  atuar  também  nas  ruas,  criaram              
organizações  movimentalistas  que  se  aproximam  mais  de  movimentos  políticos  do            
que   movimentos   sociais.   (Gohn,   2018,   p.   23)     

  

Pinheiro-Machado  (2019)  aponta  duas  versões  sobre  os  acontecimentos  a  partir  das             

Jornadas  de  Junho  de  2013:  a  primeira  seria  a  “versão  golpista”  (2019,  p.  33),  a  partir  de  uma                    

análise  institucional  que  afirma  que  as  Jornadas  de  Junho  teriam  relação  causal  com  o                

impeachment  de  Dilma  Rousseff  e  a  chegada  da  extrema-direita  -  representada  pela  figura  de                

Jair  Bolsonaro  -  ao  poder  executivo.  Porém,  para  a  autora  essa  versão  falha  ao  ignorar  os                  

antecedentes  e  demais  desdobramentos  das  manifestações  (Pinheiro-Machado,  2019).  A           

segunda   versão   seria   entender     

  

as  Jornadas  como  uma  continuidade  histórica  das  lutas  anarquistas  autonomistas  da             
virada  do  século  XX  no  mundo  todo  e,  sobretudo,  dos  protestos  pelo  transporte               
público  que  vinham  acontecendo  no  Brasil,  como  a  Revolta  do  Buzu,  que  ocorrera  em                
Salvador   contra   o   reajuste   da   passagem   em   2003   (Pinheiro-Machado,   2019,   p.   33)   

  

Acrescento  também,  a  “Revolta  da  Catraca”,  de  2004,  em  Florianópolis-SC.  E  no              

próprio  ano  de  2013  ocorreram  duas  mobilizações  contra  o  preço  da  passagem  que  resultaram                

em  vitórias  para  o  MPL:  Taboão  da  Serra,  região  metropolitana  de  São  Paulo,  em  janeiro,  e                  

Porto  Alegre,  em  abril  (MPL-SP,  2013  p.  18).  Estas  manifestações  que  antecedem  as  Jornadas                

de  Junho  podem  servir  para  “descentralizar  a  narrativa,  retirando  o  foco  de  São  Paulo”,  como                 

aponta  Pinheiro-Machado  (2019,  p.  33),  uma  vez  que  as  próprias  Jornadas  de  Junho  não  se                 

limitaram  somente  ao  sudeste  do  país.  Segundo  Castells  (2013,  p.  178),  ocorreram              

manifestações   em   mais   de   350   cidades.     

Pinheiro-Machado  (2019)  caracteriza  as  Jornadas  como  uma  “revolta  ambígua”  (p.            

14),  por  não  possuir  uma  orientação  ideológica  clara.  Segundo  Singer  (2013),  o  sentido               

ideológico  nas  Jornadas  de  Junho  era  tão  multifacetado  quanto  suas  propostas,  estavam  ali               

“desde  o  ecossocialismo  até  impulsos  fascistas,  passando  por  diversas  gradações  de             
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reformismo  e  liberalismo.”  (Singer,  2013,  p.  32).  Singer  (2013)  aponta  que,  por  mais  que  o                 

MPL  e  a  pauta  do  passe  livre  possam  ser  enquadradas  como  lutas  anticapitalistas,  “a  partir  do                  

momento  em  que  importantes  setores  de  classe  média  foram  para  a  rua,  o  que  havia  sido  um                   

movimento  da  nova  esquerda  passou  a  ser  um  arco-íris,  em  que  ficaram  juntos  desde  a                 

extrema-esquerda   até   a   extrema-direita”   (p.   34).   

Sobre  a  falta  de  uma  pauta  unificada,  Pinheiro-Machado  (2019)  frisa  o  caráter  anti               

sistêmico  das  Jornadas  de  Junho,  “talvez  uma  das  grandes  incompreensões  que  existem  sobre               

o  tema  seja  o  fato  de  que  os  protestos  não  são  um  meio,  mas  um  fim  em  si  mesmo.”  (p.  21).                       

A   autora   acrescenta   que:   

Do  punitivismo  que  condenava  Rafael  Braga  ao  conservadorismo  moral  da  cura  gay,              
todos  os  grandes  temas  presentes  em  Junho  de  2013  eram,  sobretudo,  lutas  contra               
grandes  pautas  que  hoje  são  legitimadas  pela  extrema-direita  que  está  no  poder.  As               
Jornadas  não  foram  a  causa  da  tragédia  nacional.  Ao  contrário,  elas  traziam              
reivindicações   essencialmente   antiautoritárias.   (Pinheiro-Machado,   2019,   p.   36)   

  

Mesmo  com  a  reorganização  da  extrema-direita  brasileira,  que  agora  atua  com             

repertórios  não  só  institucionais  mas  também  nas  ruas,  Pinheiro-Machado  (2019)  alerta  para             

que  não  se  caia  na  “ingênua  hipótese  e  o  auto  engano  daqueles  que  acreditam  que  Junho  de                   

2013  poderia  simplesmente  ter  sido  evitado.”  (p.  38)  Em  relação  à  suposta  culpa  do  PT,  a                  

autora  discorda:  “é  difícil  afirmar  que  se  o  PT  tivesse  agido  de  outra  forma  alguma  coisa                  

poderia  ter  sido  diferente  no  trágico  destino  que  nos  levou  a  2016,  com  o  impeachment  de                  

Dilma,  e  a  2018,  com  a  prisão  de  Lula  e  a  eleição  de  Bolsonaro.”  (p.  40).  É  importante                    

ressaltar  que  os  eventos  citados,  por  mais  que  tenham  tido  apoio  de  uma  parcela  da                 

população,  foram  decididos  majoritariamente  fora  dos  olhares  do  público.  No  caso  de  Dilma,               

como  revela  os  áudios  vazados  entre  o  senador  Romero  Jucá  e  o  empresário  Sérgio  Machado,                 

o   impeachment   se   deu   como   um   “grande   acordo   nacional” 51 .   

O  último  ponto  e  desdobramento  das  Jornadas  de  Junho  a  ser  tratado  diz  respeito  ao                 

confronto  dos  manifestantes  com  o  “aparato  repressor  do  Estado”  (Gomes,  2016,  p.244) .              

Como  já  vimos  anteriormente,  a  presença  de  diversas  divisões  da  polícia 52  foi  um  dos  pontos                 

críticos  das  Jornadas  de  Junho,  marcada  por  muitas  cenas  de  confronto  e  repressão  policial,  e                 

mais  agravante,  a  criminalização  de  manifestantes.  Segundo  Gomes  (2016),  os  manifestantes             

51   Disponível   em:    https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/24/politica/1464058275_603687.html    Acessado   em   18   
de   abril   de   2021   
  

52   Pelos   documentários   da   amostra   pode-se   identificar   carros   e   uniformes   do   BOPE,   CHOQUE,   Polícia   Civil,   
Polícia   Militar,   entre   outros.   

  

  

    

  47   

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/24/politica/1464058275_603687.html


  

  
utilizaram  de  repertórios  disruptivos  como  depredações  e  tentativas  de  incêndio  de  edifícios              

públicos  em  resposta  à  violência  policial,  ao  ponto  que  os  atores  da  violência  policial  se                

retroalimentam  desta  ideia  e  utilizam  os  repertórios  dos  manifestantes  como  justificativa  aos              

atos  da  polícia:  “se  a  polícia  ataca  um  grupo  de  manifestantes,  afirmará  ter  sido  provocada,  e                 

os  meios  de  comunicação  repetirão  esse  discurso,  a  despeito  do  quão  crível  sejam  as                

narrativas.”   (Gomes,   2016,   p.   253)   

As  ações  dos  manifestantes,  principalmente  daqueles  que  usaram  das  táticas   black             

bloc,   abre  brecha  para  a  separação  das  manifestações  em   pacíficas  e   violentas,   em   boas  e                 

ruins :   

  

Uma  das  deliberações  dos  governos  é  a  separação  das  formas  de  mobilização  em               
legítimas  e  ilegítimas,  posteriores  às  manifestações  de  junho  de  2013.  Para  Della              
Porta  (1999),  a  normalização  de  algumas  formas  de  protesto  é  coextensiva  à              
estigmatização  de  outras,  notadamente  tidas  como  violentas,  agindo  de  forma  a             
legitimar  discursivamente  as  primeiras,  em  suas  formas  convencionais,  como           
petições,  demonstrações,  em  algum  grau  para  atos  de  desobediência  civil,  como  a              
ocupação  de  prédios  públicos,  mas  nunca  em  atos  de  violência  política.  (Gomes,              
2016,   p.256)   
  

Mais  uma  vez  se  dá  a  “diferenciação  entre   manifestantes  pacíficos  e   vândalos ,  ou  entre                

manifestantes  e   cidadãos  ou   trabalhadores ”  (Almeida,  Monteiro  e  Smiderle,  2020,  p.  15  os               

itálicos   são   dos   autores).     

Dos  crimes  que  os  manifestantes  foram  acusados  estão  os  “crimes  patrimoniais  e              

contra  a  ordem  pública”  (Almeida,  Monteiro  e  Smiderle,  2020,  p.  15)  e  a  “formação  de                 

quadrilha”  (Gomes,  2016,  p.  251).  Houve  também  a  criação  de  leis,  é  o  caso  da  Lei                  

Antiterrorismo  tramitada  pós  2013,  que  seria  para  garantir  a  ordem  durante  os  megaeventos               

de  2014  (Pinheiro-Machado,  2019,  Almeida,  Monteiro  e  Smiderle,  2020),  mas  pode  ser              

entendida  como  uma  forma  de  criminalização  de  protestos  e  de  movimentos  sociais.  Outro               

caso  é  a  “Lei  das  Organizações  Criminosas  (Lei  n.  12.850/2013,  originária  do  Projeto  de  Lei                 

n.  6.578/2009)”  (Almeida,  Monteiro  e  Smiderle,  2020,  p.  06),  que  foi  aplicada  “a               

manifestantes  dos  protestos  de  2013  no  Rio  de  Janeiro  e  ao  Movimento  dos  Trabalhadores                

Sem-Terra,  em  Goiás,  em  2016."  (Almeida,  Monteiro  e  Smiderle,  2020,  p.  06).  Por  fim,                

houve   a   criação   de   leis   administrativas   estaduais   e   municipais:   

  
embora  não  tenham  competência  para  legislarem  em  matéria  penal,  buscaram            
produzir  novas  leis  administrativas  que  caracterizam  o  que  Fernandez  (2008)  chama             
de  controle  social  soft-line  dos  protestos  (que  bem  poderia  ser  traduzido  como  “linha               
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suave”):  a  proibição  de  uso  de  máscaras  em  protestos;  as  restrições  a  manifestações               
em  vias  públicas  por  meio  de  mudanças  na  legislação  municipal  ou  no  Código  de                
Trânsito   Brasileiro   etc."   (Almeida,    Monteiro   e   Smiderle,    2020,   p.   06)   
  

Dentre  diversos  inquéritos  policiais  relacionados  às  Jornadas  de  Junho  em  São  Paulo              

estava  o  que  foi  apelidado  como   inquérito  black  bloc ,  que  objetivava  “investigar  de  maneira                

pretensamente  global  atos  de  violência  e  a  constituição  de  organizações  criminosas  para  a               

prática  de  atos  de  vandalismo  nos  protestos  como  um  todo,  não  se  relacionando  a  nenhum  dia                  

ou  evento  de  protesto  específico."  (Almeida,  Monteiro  e  Smiderle,  2020,  p.  02).  Os  autores,                

não  obstante,  chamam  atenção  para  a  vigilância  e  o  monitoramento  de  ativistas  e  militantes                

por   parte   da   polícia   civil   de   São   Paulo,   que   se   dá   por   vezes   pelas   páginas   do    Facebook:     

  
Pessoas  que  confirmaram  participação  em  protestos  convocados  por  meio  da  internet             
ou  que  “curtiram”  páginas  relacionadas  aos  “black  blocs”  foram  intimadas  a  depor,  e               
suas  conexões  na  rede  social  (relações  de  “amizade”  ou  de  “seguir”  uma  determinada               
página  ou  perfil)  são  exploradas  nos  depoimentos  a  fim  de  se  identificar  conexões               
entre  indivíduos  que  configurem  a  ação  coletiva  para  a  prática  de  crimes."  (Almeida,               
Monteiro   e   Smiderle,    2020,   p.   16)   

  

Almeida,  Monteiro  e  Smiderle  (2020)  apontam  que,  para  a  polícia,  as  Jornadas  de               

Junho  foram  “um  grande  laboratório  de  aprendizado  sobre  repressão”  (p.  11).  As  novas               

táticas  servem  para  a  dispersão  dos  manifestantes,  a  fim  de  acabar  com  a  manifestação.  Entre                 

elas  está  a  “prisão  para  averiguação”,  em  geral  ocorrida  antes  mesmo  da  manifestação  ou                

durante  um  protesto,  nesse  contexto  ganha  o  sentido  de  uma  “prisão  para  desmobilização”  (p.                

12).  Este  diálogo  sobre  a  criminalização  dos  protestos,  para  Almeida,  Monteiro  e  Smiderle               

(2020)  não  se  limita  aos  procedimentos  formais-legais,  para  os  autores  "uma  vez  que,  em                

uma  dinâmica  política  contenciosa  como  a  dos  protestos,  a  própria  definição  do  que  é  crime  e                  

do  que  é  legítimo  em  termos  de  ação  política  pode  ser  objeto  do  conflito  político  (P.  A.  J.                    

Waddington,  2010).”  (p.  4).  Partindo  deste  debate  jurídico,  abre-se  o  caminho  para  que  os                

protestos  sejam  julgados  moralmente  pela  sociedade  “como  crime  ou  como  manifestação             

política  legítima."  (Almeida,  Monteiro  e  Smiderle,  2020,  p.  4).  Para  que  estes  sejam  julgados,                

é  necessário  pensar  em  como  foram  representados.  Na  próxima  seção,  discuto  os  repertórios               

visuais   das   Jornadas   de   Junho,   de   maneira   a   abordar   algumas   nuances   deste   debate.     

  

2.3   Repertório   visuais   de   ação   coletiva   nas   Jornadas   de   Junho   
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Segundo  Tilly  (1978),  o  repertório  é  uma  forma  aprendida  de  ação  coletiva  e               

compartilhada  por  membros  de  um  grupo  em  determinado  tempo  e  espaço.  Nesta  seção               

abordarei  repertórios  visuais  de  ação  coletiva  e  sua  midiatização,  incluindo  os  documentários.              

Como  já  venho  comentando,  não  houve  somente  um  grupo  ou  movimento  social  envolvido               

nas  Jornadas  de  Junho,  inclusive  muitos  dos  presentes  ali  não  participavam  de  nenhuma               

organização  política.  Com  isso,  os  repertórios  são,  também,  múltiplos.  A  teoria  que  trata  de                

movimentos  sociais  observa  uma  ação  coordenada  que  nas  Jornadas  de  Junho  não  é               

verificável.  Assim,  a  forma  como  os  manifestantes  se  relacionam  com  as  câmeras  não  é                

uniforme,  abrindo  maior  ou  menor  brecha  para  interpretação  da  mídia.  Ainda,  Alonso  (2012)               

relata  que  o  protesto  é  um  espaço  de  aprendizado  de  repertórios:  “repertórios  são  aprendidos                

durante  performances  confrontacionais  –  só  se  aprende  a  marchar,  marchando  –  e              

performances  modificam  os  repertórios,  contínua  e  incrementalmente.”  (p.  31),  com  isso,             

mesmo  que  parte  da  população  que  foi  às  ruas  em  2013  fosse  nova  em  relação  ao  ato  de                    

protestar,   se   estabelecia   a   oportunidade   de   aprender   com   a   própria   vivência   e   observação.     

Assim  como  abordado  no  primeiro  capítulo,  os  documentários  são  uma  criação  da              

equipe  que  o  produz.  As  ideias,  a  narrativa  e  as  imagens  ali  contidas  servem  o  propósito  de                   

apresentar  os  fatos  por  uma  perspectiva  específica,  que  não  é  a  única  possível.  O  mesmo                 

ocorre  com  a  mídia  de  massa.  Visto  que  trato  de  imagens  de  protestos,  movimentos  sociais  e                  

Confronto  Político,  os  realizadores  audiovisuais  e  visuais  escolherão  como  representá-los,            

mas  isto  não  quer  dizer  que  os  movimentos  sociais  fiquem  à  mercê  destas  representações                

(Doerr,  Mattonti,  e  Teune  2013).  Isto  ocorre  pois  os  movimentos  sociais  sabem  se  portar                

diante   do   público,   nas   ruas   durante   os   protestos,   mas   também   diante   das   câmeras.     

Como   aponta   Santos   (2012):   

Nessa  nova  forma  de  visibilidade  mediada,  o  campo  da  visão  não  está  mais  restrito  às                 
características  espaciais  e  temporais  do  aqui  e  agora,  ao  invés  disso  molda-se  pelas               
propriedades  distintivas  das  mídias  comunicacionais,  por  uma  gama  de  aspectos            
sociais  e  técnicos  (como  angulações  de  câmera,  processos  de  edição  e  pelos  interesses               
e   prioridades   organizacionais)   (Santos,   2012,   p.   14-15)     

  

Os  manifestantes  buscam  por  visibilidade  por  suas  causas,  enquanto  as  mídias  buscam              

por  uma  “história”  para  contar.  Devido  a  isso,  "é  dito  que  grupos  de  protesto  e  os  meios  de                    

comunicação  de  massa  precisam  e  lucram  uns  com  os  outros” 53  (Rucht,  2014,  p.  21).   Para                 

53   Tradução   da   autora.    “protest   groups   and   the   mass   media   are   said   to   need,   and   profit   from,   each   other.”   
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Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013),  as  mídias  de  massa  servem  como  mediadoras  entre  os                

movimentos  e  as  audiências,  e  estas  mídias  “são  inclinadas  a  noticiar  eventos  de  movimentos                

quando  estes  produzem  imagens  fortes” 54  (p.  XIV).  Segundo  os  autores,  os  manifestantes              

frequentemente  utilizam  de  performances  que  criam  estas  imagens,  justamente  para  que  elas              

apareçam  como  uma  notícia  que  possa  ser  transformada  em  visibilidade  para  o  movimento.               

No  entanto,  existe  a  possibilidade  que  a  interpretação  das  imagens  pela  mídia  seja  diferente                

da   desejada.   Sobre   isso   Doerr,   Mattoni   e   Teune   (2013)   apontam   que:   

  

os  grupos  de  protesto  têm  uma  influência  limitada  nas  imagens  vinculadas  a  eles.               
Uma  representação  visual  estereotipada  de  protesto  é  a  regra,  e  não  a  exceção.  As                
imagens  de  protesto  nas  notícias  geralmente  se  limitam  a  alguns  arquétipos,  como  o               
baderneiro,  o  piqueteiro  ou  o  performista.  Esse  retrato  seletivo  gera  consequências  na              
recepção  dos  movimentos  sociais  por  um  público  mais  amplo.  Os  protestos  não  são               
percebidos  como  são  nas  ruas,  mas  sim  como  se  parecem  nas  fotos  da  imprensa  e  nas                  
imagens   dos   noticiários   da   televisão.   (p.xiv) 55   

  

Ainda,  os  autores  alertam  para  os  usos  das  imagens,  “Essas  imagens  tornam-se  um  ponto  de                 

referência  para  quem  busca  compreender  ou  interpretar  um  movimento  social,  bem  como              

para  quem  busca  apoiá-lo,  cooptá-lo,  deslegitima-lo  ou  desmobilizá-lo.” 56  (Doerr,  Mattoni  e             

Teune,   2015,   p.   561)   

Santos  (2012)  afirma  que  “A  realidade  não  está  dada,  é  construída  conjuntamente  no               

momento  da  observação.  Esse  papel  de  intermediação  precisa  ser  ocupado,  portanto,  de              

forma  diversa.”  (p.  20).  Uma  das  atualizações  permitidas  pela  internet,  e  pela  primeira  vez  no                 

Brasil  experienciada  em  tal  escala,  foi  que  “Finalmente,  as  mídias  de  massa  públicas  e                

privadas  não  possuem  monopólio  sobre  a  representação  visual  de  protesto” 57  (Doerr,  Mattoni              

e  Teune,  2013,  p.  XV).  Os  autores  afirmam  que  as  mídias  alternativas  sempre  foram                

54  Tradução   da   autora.   “are   inclined   to   report   movement   events   when   they   produce   strong   images.”   
  

55   Tradução  da  autora.  “protest  groups  have  a  limited  influence  on  the  images  that  are  linked  to  them.  A                     
stereotypical  visual  representation  of  protest  is  the  rule  rather  than  the  exception.  Images  of  protest  in  the  news                    
are  usually  limited  to  a  few  archetypes  such  as  the  rioter,  the  picket,  or  the  performer.  This  selective  portrayal                     
has  consequences  for  the  reception  of  social  movements  within  a  broader  audience.  Protests  are  not  perceived  as                   
what   they   are   on   the   ground   but   what   they   look   like   in   press   photos   and   television   news   images.”   
  

56   Tradução   da   autora.     “these   images   become   a   reference   point   for   those   who   seek   to   understand   or   interpret   a   
social   movement   as   well   as   for   those   who   seek   to   support,   co-opt,   de-legitimize   or   demobilize   it.”   
  

57   Tradução   da   autora.   “Finally,   commercial   and   public   mass   media   no   longer   have   a   monopoly   over   the   visual   
representation   of   protest.”   
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importantes  para  a  disseminação  de  imagens  de  protesto,  mas  nada  comparado  com  as  redes                

sociais,   abastecidas   na   hora   por    smartphones    com   câmeras   e   acesso   à   internet.     

As  Jornadas  de  Junho  foram  um  evento  massivo  incomum  no  Brasil,  como  apontado               

anteriormente,  e  com  isso,  surgem  muitos  documentários  sobre  o  tema.  Nichols  (2017)              

aponta  o  surgimento  de  equipamentos  de  filmagem  e  som  portáteis  como  revolucionários  na               

produção  de  documentários.  A  acessibilidade  a  tais  tecnologias  em  2013,  sem  dúvida,  foi  um                

fator.  Na  pesquisa  realizada  para  este  trabalho,  foram  encontrados  12  títulos,  podendo  existir               

mais.  Estes  são   O  mês  que  não  terminou 58 ,  Junho 59 ,  Amanhã  vai  ser  Maior 60 ,  20  Centavos 61 ,                 

O  que  resta  de  Junho 62 ,  As  Jornadas  de  Junho  de  2013 63 ,  Os  Gritos  da  Rua 64 ,  Com                  

Vandalismo 65 ,  Por  uma  vida  sem  catracas 66 ,  Rio  em  Chamas 67 ,  A  partir  de  Agora 68 ,   e  a  série                  

documental   Desde  Junho 69 .   Em  sua  maioria,  estes  filmes  estão  disponíveis  no   Youtube.  Além               

dos  documentários,  na  plataforma   Youtube  é  possível  encontrar  diversos  resultados  que  se              

dividem  entre  a  auto-produção  dos  manifestantes  durante  os  atos  de  protesto,  reportagens  de               

televisão,  e  os  mais  recentes,  análises  de  especialistas  e  aulas  sobre  o  tema.  Esta  produção                 

audiovisual  aumenta  e  atualiza  a  disputa  sobre  os  significados  e  as  explicações  das  Jornadas                

de   Junho.   

58   Raul   Mourão   e   Francisco   Bosco,   2019.   
  

59   João   Wainer,   2014.   Disponível   em:     https://www.youtube.com/watch?v=9qcrPve51qo   
  

60   Marcelo   Botta,   2013.   Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=3hwZ1EMwit0     
  

61   Tiago   Tambelli,   2014.   Disponível   em:    https://vimeo.com/155127632   
  

62   Carlos   Leal,   Diego   Felipe   e   Vladimir   Santafé,   2016.    Disponível   em:   
https://www.youtube.com/watch?v=gQvK9RzOPP8   
  

63   Vice   Brasil,   2013.   Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=HUeRl_Q0QNg   
  

64   Marcos   Aleotti,   2013.    Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=VwyAZYJiVW4   
  

65   Coletivo   Nigéria,   2013.   Disponível   em:   
https://www.youtube.com/watch?v=KktR7Xvo09s&feature=emb_title   
  

66   Carlos   Pronzato,   2014.    Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=UNBm-dt2LRs     
  

67   Daniel  Caetano,  Eduardo  Souza  Lima,  Vinícius  Reis,  Cavi  Borges,  Diego  Felipe  Souza,  Luiz  Claudio  Lima,                  
Ana  Costa  Ribeiro,  Ricardo  Rodrigues,  Vítor  Gracciano,  Luiz  Giban,  Clara  Linhart  e  André  Sampaio,  2014.                 
Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=9ZGv0MJqmCc     
  

68   Carlos   Pronzato,   2014.   Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=3dlPZ3rarO0     
  

69   Julia   Mariano,   2018.   Disponível   em:    https://tvbrasil.ebc.com.br/desde-junho     
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Santos  (2012)  afirma  que  a  mídia  “tem  critérios  próprios  para  decidir  o  que  deve  ou                 

não  ser  publicamente  conhecido”  (p.  16),  porém  com  a  possibilidade  da  auto-representação  a               

partir  de  imagens  feitas  pelos  manifestantes  gera  uma  mudança.  Estas  imagens  eram              

divulgadas  nas  redes  sociais  quase  em  tempo  real  aos  eventos,  e  com  isso,  os  manifestantes                 

criam  suas  próprias  narrativas  visuais  dos  protestos  (Doerr,  Mattoni  e  Teune,  2013),  o  que                

chama   atenção   da   mídia   tradicional   que   ignorava   os   eventos.     Como   relata   Moraes   (2014):   

dia  13  de  junho,  quarto  ato  do  Movimento  Passe  Livre  (MPL).  O  protesto  enfrenta  por                 
horas  uma  repressão  policial  pesada.  Até  então,  a  grande  mídia  estava  ignorando  a               
repressão  policial,  mas  centenas  de  cidadãos  registravam  em  tempo  real  com  seus              
celulares  o  uso  abusivo  de  gás  lacrimogêneo  e  balas  de  borracha.  A  raiva  explode.  O                 
dia   13   foi   o   ponto   da   virada.   (Moraes,   2014,   p.   12)     

  

Entrando  no  tema  da  representação  da  violência  e  da  autodefesa,  esta  é  uma  questão                

que  afeta  a  forma  como  um  movimento  social  ou  protesto  é  representado,  pois,  uma  filmagem                 

que  mostra  policiais  e  manifestantes  em  combate  pode  receber  diversas  narrativas.             

Independente  se  começou  com  policiais  agredindo  primeiro,  ou  manifestantes  agredindo           

primeiro,  ou  que  tenha  sido  simultâneo,  em  vídeo,  a  cena  é  a  mesma.  Castells  (2013)  traz  um                   

exemplo  do  movimento  Indignados  da  Espanha,  que  demonstra  que  o  movimento  sabia  disso,               

e  tomou  decisões  para  minimizar  o  efeito  negativo  que  poderiam  sofrer  a  partir  da                

representação  da  mídia.  Segundo  o  autor,  a  discussão  surgiu  a  partir  de  uma  manifestação                

contra  a  violência  policial  em  Barcelona,  onde  200  mil  pessoas  compareceram.  Sobre  o               

assunto  da  autodefesa,  considerando  a  defesa  física,   “reafirmou-se  como  axioma  do             

movimento  que  a  não  violência  era  essencial.  Em  primeiro  lugar,  porque  a  violência,               

amplificada  pela  mídia,  mesmo  quando  não  provocada  pelos  manifestantes,  alienaria  o  apoio              

da  população.”  (Castells,  2013  p.  108).  Mesmo  nos  casos  que  a  autodefesa  seria  justificada                

como  legítima,  é  uma  imagem  muito  mais  significativa  quando  um  policial  bate,  mas  o                

manifestante  não  responde  “na  mesma  moeda”.  Diminui  as  chances  de  interpretação  dúbia  do               

ocorrido,  o  que  beneficia  o  movimento  em  termos  de  apoio  popular.  Como  afirmam  Doerr  e                 

Teune   (2012)     

  

Todas  essas  formas  de  expressão  utilizadas  pelos  movimentos  sociais  podem  ser             
transformadas  em  meio  ao  processo  de  midiatização.  Gestos,  objetos  e  imagens             
precisam  de  um  veículo  que  transmita  suas  mensagens  para  além  da  situação  imediata               
na  qual  foram  expressadas.  [...]  Uma  fotografia  de  conflito,  por  exemplo,  pode  criar  a                
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impressão  de  um  flagrante  da  brutalidade  policial  ou  de  manifestantes  violentos.             
(Doerr   e   Teune,   2012,   p.   50) 70   

  

Em  relação  às  cenas  de  Confronto  Político  -  tendo  as  Jornadas  de  Junho  proporcionado                

muitas  destas  -  abre-se  oportunidade  para  criação  de  narrativas  sobre  o  ocorrido.  Waddington               

(2000)  aponta  que,  “Como  acontece  com  tantas  outras  coisas  na  vida  social,  as  revoltas  são                 

construídas :  após  a  desordem,  os  participantes  e  seus  respectivos  simpatizantes  promovem             

suas  versões  preferidas  do  que  são  eventos  inerentemente   contestados .  Cada  um  seleciona  os               

aspectos   do   incidente   que   se   adequam   a   um   propósito.” 71    (p.   103-104,   itálicos   do   autor).   

No  caso  das  Jornadas  de  Junho  não  havia  este  tipo  de  decisão  tomada  em  conjunto,  ou                  

controle  de  como  o  movimento  agiria.  Pelo  contrário,  além  do  confronto  com  a  polícia,  parte                 

do  Confronto  Político  se  deu  entre  os  manifestantes,  divididos  entre  aqueles  que  eram  a  favor                 

e  contra  a  participação  de  organizações  e  partidos  políticos.  Esta  “participação”,  é              

compreendida  como  um  aspecto  visual,  uma  vez  que  o  que  estava  em  questão  eram  as                 

bandeiras  e  camisetas  que  representavam  estas  organizações.  Doerr  e  Teune  (2012)  apontam              

que  “imagens  também  tornam  um  movimento  e  seus  adeptos  reconhecíveis  para  quem  está  de                

fora.  Isso  é  muito  óbvio  nos  casos  de  marcadores  visuais  de  identidade,  como  roupas  ou                 

símbolos.” 72  (p.  46).  As  pessoas  estarem  ali  não  era  a  questão,  a  questão  eram  estes                 

marcadores  ou  identificadores  visuais.  Doerr  e  Teune  (2012)  complementam  que  “cores             

associadas  a  um  evento  de  protesto  como  a  representação  emergente  de  uma  identidade               

coletiva  para  manifestantes  que  compartilham  um  repertório  de  ação  comum.” 73  (p.  46).              

Enquanto  uma  parcela  não  se  opôs  à  representação  coletiva  em  torno  de  um  partido  ou                 

organização  política,  a  outra  parcela  passava  por  uma  “crise  de  representação”,  conforme              

apontado  por  Pinheiro-Machado  (2019),  e  entra  em  conflito  para  que  os  marcadores  não               

70  Tradução  da  autora.  “All  of  these  forms  of  expression  used  by  social  movements  can  be  transformed  through                    
the  process  of  mediatization.  Gestures,  objects  and  images  need  a  carrier  to  transmit  their  messages  beyond  the                   
immediate  situation  in  which  they  are  expressed.  [...]  A  photograph  of  conflict,  for  example,  can  create  the                   
impression   of   either   flagrant   police   brutality,   or   of   violent   protesters.”   
  

71   Tradução  da  autora.  “As  with  so  much  else  in  social  life,  riots  are   constructed :  in  the  aftermath  of  disorder,                      
participants  and  their  respective  sympathizers  promote  their  preferred  versions  of  what  are  inherently   contested                
events.   Each   selects   those   aspects   of   the   incident   that   suits   a   purpose.”   
72  Tradução  da  autora.  “images  also  make  a  movement  and  its  adherents  recognizable  to  outsiders.  This  is  very                    
obvious   in   the   cases   of   visual   markers   of   identity   such   as   clothing   or   symbols.”   
  

73   Tradução  da  autora.  “colors  attached  to  a  protest  march  as  the  emerging  representation  of  a  collective  identity                    
for   protesters   who   share   a   common   repertoire   of   action.”   
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sejam  visíveis  durante  os  atos.  A  tentativa  de  unificação  se  dá  por  um  novo  identificador                 

visual,   as   cores   do   Brasil   -   verde   e   amarelo.    

Para  Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013),  "Os  marcadores  visuais  facilitam  outros  ativistas              

a  identificar  a  orientação  de  um  grupo  e,  assim,  defini-los  como  aliados,  competidores  ou                

inimigos." 74  (p.  XIII).  E  isso  serve  tanto  para  o  Confronto  Político  entre  os  grupos  de                 

manifestantes  a  favor  e  contra  a  presença  das  organizações  e  partidos,  quanto  para  os                

manifestantes  que  utilizavam  de  repertórios  disruptivos,  como  a  tática   black  bloc ,  por  vezes               

marcados  pelo  uso  de  roupas  pretas,  rostos  cobertos  por  camisetas  ou  por  máscaras.  Estes                

últimos  sendo  altamente  taxados  pelas  forças  repressoras  a  partir  destes  indentificadores             

visuais  performáticos.  Ademais,  é  importante  considerar  os  marcadores  visuais  de  raça  e              

classe,  que  inúmeras  vezes  são  identificados  a  partir  de  preconceitos,  como  exemplificado  no               

caso  de  Rafael  Braga.  Como  afirmam  Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013)  “Aqueles  que               

correspondem  à  imagem,  criada  pela  polícia,  de  um  possível  criminoso  provavelmente             

receberão  um  tratamento  diferente  daqueles  que  parecem  ser  inofensivos.” 75  (p.  XIII).  Para  a               

mídia,  repercutir  estas  imagens  foi  mais  uma  oportunidade  de  “contrapor  os  manifestantes              

cidadãos  aos   vândalos  criminosos ”  (Moraes,  2014,  p.  12.  Itálicos  da  autora).  Especialmente  a               

Rede  Globo  de  televisão  foi  altamente  contestada  pelos  manifestantes,  que  levantavam             

cartazes   durante   os   atos.   

  

74   Tradução  da  autora.  "Visual  markers  make  it  easy  for  fellow  activists  to  identify  the  orientation  of  a  group  and                      
thus   to   define   them   as   allies,   competitors   or   enemies."   
  

75   Tradução  da  autora.  “Those  who  match  the  police’s  image  of  a  potential  offender  are  likely  to  experience                    
different   treatment   to   those   who   appear   to   be   harmless.”   

  

  

    

  55   



  

  

  

Figura  1  -  Retirada  de   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013).  Mulher  segura  cartaz  que  diz  “Se  a  mídia                      
não   fala   a   gente   grita”.   

  

  

Figura  2  -  Retirada  de   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013).  Homem  com  camiseta  no  rosto  segura                    

cartaz   que   mostra   o   símbolo   da   Rede   Globo   com   um   X   em   vermelho   por   cima,   e   lê   “você   não   me   representa”.   
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O  cartaz  é  um  dos  repertórios  compartilhados  por  praticamente  todos  os             

manifestantes.  Este  serve  para  que  aqueles  que  passam  -  ou  vêem  fotos  -  identifiquem  as                 

causas  do  protesto.  Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013)  afirmam  que  “movimentos  sociais  são               

compreendidos  por  atores  externos  e  audiências  por  meio  de  imagens  produzidas  por  eles               

próprios  e  por  terceiros.” 76  (p.  XI).  No  caso  dos  documentários  sobre  as  Jornadas  de  Junho,                 

compreendo  que  por  mais  que  os  filmes  sejam  uma  representação  visual  externa,  os  cartazes                

que  aparecem  em  cena  são  uma  auto-representação  do  indivíduo  que  os  levantam.  Em  2013,                

os  cartazes  serviram  para  além  do  propósito  inicial,  mas  também  como  forma  de  desaguar                

sentimentos.  A  partir  da  amostra  de  documentários  foi  possível  assistir  diversos  cartazes  que               

foram  filmados,  por  vezes  porque  os  próprios  manifestantes  os  mostram  para  as  câmeras.               

Como  aponta  Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013),  "Do  cartaz  de  mobilização  ao  gesto  de  revolta                 

feito  para  satisfazer  os  fotógrafos  da  imprensa  -  os  identificadores  visuais  dos  ativistas               

deixam   impressões.   Eles   enviam   mensagens   que   não   requerem   palavras." 77    (p.   XIII).     

Dentre  os  milhares  de  cartazes,  alguns  exemplos  -  retirados  do  documentário   Amanhã              

vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013)  -  que  demonstram  a  riqueza  em  referências  e  demandas                 

são:  “Copa  no  cu  dos  outros  é  refresco”;  “Fazendo  do  ódio  instrumento  de  combate!”;  “Nossa                 

revolução  será  televisionada”;   “AI-6  da  Copa  não”;  em  Brasília  um  manifestante  levanta  um               

cartaz  que  lê  “São  Paulo  nós  estamos  com  vocês”;  “Desculpe  o  incomodo  estamos  mudando                

o  brasil”;  “Milagres  acontecem  quando  a  gente  vai  a  luta”;  uma  torcedora  durante  um  jogo  da                  

Copa  das  Confederações  em  Fortaleza  levanta  um  cartaz  “Esse  protesto  não  é  contra  a                

seleção,  mas  sim  contra  a  corrupção!  #ogiganteacordou”;  “Dilma:  o  brasil  não  vai  esquecer               

de  ontem!  Queremos  mais  do  que  uma  Copa!”;  “Hospitais  e  escolas  no  padrão  fifa                

#ogiganteacordou”;  “Vim  ver  a  seleção  mas  não  esqueci  do  mensalão”;  “Os  motivos  são               

tantos  que  nem  cabem”;  “Renan  Calheiros  sua  batata  está  assando.  Pede  pra  sair”;  “Fora                

urnas  eletrônicas”;  “Até  que  enfim  jogaram  mentos  na  geração  coca  cola"  e  “Não  queremos                

dos   royalties   do   petróleo   uma   nova   CPMF”.   

  

   

76   Tradução   da   autora.   "social   movements   are   perceived   by   external   actors   and   dispersed   audiences   via   images   
which   are   produced   both   by   themselves   and   others."   
  

77   Tradução  da  autora.   "From  the  mobilization  poster  to  the  posed  gesture  of  rebellion  made  to  satisfy  press                    
photographers  –  activists’  visual  appearances  leave  impressions.  They  send  messages  which  do  not  require                
words."   
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CAPÍTULO   3   

  

3.1   Análise   introdutória   

Neste  capítulo  faço  a  análise  dos  documentários  considerando  as  representações  do             

Confronto  Político,  como  apresentado  nas  seções  a  seguir.  Mas  antes,  faço  uma  breve  análise                

introdutória  dos  documentários  como  um  todo,  com  informações  que  julguei  relevantes  para              

a  compreensão  dos  filmes.  Para  isso,  me  baseei  nos  modos,  modelos  e  vozes  elaborados  por                 

Nichols  (2017).  Ademais,  quando  possível  encontrar,  usei  entrevistas  que  os  realizadores             

participaram,   para   complementar   esta   introdução.   

Em   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013),  o  registro  das  Jornadas  de  Junho  é                 

um  tanto  cru,  por  ser  uma  equipe  que  tinha  por  objetivo  retratar  a  Copa  das  Confederações  e                   

foi  surpreendida  pelas  manifestações.  O  filme,  em  sua  maioria,  pode  ser  entendido  como               

participativo,  conforme  a  definição  de  Nichols  (2017),  sendo  Paulinho  Serra  o             

apresentador/narrador  que  anda  entre  os  manifestantes,  torcedores  e  transeuntes  mostrando            

situações,  e  entrevistando  pessoas.  A  narrativa  se  divide  entre  os  jogos  de  futebol  dentro  dos                 

estádios  e  as  manifestações  nos  arredores,  o  que  agrupa  os  indivíduos  em  torcedores  e               

manifestantes.  As  entrevistas  que  Paulinho  Serra  conduz  parecem  ser  espontâneas,  pois  elas              

acontecem  na  própria  localização  do  protesto,  não  há  uma  segunda  locação  para  a  realização                

de  entrevistas,  como  observado  em  outros  documentários.  O  que  parece  chamar  atenção  dos               

realizadores  e  transparece  no  documentário  é  justamente  a  escala  da  repressão  policial,  em               

quantidade  desproporcional  para  o  tamanho  dos  protestos.   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo              

Botta,  2013)  acaba  com  os  manifestantes  gritando  a  frase  título,  e  a  narração  de  Paulinho                 

Serra  aponta  a  impressão  de  que  no  ano  seguinte,  assim  como  os  eventos  seriam  maiores,  o                  

mesmo   ocorreria   com   os   protestos.   

O  documentário   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)  pode  ser                 

compreendido  em  parte  como  observacional,  uma  vez  que  não  há  uma  narração,  ou               

participação  do  documentarista,  e  de  modelo  histórico,  como  descrito  por  Nichols  (2007),             

“Relatar  o  que  realmente  aconteceu;  oferecer  uma  interpretação  ou  perspectiva  a  respeito              

disso” 78  (p.  106).  O  documentário  faz  uso  da  participação  de  especialistas,  como  uma  voz  da                 

autoridade,  que  nos  explica  o  que  é  visto  nas  ruas,  mesmo  que  ainda  recente  ao  evento.  Estas                   

78  Tradução   da   autora.   “recount   what   really   happened;   offer   an   interpretation   or   perspective   on   it”   
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entrevistas  são  realizadas  fora  do  ambiente  da  manifestação  e  tomam  um  caráter  mais  formal,                

salvo  alguns  casos  de  entrevistas  com  manifestantes,  filmadas  na  própria  manifestação.  O              

depoimento  dos  entrevistados  nem  sempre  está  em  concordância,  por  vezes,  eles  se              

contradizem.  Possivelmente  isto  ocorre  por  serem  perfis  de  pessoas  diferentes,  como             

policiais,  manifestantes  e  professores  universitários.  Em  entrevista 79 ,  o  diretor  João  Wainer             

diz  não  gostar  de  documentários  unilaterais.  Entendo  manter  todas  as  entrevistas  como  uma              

tentativa  de  dar  todas  as  versões  dos  fatos.  Ainda  assim,  como  aponta  Nichols  (2017)  “A  voz                  

do  filme  trai  a  forma  de  engajamento  do  realizador  de  um  jeito  que  nem  mesmo  ele  ou  ela                    

pode  não  ter  reconhecido  totalmente.  Fala  e  revela  uma  perspectiva  distinta  do  mundo.” 80  (p.                

51).     

Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)  inicia  desenhando  como  seria                 

se  locomover  por  transporte  público  na  cidade  de  São  Paulo.  Há  várias  imagens  de  ônibus  e                  

metrôs  extremamente  lotados,  e  áudios  de  depoimentos  de  usuários  do  transporte.  Alguns              

enquadramentos  dão  a  impressão  de  claustrofobia,  por  serem  muitas  pessoas  apertadas  em              

espaços  fechados.  Entendo  que  esta  representação  do  transporte  público  pode  gerar  simpatia              

pela  causa  inicial  dos  protestos.  Assim,  são  introduzidas  imagens  das  manifestações,             

intercaladas  com  as  imagens  dos  transportes  públicos.  O  documentário  também  se  preocupa              

em  explicar  a  causa  do  MPL,  e  a  pauta  do  transporte  público  gratuito  e  de  qualidade.  Outro                   

ponto  bastante  tocado  pelo  documentário,  que  não  diz  respeito  ao  Confronto  Político,  é  o                

papel  das  mídias  e  redes  sociais  para  a  convocação  de  protestos,  e  o  número  de  pessoas  nas                   

ruas.  Por  fim,  muitos  momentos,  principalmente  pela  escolha  da  trilha  musical,  me  remetem               

ao  que  Pinheiro-Machado  (2019)  descreveu  como  o  “sentimento  de  estar  vivo  no  coletivo”               

(p.  28)  que  as  manifestações  passavam  àqueles  que  participavam  de  um  protesto  com  tantas                

pessoas   na   rua.     

79   Disponível   em   
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/08/retrato-das-manifestacoes-populares-de-2013-junho-ajuda-a-e 
ntender-o-que-vivemos-hoje.shtml    Acesso   em:   12   de   maio   de   2021   
  

80   Tradução  da  autora.  “the  voice  of  the  film  betrays  its  maker’s  form  of  engagement  with  in  a  way  that  even  he                        
or   she   might   not   have   fully   recognized.   It   speaks   from   and   reveals   a   distinct   perspective   on   the   world.”   
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Figura  3  -  Retirada  de   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014).  Mostra  muitas  pessoas  dentro  de                       

um   túnel   de   trem.   

20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014)  classifico,  predominantemente,  como  um           

documentário  observacional,  segundo  os  modos  de  Nichols  (2017).  Este  documentário  não             

apresenta  nenhuma  narração,  na  maioria  das  cenas  o  áudio  é  síncrono  às  imagens,  às  vezes                 

sendo  somado  a  uma  trilha  musical.  Além  de  filmagens,  são  usadas  também  fotografias.               

Assim  como  os  dois  documentários  anteriores,  os  dias  de  protestos  são  apresentados  em               

ordem  cronológica.  Em  entrevista  na  época  do  lançamento,  o  diretor  Tiago  Tambelli  afirmou               

que  "O  filme  não  explica  nada,  apenas  ajuda  a  pensar.  Não  quisemos  ser  pretensiosos  de                 

explicar  o  que  não  sabemos.  Nem  os  especialistas  sabem.  Ainda  vai  demorar  um  tempo  para                 

entender  o  que  foi  aquilo" 81 .  Não  gerar  uma  explicação,  não  significa  que  o  documentário  não                 

traga  uma  perspectiva  específica  dos  acontecimentos.  Na  mesma  entrevista  o  diretor  conta              

que  a  equipe  tinha  70  horas  de  filmagens  para  trabalhar  um  documentário  de  50  minutos  de                  

duração.  Assim,  as  imagens  que  compõem  o  filme  são  selecionadas  com  intencionalidade.              

Como   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014),   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,                  

2014)  também  traz  algumas  imagens  de  metrôs  cheios  de  pessoas,  que  aqui  são               

acompanhadas  pela  canção  de  rap  “O  trem”,  do  grupo  RZO,  que  faz  uma  crítica  à                 

81   Disponível   em:   
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/28/filme-sobre-protestos-no-brasil-ainda-nao-rendeu-nem-2 
0-centavos.htm     Acesso   em:   15   de   maio   de   2021.   
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precariedade  do  transporte  público.  Também  aparecem  imagens  que  mostram  a  grande             

quantidade   de   pessoas   nas   ruas.   

As  únicas  entrevistas  que  aparecem  em 20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014)  são  de               

manifestantes  no  momento  do  protesto,  e  não  entendi  se  estas  foram  pedidas  pelos               

realizadores,  ou  se  os  manifestantes  falam  espontaneamente.  Ainda,  há  filmagens  de  falas              

feitas  em  cima  de  palanques,  mas  nem  estes,  nem  os  entrevistados  são  identificados  pelo                

nome  ou  profissão.  Assim,  enquanto  outros  documentários  apresentam  ou  reafirmam  o   lugar              

de  fala  dos  seus  atores  sociais,   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014)  suprime.  Outro  ponto                

curioso  é  que  as  cenas  que  iniciam  o  documentário  são  referentes  a  uma  manifestação  feita                 

por  indígenas,  de  diversas  etnias,  no  Congresso  Nacional  em  Brasília 82 .  Como  imagem              

adicional,  há  uma  reportagem  da  TV  Câmara,  que  revela  que  o  ato  ocorreu  em  16  de  abril  de                    

2013,  ou  seja,  dois  meses  antes  das  Jornadas  de  Junho.  Na  literatura  sobre  as  Jornadas  de                  

Junho  utilizada  neste  trabalho  não  é  feita  relação  entre  este  protesto  e  as  Jornadas.  Ademais,  o                  

ato  dos  indígenas  não  aparece  em  nenhum  outro  documentário  além  de   20  Centavos  (Tiago                

Tambelli,   2014).   

Em   Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019),  a  partir  dos  modos  de  Nichols,               

classifico  como  performativo,  uma  vez  que  a  história  de  Petra  Costa  e  sua  família  se                 

misturam  com  a  história  da  democracia  brasileira,  o  que  põe  a  documentarista  como  um  ator                 

social  do  próprio  documentário.  Sua  voz,  em  narração,  é  o  que  guia  o  filme.  Durante  as                  

entrevistas  também  escutamos  as  perguntas  que  Costa  faz  aos  outros  atores,  não  somente  as                

respostas  destes.  Em  entrevista 83  a  documentarista  atribui  esta  narrativa  mais  pessoal  à  sua               

formação  em  Antropologia  e  as  discussões  de  como  representar  o  outro.  Para  Nichols  (2017),                

a  subjetividade  pode  gerar  credibilidade,  uma  vez  que  “Temos  a  admissão  honesta  de  uma                

perspectiva   parcial   mas   importante,   situada   mas   apaixonada.” 84    (Nichols,   2017,   p.   61).     

Em  relação  aos  movimentos  sociais  e  protestos,   Democracia  em  Vertigem  (Petra             

Costa,  2019)  resgata  a  história  das  mobilizações  no  Brasil,  desde  as  lutas  contra  a  Ditadura                 

Civil  Militar  e  as  Diretas  Já,  passando  pelas  greves  do  ABC,  onde  surge  Lula.  O  que                  

82   Disponível   em:   
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/04/indios-de-varias-etnias-invadem-camara-dos-deputados-em 
-brasilia.html    Acesso   em   16   de   maio   de   2021   
  

83  Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=OKoUrICVyYg    Acesso   em:   06   de   maio   de   2021.   
  

84  Tradução  da  autora.  “we  have  the  honest  admission  of  a  partial  but  important,  situated  but  impassioned                   
perspective.”   
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acompanha  a  narração  de  Petra  Costa  são  imagens  de  arquivo.  Sobre  as  Jornadas  de  Junho,                 

Tiago  Tambelli,  diretor  de   20  Centavos   (2014),  aparece  nos  créditos  de   Democracia  em               

Vertigem  (Petra  Costa,  2019)  como  “fotografia  adicional”  e  “pesquisa”.   Em  “material  de              

arquivo”  estão  citados   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014) ,   20  Centavos                 

(Tiago  Tambelli,  2014) ,  e   Rio  em  Chamas  (Daniel  Caetano,  2014) .   A  utilização  de  imagens                

adicionais  de  documentários  mais  antigos  é  um  padrão  entre  os  três  documentários  de  2019.                

Isto  mostra  uma  conexão  entre  os  filmes,  e  a  forma  como  estas  imagens  são  ressignificadas                 

para  encaixar  a  uma  nova  narrativa.  Como  aponta  Nichols  (2017),  “a  mesma  evidência  pode                

servir   como   matéria-prima   para   múltiplas   propostas   e   perspectivas”. 85    (Nichols,   2017,   p.   24).   

O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019)  pode  ser              

compreendido  como  majoritariamente  um  documentário  de  modo  expositivo,  segundo  as            

classificações  de  Nichols  (2017),  pois  conta  com  narração  de  Fernanda  Torres  e,  mesmo  a                

atriz  não  sendo  vista,  são  suas  falas  que  dão  o  tom  do  filme.  A  narração  também  usa  citações                    

de  autores.  Ainda,  neste  filme  há  muitas  entrevistas  com  especialistas.  Enquanto   Democracia              

em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019)  usa  da  subjetividade  como  base  da  credibilidade,   O  mês  que                 

não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019)  se  apoia  no  uso  da  “voz  de  Deus”,  e                  

“voz  de  autoridade”.  Como  aponta  Rose  (2002),  a  partir  de  convenções  da  fotografia,               

sabemos  que  “as  tomadas  de  close-up  media  e  a  abertura  média,  muitas  vezes  significam                

autoridade  (como  no  caso  de  locutores  de  notícias  e  peritos).”  (p.  357),  este  é  o                 

enquadramento   mais   comum   para   as   entrevistas.     

Em  um  vídeo  promocional  do  filme,  Fernanda  Torres  afirma  que  o  documentário              

“pesa  argumentos  de  direita  e  de  esquerda” 86 ,  e  de  fato,  é  sempre  evidenciado  estas  posições                 

político-ideológicas  quando  se  fala  dos  movimentos  e  das  pausas.  Ainda  que  o  mesmo  não                

seja  evidenciado  nas  entrevistas,  algumas   figuras  são  conhecidas  pelas  posições  políticas,             

como  é  o  caso  do  jornalista  Reinaldo  Azevedo,  do  economista  Joel  Pinheiro  da  Fonseca,  entre                 

outros.  Ainda,  o  filme  busca  dar  explicações  aos  eventos  políticos,  além  de  ser  enfático  em                 

suas  posições,  que  transparecem  principalmente  pela  narração.  Como  descreve  Nichols            

(2017),  “Documentários  expositivos  dependem  de  uma  lógica  informativa  transmitida  p ela            

palavra  falada.  Ao  contrário  da  ênfase  tradicional  no  cinema,  as  imagens  têm  um  papel                

85   Tradução   da   autora.   “the   same   evidence   can   serve   as   raw   material   for   multiple   proposals   and   perspectives”.   
  

86   Disponível   em:    https://www.facebook.com/watch/?v=602773153980057    Acesso   em:11   de   maio   de   2021   
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coadjuvante.” 87  (p.  122)   Em  relação  às  imagens,  o  documentário  utiliza  imagens  de  arquivo  -                

ambos   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014) ,  e   20  Centavos  (Tiago                  

Tambelli,  2014)  são  citados  como  “imagens  de  arquivo”.  Em  certos  momentos  o  que  vemos                

são  imagens  abstratas,  que  não  necessariamente  tem  relação  com  o  tema  do  documentário.               

Nos   créditos   estas   são   citadas   como   obras   de   arte.   

Espero  tua  (Re)Volta  (Eliza  Capai,  2019) ,  entendo   como  uma  combinação  do  modo              

observacional  e  reflexivo,  considerando  as  classificações  de  Nichols  (2017).  Observacional,            

pois  acompanha  os  atores  sociais  do  filme  -  três  jovens  secundaristas  que  participaram  das               

ocupações  de  escolas.  Ainda  assim,  reflexivo,  pois  frequentemente  o  espectador  é  lembrado,              

pelos  próprios  atores  sociais,  de  que  está  assistindo  a  um  filme.  O  documentário  é  organizado                 

pelos  secundaristas  que,  de  forma  intercalada,  narram  e  aparecem  em  entrevistas,  remetendo              

ao  modelo  de  testemunho,  quando  alguém  reconta  suas  experiências  pessoais  (Nichols,             

2017).  Mesmo  que  o  documentário  não  tenha  sido  produzido  por  eles,  cria-se  a  impressão  de                 

que  é  o  movimento  contando  sobre  o  movimento.  Em  entrevista,  a  diretora  Elisa  Capai 88  diz                 

que  a  escolha  dos  interlocutores  se  deu  por  uma  questão  de  representatividade,  e  com  isso,  ela                  

decidiu  chamar  jovens  secundaristas,  sendo  estes,  jovens  que  compreendem  a  luta  estudantil              

por  pontos  de  vista  diferentes.  O  documentário  tem  um  formato  rápido  e  dinâmico,  Capai                

afirma  que  é  para  manter  a  atenção  do  espectador,  por  vezes,  pessoas  jovens.  Sobre  as                 

imagens  referentes  às  Jornadas  de  Junho,  é  citado   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014)  como                

“imagens   de   arquivo”.     

Em  termos  gerais,  os  três  primeiros  documentários  -   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo               

Botta,  2013),   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)  e   20  Centavos  (Tiago                  

Tambelli,  2014)  -,  por  serem  recentes  ao  evento,  têm  um  grau  mais  descritivo,  se  baseiam                 

mais  na  indexicalidade  e  na  autoridade  da  imagem.  Já  os  documentários  de  2019  -                

Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019),   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,               

Francisco  Bosco,  2019)  e   Espero  tua  (Re)Volta  (Eliza  Capai,  2019)  -  buscam  compreender  e                

explicar  o  que  passou,  e  com  isso,  o  que  é  visto  é  uma  sintetização  dos  eventos.  As  imagens                    

de  arquivo  são  usadas  para  evidenciar  e  apoiar  as  narrações  e  entrevistas,  sendo  as  entrevistas                 

parte  das  imagens  novas  trazidas  pelos  filmes.  Neste  caso,  me  parece  que  são  os  elementos                 

87   Tradução  da  autora.  “expository  documentaries  rely  heavily  on  an  informing  logic  carried  by  the  spoken  word.                   
In   a   reversal   of   the   traditional   emphasis   in   film,   images   serve   a   supporting   role.”   
88  Disponível   em    https://www.youtube.com/watch?v=0vlcqRG6NK4    Acesso   em   12   de   maio   de   2021.   
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das  narrações  e  das  entrevistas  que  ganham  maior  destaque  e  autoridade,  como  aponta               

Nichols  (2017),  grande  parte  da  coerência  de  um  documentário  se  dá  pelo  som.  Além  dos                 

documentários  de  2019  utilizarem  imagens  de  outros  documentários,  unanimemente,  os  seis             

documentários  utilizam  imagens  jornalísticas,  provenientes  da  mídia  de  massa,  alternativa  ou             

estatal,   como   é   o   caso   da   TV   Câmara   e   TV   Senado.   

  

3.2   -   A   representação   do   Confronto   Político   advindo   da   repressão   policial   

A  primeira  categoria  a  ser  analisada  diz  respeito  ao  Confronto  Político  entre  as  forças                

repressoras  e  os  manifestantes.  Como  apontado  no  capítulo  anterior,  os  policiais  buscam  por               

repertórios  específicos  que  entendem  como  passíveis  de  repressão,  isto  é,  manifestantes             

apontados  como  “vândalos”,  que  estejam  depredando  propriedades  públicas  ou  privadas,  seja             

pela  quebra  de  vidraças,  pixação,  fogo,  entre  outros.  Ademais,  há  momentos  que  os  policiais                

se  dizem  provocados  pela  suposta  incitação  de  violência  vinda  dos  manifestantes,  o  que  é                

taxado  como  desacato.  Também  apresentei  anteriormente  que,  por  vezes,  as  forças             

repressoras  visam  um  perfil  que  foca  em  características  visuais  destes  manifestantes,  invés  de               

suas  ações,  como  aponta  Doerr,  Mattoni  e  Teune  (2013),  “Para  jornalistas,  transeuntes  e               

policiais  que  tentam  entender  um  movimento  social,  suas  expressões  visuais  são  referências              

importantes.  As  rotinas  de  policiamento,  por  exemplo,  estão  ligadas  à  aparência  dos              

manifestantes.” 89  (p.  XIII).  Em  Almeida,  Monteiro  e  Smiderle  (2020)  um  promotor             

entrevistado  afirma:  “Por  que  uma  pessoa  mascarada  está  numa  manifestação  pacífica?  Acho              

um  absurdo  a  PM  só  fotografar  e  deixar  o  cara  lá.  No  momento  em  que  se  constitui  um  grupo                     

para  cometer  crimes,  o  crime  está  consumado”  (p.  17).  No  entanto,  é  emblemático  que                

durante  as  Jornadas  de  Junho  muitos  dos  manifestantes,  e  até  transeuntes  e  pessoas  que                

estavam  ali  à  trabalho,  como  jornalistas,  sofreram  as  consequências  da  repressão  policial  -               

especialmente  na  capital  de  São  Paulo,  local  que  tem  a  maior  quantidade  de  estudos  sobre  a                  

temática,  e  é  a  mais  representada  nos  documentários.  Com  isso,  analiso  a  representação  deste                

Confronto   Político   nos   documentários   selecionados.   

Em   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013),  já  na  marca  de  dois  minutos  e                 

quinze  segundos  de  filme  começa  a  tocar  a  música  “Que  país  é  esse”,  da  banda  Legião                  

89   Tradução  da  autora.  “For  journalists,  bystanders,  and  police  officers  who  are  trying  to  get  a  picture  of  a  social                      
movement,  its  visual  expressions  are  important  points  of  reference.  Policing  routines,  for  instance,  are  tied  to                  
protesters’   appearance.”     
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Urbana,  e  esta  é  acompanhada  por  uma  sequência  de  cortes  rápidos  das  manifestações  em                

Brasília:  O  primeiro  mostra  no  trânsito  uma  fileira  de  carros  da  polícia.  O  segundo,  um  carro                  

de  polícia  estacionado  em  frente  ao  Palácio  do  Congresso  Nacional.  O  terceiro,  um  camburão                

do  BPCHOQUE,  e  após  o  cinegrafista  dar   zoom ,  há  policiais  fardados  e  uma  cena  com                 

manifestantes  e  fumaça  ao  fundo.  O  quarto,  uma  fileira  de  carros  da  polícia  estacionados.  O                 

quinto,  policiais  a  cavalo  em  frente  ao  estádio  de  futebol.  O  sexto,  uma  fila  de  policiais  em                   

motos  chegando.  Ainda  há  uma  fila  de  policiais  parados  no  meio  fio  antes  de  aparecer  uma                  

imagem   dos   manifestantes.   

 Então,  o  filme  passa  para  o  que  Singer  (2013)  descreveu  como  “batalha  campal”,                

com  policiais  correndo  com  escudos,  a  pé  ou  a  cavalo,  atirando  bombas  de  gás  lacrimogêneo                 

e  tiros  de  borracha,  e  manifestantes  correndo.  No  último  momento  desta  cena   o  cinegrafista                

filma  um  helicóptero  da  polícia  no  céu,  o  zoom  diminui  para  revelar  Paulinho  Serra  em                 

primeiro  plano.  Ele  diz  para  a  câmera  "tá  rolando  tiro  de  borracha  até  lá  de  cima  do                   

helicóptero,  meu  irmão”  (em   Amanhã  vai  ser  maior,  Marcelo  Botta,  2013 ),  e  corta  novamente                

para  o  helicóptero.  Em  um  segundo  momento  vemos  mais  imagens  do  mesmo  protesto,  entre                

elas,  uma  cena  dos  manifestantes  sentados  no  chão  repetindo  a  frase  “sem  violência”  que                

corta  para  uma  imagem  -  em  câmera  lenta,  que  entendo  como  forma  de  enfatizar  a  ação  -  de                    

um  policial  atirando  uma  bomba  de  gás  lacrimogêneo  de  trás  dos  escudos.   Nesta  cenas  de                 

confronto  entre  manifestantes  e  policiais,  o  foco  parece  estar  no  excesso  de  policiamento  nas                

manifestações ,  que  é  representado  por  policiais  chegando  em  diversos  veículos.  A  música              

“Que  país  é  esse”  também  funciona  para  apoiar  o  sentimento  de  indignação  pela  repressão.                

Neste  documentário,  quase  sempre  os  manifestantes  são  representados  em  oposição  aos             

policiais,  os  dois  grupos  frequentemente  dividem  o  enquadramento  da  câmera.  Este             

antagonismo  também  é  visto  nas  entrevistas.  Uma  senhora  que  está  ali  como  observadora,               

quando  questionada  de  sua  opinião,  anuncia  que  está  “torcendo  pelos  manifestantes.”  (em              

Amanhã   vai   ser   maior,    Marcelo   Botta,   2013).     
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Figura  4  -  Retirada  de   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013).  O  plano  é  dividido  em  dois,  na  parte                      

superior,   manifestantes,   na   inferior,   policiais.   

  

Outro  momento  que  me  chamou  atenção  é  uma  passagem  que  mostra  a  compreensão               

de  um  policial  sobre  as  gravações.  Paulinho  Serra  relata,  em  sua  narração,  que  o  policial  teria                  

escolhido  dois  homens  que  estavam  ali  para  o  jogo  de  futebol,  para  que  ele  entrevistasse.                 

Estes  entrevistados  apresentam  uma  outra  perspectiva  sobre  a  polícia:  os  policiais  teriam              

organizado  o  trânsito,  e  somente  “devolvido”  a  agressão  sofrida  pelos  manifestantes.             

Enquanto  estes  falam,  as  imagens  mostradas  são  novamente  aquela  dos  manifestantes             

sentados  no  chão  pedindo  “sem  violência”  e  o  policial  atirando  a  bomba  de  gás  lacrimogêneo,                 

a  fim  de  contradizer  a  fala  do  entrevistado.  Me  parece  que  o  policial  tentou  minimizar  a                  

representação,  por  vezes  negativa,  da  polícia  ao  escolher  entrevistados  favoráveis  às  ações              

desta.  No  entanto,  os  realizadores  do  documentário,  por  meio  desta  montagem,  revelam  suas               

posições  sobre  o  ocorrido.  Em  outro  momento  a  edição  é  usada  para  finalidade  parecida:                

Paulinho  Serra  está  na  frente  do  estádio  quando  no  megafone  alguém  diz  “Muito  obrigado  ao                 

comandante  e  a  todos  os  policiais  que  agiram  de  forma  correta...”.  É  repetido  de  forma  lenta  o                   

“correta”  enquanto  vemos  uma  imagem  de  um  policial  de  motocicleta  atropelando  um              

manifestante.  Utiliza-se  o  áudio  síncrono  referente  à  cena  que  estamos  assistindo,  até  um               

ponto  onde  os  realizadores  não  concordam  com  a  informação,  então  o  áudio  continua,  mas  a                 

imagem   corta   para   uma   outra   que   o   contradiz.   
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Em  todas  as  cidades  visitadas,  pela  equipe  de   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,                

2013),  a  questão  da  quantidade  de  policiamento  é  retomada.  Paulinho  Serra  aponta  a               

existência  de  um  "território  FIFA”  -  o  perímetro  em  volta  dos  estádios  que  é  fechado,  e  a                   

partir  daquele  espaço  somente  quem  tem  ingresso  para  os  jogos  pode  entrar.  O  apresentador                

reafirma  diversas  vezes  o  direito  de  ir  e  vir,  e  o  fato  de  a  polícia  defender  o  território  FIFA  a                      

partir  da  repressão  dos  manifestantes  que  o  ultrapassavam,  ou  chegavam  perto  das  barricadas.               

Os  realizadores  do  documentário  não  compreendem  as  manifestações  como  sendo  contra  o              

aumento  do  valor  do  transporte  público,  mas  sim,  principalmente,  como  manifestações  contra              

os  megaeventos,  além  de  outros  motivos  difusos.  Ainda  assim,  a  existência  de  um  território                

FIFA   redefine   a   pauta   inicial   do   MPL,   do   direito   de   acesso   à   cidade.    

Em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014),  uma  das  primeiras                 

imagens  que  notei  dos  policiais  são  eles  batendo  o  cassetete  no  escudo  enquanto  marcham,                

mostrando  uma  postura  bastante  militarizada,  e  que  não  parece  condizer  com  o  ambiente  que                

eles  estão.  Em  seguida,  a  partir  da  entrevista  da  jornalista  Giuliana  Vallone,  da  Folha  de  São                  

Paulo,  é  apresentada  uma  prisão  ocorrida  durante  as  manifestações.  São  mostradas  imagens              

de  um  ciclista,  que  é  segurado  contra  o  chão  enquanto  policiais  o  imobilizam.  A  câmera  foca                  

no  manifestante,  enquanto  este  repete  “ai  meu  Deus”.  Três  entrevistados  diferentes  falam              

sobre  o  caso,  e  eles  parecem  concordar  que  o  confronto  com  a  polícia  foi  causado  pelo  trajeto                   

do  ato.   O  tenente-coronel  da  PM,  Marcelo  Pignatari,  afirma  que  os  manifestantes  teriam               

descumprido   o   acordo   sobre   o   trajeto,   sendo   esta   a   causa   da   ação   policial.   
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Figura   5   -   Retirada   de    Junho   –   O   mês   que   abalou   o   Brasil    (João   Wainer,   2014).   Policiais   marcham   nas   ruas.   

Outro  ponto  que  julguei  interessante  é  que,  em  outros  momentos  do  documentário,              

quando  um  interlocutor  se  refere  a  um  acontecimento  da  manifestação,  há  imagens  que               

ilustram  o  caso,  e  assim,  reforçam  a  fala.  No  entanto,  há  uma  instância  em  que  o                  

tenente-coronel  Pignatari  afirma  que  a  ação  policial  se  deu  pelo  ataque  dos  manifestantes  aos                

policiais,  e  a  única  imagem  que  segue  é  de  dois  manifestantes  tocando  instrumentos  enquanto                

um  terceiro  segura  uma  bandeira,  em  uma  demonstração  que  parece  pacífica.  Em  contraste,               

quando  Nina  Cappello,  do  MPL,  afirma  que  os  policiais  criaram  uma  emboscada  para  os                

manifestantes,  as  imagens  que  ilustram  são  de  bombas,  um  vidro  de  ônibus  quebrado  com  um                 

formato  redondo  que  remete  a  um  tiro,  uma  lixeira  no  meio  da  avenida  pixada  com  "polícia                  

filha  da  puta”,  um  enfoque  na  perna  ferida  de  um  manifestante  e  imagens  tremidas  que                 

demonstram  que  o  próprio  cinegrafista  estava  sendo  atingido  pelo  confronto.  Mesmo  que  as               

entrevistas  tragam  a  visão  dos  interlocutores,  a  forma  que  estas  falas  são  usadas,  e  a  escolha                  

das   imagens   que   as   ilustram   revelam   a   visão   dos   realizadores   do   filme.     

Há  também  um  enfoque  nas  vítimas  das  balas  de  borracha:  uma  senhora  que  mostra  a                 

marca  no  rosto,  revela  que  tem  67  anos  de  idade,  um  homem  com  a  mão  na  perna  que  grita                     

“eu  tava  rendido”,  e  a  jornalista  Giuliana  Vallone,  que  dá  sua  entrevista  da  cama  do  hospital,                  

após  ser  atingida  no  olho.  Esta  descreve  o  dia  de  manifestação  quando  foi  atingida  como                 

“quinta  feira  foi  selvageria”,  e  que  o  confronto  com  a  polícia  parecia  um  “massacre  da  polícia                  

militar”   (em    Junho   –   O   mês   que   abalou   o   Brasil,    João   Wainer,   2014).   
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Em   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  já  nas  imagens  da  primeira  manifestação  há               

muitos  planos  detalhe 90 ,  que  focam  em  escudos  escritos  “POLÍCIA”,  uma  mão  segurando              

uma  arma,  capacetes  que  são  usados  pelos  policiais,  assim  como  outras  imagens  de  policiais                

nas  calçadas  observando  ou  caminhando  ao  lado  dos  protestos.  Em  uma  cena,  o  foco  da                 

câmera  é  usado  como  um  recurso,  primeiro  ressalta  policiais  com  capacetes  de  motocicleta               

escrito  “PM”,  e  depois  homens  rendidos  contra  a  parede  com  as  mãos  para  trás.  Na                 

sequência,  há  um  manifestante  dentro  do  porta  malas,  a  porta  fecha  e  revela  o  carro  adesivado                 

com  o  logo  da  polícia  militar.  Além  destas,  há  imagens  de  interação  entre  manifestantes  e  a                  

polícia:  um  policial  que  ao  escutar  os  manifestantes  repetindo  em  coro  “sem  violência”  diz                

“isso,  sem  violência,  legal”  (em   20  Centavos,  Tiago  Tambelli,  2014),  e  em  seguida  um  outro                 

policial  conversando  com  um  manifestante  que  o  explica  o  trajeto  que  será  feita  pelo  protesto.                 

Já  nesta  cena  começamos  a  escutar  uma  música  de  rock,  e  a  longa  sequência  que  segue                  

representa  o  Confronto  Político  destes  dois  grupos,  com  imagens  que  mostram  manifestantes              

correndo  de  fumaça,  a  câmera  balançando  bastante,  policiais  em  formação  protegidos  por              

escudos  e  faíscas  que  vêm  em  direção  a  câmera.  Neste  momento,  um  manifestante  responde                

atirando  uma  lixeira  na  direção  dos  policiais,  em  seguida  há  uma  imagem,  em  um  local                 

diferente,  que  mostra  um  manifestante  pegando  um  objeto  do  chão  e  atirando  na  direção  dos                 

policiais,  que  logo  respondem,  e  as  faíscas  são  captadas  pela  câmera.  Além  das  filmagens                

vemos   também   fotografias   de   policiais   atirando   e   manifestantes   correndo.   

90   Um   plano   detalhe   é   um   plano   com   enquadramento   bem   fechado,   que   geralmente   serve   para   dar   destaque   ao   
objeto.   
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Figura   6   -   Retirada   de    20   Centavos    (Tiago   Tambelli,   2014).   Foca   em   policiais.   

Figura   7   -   Retirada   de    20   Centavos    (Tiago   Tambelli,   2014).   Foca   em   homens   rendidos.   

O  mesmo  recurso  de  foco  visto  em   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014)  é  usado  em                 

Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013).  Neste,  primeiramente  vemos  o  excremento              

produzido   pelos   cavalos   de   polícia,   e   então,   os   policiais.   
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Figura   8   -   Retirada   de    Amanhã   vai   ser   maior    (Marcelo   Botta,   2013).   Foca   em   excremento   de   cavalos.   

Figura   9   -   Retirada   de    Amanhã   vai   ser   maior    (Marcelo   Botta,   2013).   Foca   em   policiais.   

Em  outro  dia  de  manifestação  retratado  em   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  há               

uma  cena  do  confronto  entre  os  manifestantes  e  policiais  no  que  parece  ser  um  calçadão  de                  

São  Paulo,  que  é  acompanhada  por  uma  música  de  rock.  Ao  mesmo  tempo  que  há  imagens                  

dos  policiais  em  formação,  atirando  bombas  de  gás  lacrimogêneo  e  balas  de  borracha,  há                

imagens  de  um  grande  número  de  manifestantes  contra  um  grupo  menor  de  policiais.  Em  um                 
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momento,  um  dos  policiais  cai  no  chão  e  é  bastante  agredido  pelos  manifestantes,  que                

formam  um  grupo  em  volta  dele.  Os  outros  policiais  retornam  e  arrastam  seu  corpo  para                 

longe,  que  se  encontra  desacordado.  Também  há  imagens  de  manifestantes  que  retiram  os               

blocos  de  calçamento  do  chão  e  após,  manifestantes  atirando,  o  que  dá  a  entender  ser  os                  

blocos,  em  direção  a  carros  da  polícia.  Assim,  é  retratado  as  agressões  vindas  de  ambos                 

grupos,  mesmo  que  de  forma  assimétrica,  uma  vez  que  os  manifestantes  se  defendem  com  o                 

que  encontram  na  própria  rua,  e  a  polícia  tem  todo  o  equipamento,  tanto  de  proteção  quanto                  

de  ataque.  Assim,  o  único  momento  que  os  manifestantes  aparecem  sendo  capazes  de  agredir                

os  policiais,  é  quando  um  deles  se  encontra  fragilizado  e,  sozinho,  é  atingido  por  um  grupo  de                   

manifestantes.   

  

3.3   -   A   representação   a   partir   dos   repertórios   

A  segunda  categoria  diz  respeito  ao  repertório  de  ação  coletiva  dos  manifestantes,  que               

por  vezes  foram  divididos  como  “pacíficos”  e  “violentos",  ou  ainda,  “ativistas”  e  “vândalos”.               

O  que  seria  considerado  um  repertório  violento,  como  apontei  anteriormente,  não  somente              

significa  violência  contra  pessoas,  mas  também  contra  o  patrimônio.  Além  disso,  há  uma               

questão  considerada  disruptiva  em  um  repertório  de  ação  performático  (Alonso,  2012),             

marcado  por  identificadores  visuais  como  roupas  pretas  e  rostos  cobertos  por  máscaras.              

Ademais,  são  incluídos  como  violentos  os  manifestantes  que  respondem  à  violência  policial.              

Em  oposição,  o  manifestante  pacífico  é  aquele  que  escolhe  por  não  responder  à  violência                

policial.  Os  repertórios  não  violentos  apontados  aqui  são  a  participação  na  marcha,  com  ou                

sem  cartazes,  entoando  os  cantos  e  palavras  de  ordem  comuns  em  protestos.  A  forma  como                 

estes  dois  grandes  grupos  de  manifestantes  foram  representados  nos  documentários  é             

analisada   aqui.     

Os  três  documentários  apontam  esta  separação  entre  os  manifestantes  proveniente  da             

mídia  tradicional  -  isto  é,  os  canais  de  televisão  e  jornais  -  e  também  dos  próprios                  

manifestantes.  Em   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013),  um  manifestante,  que  levou               

um  tiro  de  borracha  no  rosto,  em  entrevista  diz:  “Eu  não  tava  fazendo  nada,  nós  tava  vindo                   

organizado,  só  tinha  uns  vagabundos  entre  a  gente  que  avançaram”  (em   Amanhã  vai  ser                

maior,  Marcelo  Botta,  2013),  nesta  fala  o  entrevistado  apresenta  o  antagonismo  entre  o               

manifestante  “organizado”  e  o  tido  como  “vagabundo”.  Em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o                 
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Brasil  (João  Wainer,  2014),  são  discutidas  pelos  entrevistados  as  manchetes  dos  jornais,  que               

primeiro  pedem  por  ação  policial,  e  quando  percebem  que  o  protesto  é  apoiado  pela                

população,  os  jornais  também  passam  a  apoiar.  É  lembrada  a  enquete,  “Você  é  a  favor  de                  

protesto  com  baderna?”,  realizada  no  programa  de  Datena 91 .  As  pessoas  votam  que  sim,  para                

surpresa  do  apresentador.  Ainda,  o  filósofo  Luiz  Felipe  Pondé  diz:  "Se  francês  quebra  metrô                

na  França  tem  uma  causa.  Se  aqui  a  gente  briga  e  quebra  metrô  na  Paulista  é  vagabundo  que                    

não  quer  trabalhar.  Talvez  fosse  francês  era  mais  chique  e  a  gente  chamava  de  ativista”  (em                  

Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil,  João  Wainer,  2014).  Em   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,                  

2014)  é  mostrada  a  capa  de  um  jornal,  com  manchete  que  aponta  as  reações  violentas  da                  

polícia,  a  quantidade  de  feridos  e  detidos.  E  após  imagens  dos  ocorridos  do  dia  18  de  junho,  a                    

capa  de  um  jornal  com  a  chamada  "manifestantes  tentam  invadir  a  prefeitura;  SP  tem  noite  de                  

caos”.   

Em   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013),  em  um  protesto  em  Belo  Horizonte,                

o  assunto  é  introduzido  pela  alta  participação  da  polícia  militar,  e  consequente  repressão  com                

o  uso  de  muitas  bombas  de  gás  lacrimogêneo.  Isto  aparece  nas  imagens  dos  manifestantes                

correndo  e  imagens  de  helicópteros  da  PM.  O  documentário  diversas  vezes  estabelece  pela               

narração,  assim  como  pelas  imagens,  que  o  protesto  foi  pacífico,  até  um  ponto  de  virada.  A                  

partir  disso,  filmagens  de  longe  mostram  manifestantes  retirando  tapumes  de  um  prédio,  que               

um  tempo  depois  serão  mostrados  pegando  fogo  em  uma  fogueira  criada  por  alguns               

manifestantes.  Paulinha  Serra  narra  o  acontecimento  como  um  momento  de  conflito  entre  os               

manifestantes  que  queriam  manter  as  chamas  acesas,  e  aqueles  que  queriam  apagar  o  fogo  -                 

são  mostradas  imagens  de  um  homem  segurando  uma  mangueira  de  bombeiro,  e  após  um                

corte,  um  homem  botando  mais  uma  madeira  do  tapume  na  fogueira.  Neste  momento  também                

escutamos  o  áudio  síncrono  que  parece  mostrar  os  homens  discutindo,  mas  não  foi  possível                

compreender  o  que  dizem.  Aparecem,  ainda,  manifestantes  que  botam  fogo  em  uma  bandeira               

no  chão,  e  outros  manifestantes  surgem  para  pisar,  na  tentativa  de  apagar  o  fogo,  de  forma  a                   

demonstrar   um   conflito   entre   o   incendiar   ou   não   bandeiras   e   outros   objetos.   

Em  um  segundo  momento,  o  narrador  recapitula  que  as  manifestações  iniciaram             

pacíficas,  com  a  presença  de  famílias,  idosos  e  crianças,  e  são  usadas  imagens  que  apoiam                 

esta  narrativa.  Então,  o  narrador  aponta  que  a  polícia  não  parou  de  jogar  bombas  nos                 

manifestantes.  Neste  momento,  as  imagens  têm  outro  ritmo,  elas  balançam,  pois  o  próprio               

91   Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k    Acessado   em:   16   de   maio   de   2021   
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cinegrafista  corre.  Por  fim,  o  narrador  diz  “as  cenas  que  vamos  ver  agora  foram  fruto  de                  

vandalismo  gratuito  ou  será  que  foi  a  resposta  de  tudo  que  a  polícia  fez  durante  aquela                  

tarde?”  (em   Amanhã  vai  ser  maior,  Marcelo  Botta,  2013).  Com  isso,  o  documentário  nos                

explica  a  forma  como  deseja  que  o  espectador  avalie  as  imagens  seguintes.  A  narração  é                 

substituída  por  uma  música  de  rock,  as  imagens  tem  cortes  muito  mais  rápidos  que                

acompanham  a  música,  e  vemos  imagens  de  diversas  ações  que,  pela  narração  anterior,               

compreendo  que  são  entendidas  pelos  realizadores  do  filme  como  não  pacíficas.  Entre  elas,               

estão  imagens  de  fogo,  por  vezes  a  câmera  dá   zoom  nas  chamas,  outras  vezes  podemos                 

enxergar  mais  de  uma  fogueira  acontecendo  ao  mesmo  tempo.  Manifestantes  retirando  os              

tapumes  de  um  prédio,  e  outros  pixando  o  local.  Manifestantes  forçando  uma  porta  de                

enrolar,  balançando  uma  piscina  que  fica  em  um  display  e  quebrando  janelas,  assim  como  um                 

manifestante   que   carrega   uma   televisão   no   meio   da   manifestação.   

Em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014),  imagens  de  repertórios                 

disruptivos  já  são  apresentadas  logo  no  início  do  documentário,  e  estas  não  estão  separadas                

de  outras  imagens  dos  manifestantes  tidos  como  pacíficos,  ao  contrário  do  que  acontece  em                

Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013).  As  imagens,  quando  agrupadas  por  um  tema,                

funcionam  para  enfatizar  a  ação,  mas  quando  estão  misturadas  a  imagens  de  temas  diferentes                

não  criam  o  mesmo  efeito.  Em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014),  há                    

imagens  de  barricadas  feitas  com  fogo,  manifestantes  pulando  de  skate  pelo  fogo,  pixando               

muros,  e  de  um  ônibus  pixados  com  “3,20  não”.  A  música  que  acompanha  estas  imagens  é                  

mais  calma,  diferente  de   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013),  no  qual  a  música  era                  

agitada.  A  trilha  sonora  também  é  um  recurso  narrativo  e  a  escolha  dessa  pode  mudar  a  forma                   

como   as   imagens   que   a   acompanham   são   entendidas   (Nichols,   2017).     

Em  um  segundo  momento,  a  partir  da  entrevista  de  Bruno  Torturra,  jornalista  do               

Mídia  Ninja 92 ,  inicia-se  uma  conversa  a  respeito  dos   black  blocs :  “Falavam  de  anarcopunk,               

mas  quem  tava  lá  sabia  que  era  do black  bloc .  O  quanto  eles  estavam  inseridos  ou                  

combinados  com  o  próprio  MPL,  eu  francamente  não  sei,  mas  que  houve,  houve.”  (em   Junho                 

–  O  mês  que  abalou  o  Brasil,  João  Wainer,  2014).  Torturra,  ainda,  aponta  em  sua  entrevista                  

que  estes  usavam  máscara  e  vestimenta  preta,  que  é  característica  aos  manifestantes  que  usam                

da  técnica   black  bloc .  Para  isso,  as  imagens  associadas  são  de  um  manifestante  chutando  a                 

vidraça  de  um  banco,  de  sacos  de  lixo  pegando  fogo,  de  um  objeto  pegando  fogo  sendo                  
92  Portal   de   notícias   alternativo   e   descentralizado   que   ganha   muita   visibilidade   durante   as   Jornadas   de   Junho,   por   
sua   cobertura   dos   protestos   em   diversas   cidades.   
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atirado  na  rua,  de  manifestantes,  um  deles  aparece  com  o  rosto  coberto  por  uma  camiseta                 

preta,   andando   entre   os   carro,   manifestantes   que   formam   barricadas   no   trânsito.     

Em  outros  momentos  são  novamente  mostradas  imagens  de,  por  exemplo,  os             

manifestantes  forçando  as  grades  do   Palácio  dos  Bandeirantes,  acompanhada  com  uma             

música  calma.  Já  na  tentativa  de  entrada  dos  manifestantes  na  prefeitura  de  São  Paulo,  no  dia                  

que  o  documentário  marca  que  o  MPL  perde  o  controle  sobre  as  manifestações,  a  cena  já  não                   

é  acompanhada  da  mesma  trilha  sonora.  O  filme  traz  imagens  tanto  de  dentro  da  prefeitura,                 

dos  trabalhadores  que  lá  estavam,  quanto  imagens  da  rua,  dentre  elas,  a  van  da  emissora  de                  

televisão  Record  queimando,  manifestantes  utilizando  uma  placa  de  rua  para  tentar  abrir  a               

porta  do  prédio,  e  pixando  as  paredes  do  local.  Ainda,  há  imagens  de  saques  e  quebra  de                   

mercadoria  de  uma  loja  que  foi  invadida.  O  cinegrafista  entrevista  um  homem  que  participava                

da  ação,  este  responde  que  é  a  primeira  vez  que  “faz  um  negócio  desse”.  Quando  perguntado                  

qual  é  a  sensação,  ele  responde  “é  o  dinheiro  nosso  que  a  gente  paga  imposto”.  O  cinegrafista                   

continua  "você  acha  que  tá  roubando,  você  acha  que  tá  fazendo  o  que  aqui?”,  ele  responde                  

“nada,  só  tô  quebrando  só  não  levo  nada,  na  minha  casa  tem  televisão  velha”.  Por  fim,                  

quando  perguntado  quem  merecia  aqueles  atos,  ele  responde  “quem  tá  merecendo  isso  aí  é                

pegar  os  governos  e  tacar  fogo  em  tudo”  (em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil,  João                    

Wainer,   2014) .   

Figura  10  -  Retirada  de Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014) .  Van  da  Record  é  queimada  por                        

manifestantes.   
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Em   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014) ,  assim  como   Junho  –  O  mês  que  abalou  o                 

Brasil  (João  Wainer,  2014) ,  primeiramente  há  diversas  imagens  de  pixações  -  uma  mão               

pixando  um  viaduto,  um  ônibus  com  “3,20  nem  pensar”  e  “3,20  roubo”  -,  e  estas  estão                  

misturadas  com  outras  imagens  dos  protestos  e  de  policiais.  Em  relação  à  resposta  dos                

manifestantes  à  violência  policial,  há  imagens  de  manifestantes  atirando  objetos,  imagens  de              

fogo  nas  ruas,  mas  em  um  primeiro  momento  estas  não  fazem  oposição  à  ação  de  outros                  

manifestantes,   e   sim,   evidenciam   o   confronto   com   a   polícia.     

Sobre  os  repertórios  performáticos,  primeiramente  há  muitas  imagens  que  mostram  as             

manifestações  pacíficas,  manifestantes  tocando  instrumentos,  repetindo  em  coro  “vem,  vem            

pra  rua  vem  contra  o  aumento”,  “que  coincidência,  não  tem  polícia,  não  tem  violência”  e  “o                  

povo  unido  jamais  será  vencido”.  Então,  há  o  efeito  sonoro  de  uma  bomba,  e  a  partir  daí  há                    

imagens  que  mostram  manifestantes  vestidos  de  preto,  com  os  rostos  cobertos  por  máscaras               

tipo  balaclava  ou  camisetas  pretas.  Um  dá  entrevista  para  vários  microfones  e  gravadores,  ele                

diz  “É  guerra,  é  luta,  o  pobre  sai  de  casa  pra  lutar.  O  pobre,  ele  é  invisível,  entendeu?  Essa                     

invisibilidade  é  imposta  pelo  capitalismo.  O  capitalismo  impõe  um  sistema  que  mata  o  negro,                

que  mata  o  periférico,  que  exclui  o  jovem…”,  ele  continua,  mas  outros  manifestantes  repetem                

“já  deu,  já  deu”  (em   20  Centavos,  Tiago  Tambelli,  2014 ).  Em  cena  seguinte,  manifestantes                

formam  um  cordão  humano  e   repetem  “não  acabou,  tem  que  acabar,  eu  quero  o  fim  da  polícia                   

militar”.  Quando  estes  ficam  de  frente  para  os  policiais,  eles  repetem  “recua,  recua”  e  a                 

polícia  acata.  A  presença  deste  grupo  com  o  rosto  coberto  e  com  pautas  diferentes  daquela                 

inicial  do  MPL  é  evidenciada,  mas  eles  não  são  mostrados  praticando  nenhuma  ação,               

compreendida   por   mim,   como   violenta   ou   disruptiva   para   além   da   questão   estética.   

Já  na  cena  que  é  apontada  como  do  dia  18  de  junho  de  2013,  em  frente  à  prefeitura  de                     

São  Paulo,  há  várias  imagens  de  manifestantes  discutindo.  Enquanto  alguns  repetem  “sem              

vandalismo”,  outros  são  vistos  mirando  no  prédio.  Há  uma  imagem  de  uma  janela  quebrada,                

um  manifestante  diz  “é  o  nosso  dinheiro”  e  “se  não  quebrar  não  vai  mudar”,  alguns                 

manifestantes  tentam  separar  os  outros,  outro  é  visto  dando  entrevista  onde  diz  “não  é  o  povo                  

contra  o  povo,  vamos  se  agregar,  vamos  se  unir  contra  esse  povo  que  tá  lá  dentro  não  contra  a                     

gente  mesmo”.  Esta  cena  pode,  também,  ser  caracterizada  como  uma  representação  do              

Confronto  Político  entre  os  manifestantes,  tendo  como  pauta  a  utilização,  ou  não,  de               

repertórios  como  a  destruição  de  patrimônio,  quebra  de  vidraças  e  ocupação  de  prédios               

públicos.  Também  há  imagens  dos  manifestantes  tentando  entrar  no  prédio  da  prefeitura  e               

  

  

    

  76   



  

  
usando  uma  placa  para  quebrar  a  porta,  acompanhadas  por  uma  música  de  rock.  Esta  mesma                 

imagem  é  usada  em   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019)  e                 

Esperto   Tua   (Re)Volta    (Eliza   Capai,   2019).   

Figura  11  -  Retirada  de   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014) .  Manifestantes  usam  uma  placa  para  quebrar  a  porta                    
da   prefeitura   de   São   Paulo.   

20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  por  meio  de  fotografias,  retrata  manifestantes             

quebrando   a  vidraça  de  um  banco ,  com   chutes  e  um  extintor.  Numa  das  fotos  aparece  o                  

símbolo  do  anarquismo  pixado  na  vidraça.  Além  das  fotografias,  acompanhadas  pela  mesma              

música  de  rock,  há  filmagens  dos  manifestantes  forçando  portas  de  enrolar  do  comércio,  um                

homem  carregando  uma  televisão,  um  prédio  pegando  fogo,  a  van  da  Record  sendo  balançada                

pelos   manifestantes,   e   então,   queimada.     

  

3.4   -   A   representação   do   Confronto   Político   entre   os   grupos   de   manifestantes   

A  terceira  categoria  analisada  diz  respeito  ao  Confronto  Político  que  se  deu  entre  os                

manifestantes.  Para  isso,  os  manifestantes  se  dividem  entre  os  partidários,  junto  àqueles  que               

não  se  opõem  à  participação  de  partidos  e  outras  organizações  políticas  nos  protestos,  e  os                 

que  pedem  por  protestos  “apartidários”,  o  que  é  traduzido  por  Pinheiro-Machado  (2017)              

como  "antipartidário".  As  Jornadas  de  Junho  já  podiam  ser  caracterizadas  como  apartidárias              

uma  vez  que  não  foram  convocadas  por  um  partido  político,  o  próprio  MPL-SP  (2013,  p.  15),                  
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se  descreve  como  autônomo,  horizontal,  apartidário  e  descentralizado.  Como  apresentei  no             

capítulo  anterior,  este  confronto  é  incitado  pelos  marcadores  visuais,  como  roupas  e              

bandeiras.  Como  repertório  de  ação,  os  manifestantes  antipartidários  rasgam  e  botam  fogo  em               

bandeiras  de  partidos  e  organizações  políticas.  Entendo  que  uma  parte  dos  manifestantes              

antipartidários  se  unem  pelas  cores  do  Brasil,  utilizando  de  identificadores  visuais  como  a               

bandeira   nacional.     

Em   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013)  é  exibido  um  jogo  de  futebol  da                 

Copa  das  Confederações  em  Fortaleza.  A  narração  de  Paulinho  Serra  faz  um  paralelo  entre  os                 

manifestantes  e  torcedores  de  futebol  e  como  esta  divisão,  por  vezes,  não  era  clara.  Ele  diz                  

“alguns  torciam,  outros  protestavam,  e  dentro  tinha  gente  que  protestava  e  torcia”  (em               

Amanhã  vai  ser  maior,  Marcelo  Botta,  2013).  Dentro  do  estádio,  a  câmera  foca  em  cartazes,                 

um  deles  diz  “esse  protesto  não  é  contra  a  seleção,  mas  sim  contra  a  corrupção!                 

#ogiganteacordou”.  Em  momentos  depois,  vemos  imagens  das  ruas,  onde  os  manifestantes             

cantam  “eu  sou  brasileiro,  com  muito  orgulho,  com  muito  amor”,  e  corta  para  uma  imagem                 

dos  torcedores  dentro  do  estádio  cantando  a  mesma  música.  São  representadas  duas  formas               

de  sentir  orgulho  do  Brasil  -  pela  coesão  social  (Durkheim,  1999)  causada  pelo  futebol,  ou                 

pelas  ruas.  Ainda,  a  partir  de  imagens  da  Rede  Globo,  é  mostrado  quando  Dilma  dá  início  à                   

Copa  das  Confederações  e  é  recebida  por  vaias  dos  torcedores,  o  que  pode  ser  compreendido                 

como   um   protesto   contra   a   presidenta.     

Diversas  cenas  dos  protestos  de  rua  são  intercaladas  com  cenas  de  dentro  do  estádio  -                 

enquanto  alguns  enfrentam  a  repressão  policial  e  o  conflito  interno  das  manifestações,  outros               

torcem  nas  arquibancadas.  Estas  imagens  intercaladas  criam  uma  sensação  de  duas  realidades              

paralelas  e  alheia  uma  à  outra,  por  vezes  dois  Brasis  diferentes,  devido  à  diferença  de  estar                  

dentro  ou  fora  do  estádio.  Em  um  momento,  em  Belo  Horizonte,  quando  um  manifestante  cai                 

de  cima  de  um  viaduto,  já  imagens  de  manifestantes  em  coro  “ei  policia,  isso  é  culpa  sua”,                   

então  corta  para  uma  imagem  de  dentro  do  estádio,  onde  os  torcedores  repetem  em  mesmo                 

ritmo  “ei,  juiz,  vai  tomar  no  cu”.  Em  uma  imagem  de  protesto  no  Rio  de  Janeiro,  do  meio  da                     

rua  onde  havia  o  enfrentamento  com  a  polícia,  é  possível  enxergar  um  fogo  de  artifício  que                  

marca   a   vitória   do   Brasil   na   Copa   das   Confederações.   

Ainda,  em   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013),  em  relação  à  participação               

dos  partidos  políticos,  há  uma  cena  apresentada  pelo  narrador  como  um  momento  de               

“conflito  de  interesse”  entre  os  manifestantes  devido  à  presença  de  bandeiras  de  partidos               
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políticos.  Há  manifestantes  carregando  bandeiras  vermelhas  passando,  e  então  corta  para  uma              

imagem,  que  mantém  seu  áudio  síncrono,  na  qual  um  manifestante  -  com  o  rosto  pintado  das                  

cores  do  Brasil  -  repete  “sem  partido”,  e  é  respondido  por  outros  manifestantes  com  “sem                 

fascismo”.   

Figura  12  -  Retirada  de Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013).  Manifestante  repete  “sem  partido”,  é                   
respondido   por   “sem   fascismo”.   

Em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014),  o  assunto  é  puxado  pelas                   

entrevistas  da  manifestante  Elena  Judensnaider  e  Bruno  Torturra,  do  Mídia  Ninja,  onde  eles               

falam  sobre  as  manifestações  do  dia  18  de  junho.  Neste  dia  os  narradores  apontam  o                 

surgimento  de  novos  grupos  de  manifestantes  que  usavam  a  bandeira  do  Brasil  como  um                

identificador  visual.  Nina  Cappello,  ativista  do  MPL,  afirma  que  naquele  dia  o  movimento               

não  tinha  intenção  de  que  o  ato  fosse  para  a  prefeitura,  no  entanto,  foram.  As  imagens  que                   

acompanham  são  de  manifestantes  que,  em  coro,  entoam  “Ei,  Haddad  vai  tomar  no  cu”,  “Ei,                 

Datena  vai  tomar  no  cu”,  “SBT,  vai  se  foder”.  Sobre  as  manifestações  do  dia  20  de  junho,  o                    

documentário  já  abre  com  uma  imagem  dos  manifestantes  se  batendo  com  os  canos  de  PVC                 

utilizados  como  mastro  de  bandeiras,  e  os  entrevistados  tocam  no  assunto  da  diferença               

ideológica  dos  manifestantes.  Manifestantes  com  bandeiras  vermelhas  repetem  “sem           

fascismo”,  a  câmera  gira  e,  do  outro  lado,  manifestantes  com  bandeiras  do  Brasil  repetem                

“sem  partido”,  manifestantes  discutem  uns  com  os  outros,  um  policial  com  uniforme  da               

polícia  militar  fala  “mas  eles  não  se  entendem?”  e  ri,  manifestantes  com  bandeiras  e  pinturas                 

faciais  verde  e  amarelo  repetem  “abaixa  a  bandeira”.  Em  entrevista,  o  jornalista  e  cientista                
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político  Leonardo  Sakamoto  aponta  a  existência  de  jovens  não  politizados,  e  grupos  de               

extrema-direita  que  tentavam  cooptar  os  jovens,  as  imagens  que  ilustram  essa  fala  é  de  um                 

homem  de  cabeça  raspada  e  maquiagem  de  caveira,  manifestantes  que  repetem  “queima!”,              

enquanto  há  a  tentativa  de  queimar  uma  bandeira  do  PT  e  uma  bandeira  do  Brasil  sendo                  

queimada   no   chão.   

O  documentário  aborda  também  a  questão  das  múltiplas  pautas,  há  imagens  de              

diversos  cartazes,  um  depoimento  sobre  a  manifestação  estar  sem  rumo  e  um  ambulante  que                

anda  entre  os  manifestantes  vendendo  bandeiras  do  Brasil.  A  cinegrafista  pergunta  a  uma               

manifestante,  que  usa  bandeira  do  Brasil  amarrada  sob  os  ombros  e  uma  máscara  do  Guy                 

Fawkes  levantada  na  cabeça,  qual  o  motivo  de  ela  estar  na  manifestação,  ela  diz  que  é  pela                   

PEC  37,  mas  não  consegue  responder  com  clareza  o  que  é  a  PEC.  O  filme  corta  para  um                    

manifestante  vestido  totalmente  de  laranja,  ele  responde  o  que  é  a  PEC,  então  volta  para  a                  

moça  se  embaralhando  nas  palavras.  Novamente,  corta  para  a  entrevista  de  Sakamoto,  que               

fala  que  as  pautas  eram  superficiais,  e  revelavam  a  falta  de  formação  política,  e  então  volta                  

para  a  moça  que  responde  que  a  PEC  37  “diz  para  fechar  os  olhos  para  essa  roubalheira,  esses                    

criminosos,  esses  crimes  que  o  governo  comete…  o  governo  não,  o  pessoal  lá  da  câmara  faz,                  

e  fechar  os  olhos  para  essa  roubalheira...”  (em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil,  João                   

Wainer,  2014).  Esta  edição  busca  evidenciar  a  falta  de  formação  política  de  um  grupo  de                 

manifestantes,  aqui  representados  por  esta  moça.  Há  também  outros  depoimentos  e  mais              

imagens  do  Confronto  Político  entre  os  manifestantes  desencadeado  pelas  pautas  e             

participação   dos   partidos.   

Em   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  já  no  início  das  cenas  do  protesto  do  dia  20                  

de  junho  de  2013,  é  retratado  o  Confronto  Político  entre  os  manifestantes.  Em  um  momento                 

há  imagens  de  manifestantes  que  balançam  bandeiras  do  Brasil  e  cantam  o  hino  nacional,  e                 

corta  para  uma  imagem  de  manifestantes  que  gritam  em  coro  “uuu,  idiota”.  É  apresentado                

nesta  mesma  sequência  a  difusão  das  pautas  e  as  mudanças  que  as  Jornadas  sofriam  conforme                 

os  dias  de  manifestação  passavam.   Há  uma  imagem  na  qual  dividem  a  cena  um  pastor,  que                  

repete  “Deus  ama  todos”,  e  uma   Drag  Queen ,  com  um  cartaz  contra  a   cura  gay ,  os  dois                   

juntos  repetem  “vamos  pro  céu,  vamos  pro  céu”.  Um  vendedor  de  lanches,  enquanto  frita                

linguiças  na  chapa,  ri  e  canta  “vem,  vem,  vem  pro  churras,  vem”  no  mesmo  ritmo  da  palavra                   

de   ordem   “vem   para   a   rua,   vem”,   que   em   outros   momentos   os   manifestantes   repetiam.     
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Em  um  segundo  momento,  ao  fundo  há  bandeiras  do  PT  e  manifestantes  repetem  “ei,                

PT,  vai  tomar  no  cu”,  há  um  corte  e  a  imagem  seguinte  é  de  manifestantes  ainda  repetindo  a                    

frase,  então,  há  um  movimento  de  câmera  que  mostra  manifestantes  com  camisetas  e               

bandeiras  do  PT  e  manifestantes  com  bandeiras  do  Brasil  brigando,  um  outro  manifestante               

entra  no  meio  para  separar.  Corta  para  um  manifestante,  não  identificado,  fala  para  a  câmera,                 

ele   diz:   

Isso  é  gente  que  não  tá  politizada  e  começa  a  vir  aqui  tirar  o  direito  de  manifestação,                   
eu  não  sou  a  favor  do  PT,  eu  não  sou  a  favor  do  partido,  mas  eu  vou,  sim,  impedir  que                      
pessoas  fascistas  não  deixem  eles  se  manifestar,  eles  tão  na  luta  a  muito  mais  tempo                 
que  esta   burguesada  da  academia  que  veio  hoje  só  porque  viu  na  globo  que  é  legal.                  
(em    20   Centavos,    Tiago   Tambelli,   2014)   

  

Nesta  fala  há  tanto  uma  explicação  sobre  o  que  se  trata  o  confronto,  quanto  uma  posição                  

acerca  do  assunto.  Na  sequência,  manifestantes  com  bandeiras  do  PT  repetem  “democracia”,              

a  câmera  foca  bem  nas  camisetas  que  identificam  os  manifestantes,  como  a  camiseta  do                

sindicato   Central  Única  dos  Trabalhadores  ( CUT)  e  a  camiseta  do  PT.  Há  mais  um                

depoimento  de  um  manifestantes  que  diz  ser  do  PSTU ,  ele  diz  “[...]  passei  os  últimos  15  anos                   

levando  bomba  e  bala  quando  os  protestos  eram  100,  200  gatos  pingados,  e  agora  que  a                  

multidão  tá,  eu  e  meus  companheiros  que  seguramos  rojão  não  podemos  estar  aqui               

apresentando  nossas  ideias,  isso  tá  errado”.   Segue  com  imagem  dos  manifestantes  repetindo              

“todo  mundo  unido,  contra  a  tarifa,  não  é  contra  partido”,  para  criar  um  contraste  há  um  corte                   

e,  então,  manifestantes  que  repetem  “o  povo  unido  aqui  é  sem  partido”.  Há  mais  um                 

depoimento   dado   por   um   manifestante   não   identificado:     

Eu  ouvi  que  alguém  falou  assim:  quem  não  está  confuso  não  está  bem  informado.  E  a                  
gente  vem  pra  rua,  cê  vê  uma  parcela  duma  juventude  reacionária  se  posicionando,               
dando  opinião...  a  onda  vermelha  tá  ali,  e  o  grito  de  sem  partido.  Então  a                 
carnavalização  da  política  perdeu  o  controle,  todos  os  blocos  tão  na  rua  e  agora  mais                 
do  que  nunca  a  guerra  é  memética,  a  disputa  de  imaginário,  e  aí  quem  tá  consciente,                  
empoderado,  se  sente  protagonista  que  tem  autonomia  de  opinião  continua            
compartilhando,  trocando,  um  informando  aos  outros,  porque  tá  só  começando.  (em             
20   Centavos,    Tiago   Tambelli,   2014)   

  

Ao  fundo  é  possível  escutar  manifestantes  que  repetem  “sem  partido”.  A  imagem  que  segue  o                 

depoimento  é  de  manifestantes  repetindo  “fora  PT  não  precisamos  de  você”.  Há  imagens               

também  de  manifestantes  na  tentativa  de  queimar  uma  bandeira  da  União  Nacional  dos               
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Estudantes  (UNE),  que  é  resgatada  por  uma  manifestante  que  usa  uma  camiseta  da  entidade.                

As   cenas   de   conflito   segue,   e   mais   uma   manifestante   dá   depoimento:     

Participei  da  luta  contra  a  ditadura,  pelo  fora  Collor,  não  comecei  hoje  não,  é                
democrático  o  meu  direito...  eu  luto  pela  revolução  socialista,  isso  é  repressão...  a  luta                
não  é  só  de  vocês,  eu  luto  todos  os  dias  da  minha  vida  pra  permitir  que  vocês,  que  não                     
sabem,   queiram   me   ensinar   o   que   não   sabem   (em    20   Centavos,    Tiago   Tambelli,   2014)   

  

Há  quatro  depoimentos  de  manifestantes  que  são  a  favor  da  participação  dos  partidos               

políticos.  Há  também,  mais  a  frente,  em  tom  similar,  uma  fala  do  jornalista  Leonardo                

Sakamoto,  identificado  por  mim,  mas  não  identificado  pelo  filme.  Em  comparação,  não              

vemos  nenhum  depoimento  vindo  dos  manifestantes  que  eram  contra  a  participação  dos              

partidos.  Por  fim,  acompanhada  da  música  de  rock,  há  imagens  de  manifestantes  queimando  e                

rasgando  diversas  bandeiras,  manifestantes  em  confronto  tanto  verbal  quanto  físico,  o  que              

monta  um  retrato  bastante  extenso  deste  confronto.  A  edição  usada,  com  montagens  que               

mostram  grupos  de  manifestantes  repetindo  frases  em  protesto  uns  contra  os  outros,  reforça  o                

ponto  da  polarização.  As  imagens  a  seguir,  de   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  são                

veiculadas  em  todos  os  documentários  de  2019.  Na  próxima  seção,  apresento  o  contexto  na                

qual   elas   são   inseridas.   

Figura   13    -    Retirada   de    20   Centavos    (Tiago   Tambelli,   2014).   Manifestantes   repetem   “Democracia”   
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Figura  14  -  Retirada  de 20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014).  Manifestantes  repetem  “O  povo  unido  aqui  é  sem                    

partido”   

Figura  15  -  Retirada  de 20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014).  Manifestantes  pondo  fogo  em  uma  bandeira  da                   

UNE.   

  

3.4   -   A   narrativa   que   ganha   a   disputa   
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Por  fim,  a  quarta  categoria  da  análise  diz  respeito  principalmente  ao  que  remanesce               

das  Jornadas  para  os  documentários  de  2019.  Como  venho  apontando,  os  significados  das               

Jornadas  de  Junho  são  disputadas,  e  isso  inclui  qual  é  o  seu  registro  enquanto  um  evento                  

histórico.  Principalmente  se  considerarmos  as  associações  que  frequentemente  são  feitas            

entre  as  Jornadas  de  Junho  e  eventos  posteriores.  Nos  documentários,  analiso  como  estas               

foram   representadas   e   como   foram   encaixadas   em   narrativas   maiores   e   que   a   extrapolam.     

Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019)  introduz  a  discussão  sobre  as  Jornadas              

de  Junho  a  partir  de  uma  imagem  aérea,  em  câmera  lenta,  que  vem  de  trás  do  prédio  do                    

Congresso  Nacional,  e  aos  poucos  se  aproxima  para  revelar  manifestantes  nos  gramados.              

Uma  imagem  aérea  muito  parecida  vai  ser  usada  para  descrever  as  manifestações  durante  a                

votação  pelo  impeachment,  como  se  os  momentos  se  repetissem.  Na  narração,  a              

documentarista  fala  sobre  a  construção  do  prédio  do  Congresso,  e  como  teria  sido  esquecido                

o  “principal  ingrediente  da  democracia:  o  povo”,  para  a  documentarista  o  Congresso              

permaneceria  fechado  até  a  chegada  do  que  chama  de  “abalo  sísmico”  (em   Democracia  em                

Vertigem,  Petra  Costa,  2019).  Há  um  corte  para  uma  imagem  dos  manifestantes  tomando  o                

Congresso,  estes  correm  pelo  teto  da  construção.  Na  imagem  seguinte,  os  manifestantes  já               

são  muitos  e  ocupam  todo  o  redor  e  topo  do  Congresso.  Durante  esta  sequência  há  uma  única                   

imagem  da  repressão  policial:  visto  de  cima  um  policial  dispara  duas  vezes  contra  pessoas                

que   passam   correndo   perto   dele.   

Brevemente,  pela  narração,  Costa  apresenta  o  motivo  das  manifestações,  fazendo  uma             

ligação  com  a  Primavera  Árabe,  o  papel  da  mídia  e  das  redes  sociais  e  a  repressão  policial.  O                    

documentário  usa  da  tese  que  as  Jornadas  de  Junho  polarizaram  o  país  e  que  seria  o  início  do                    

fim  do  PT,  uma  vez  que  a  popularidade  da  presidenta  Dilma  caiu  durante  o  período.  Para                  

corroborar  com  o  ponto,  a  produção  utiliza  imagens  do  Jornal  Nacional  da  Rede  Globo,  onde                 

Bonner  apresenta  um  gráfico  do  Datafolha  que  mostra  a  avaliação  do  governo  Dilma  caindo                

durante  as  primeiras  semanas  de  Junho.  A  documentarista  coloca  em  sua  narração  como  uma                

“fissura”  que  teria  dividido  o  país.  Na  sequência,  as  imagens  que  ilustram  este  argumento                

são:  no  centro  do  quadro  há  uma  bandeira  vermelha  que  diz  “esquerda  marxista”,  em  todo  seu                  

redor  manifestantes  a  puxam,  e  ela  se  rasga  diante  da  câmera.  Em  uma  segunda  imagem,  dois                  

homens  com  bandeiras  do  Brasil  amarradas  nos  ombros  rasgam  mais  uma  bandeira  do  PT,                

ainda  na  mesma  montagem,  mais  duas  imagens  de  bandeiras  do  PT  são  queimadas.  Por  fim,                 

em  primeiro  plano  a  câmera  passa  pelos  manifestantes  que  repetem  em  coro  “o  povo  unido                 
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aqui  é  sem  partido”,  há  um  corte  que  passa  para  uma  imagem  de  enquadramento  similar  onde                  

manifestantes,  que  como  identificadores  visuais  utilizam  camisetas  e  bandeiras  vermelhas,            

repetem  em  coro  “democracia”.  Estas  imagens  em  sua  maioria  são  reconhecíveis  de   20               

Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  mas  não  são  usadas  na  mesma  ordem,  ainda  que  se                

mantenha  a  ideia  original  de  contraste  entre  elas.  Elas  são  postas  em  oposição  para  apoiar  a                  

narrativa,  mas  não  há  como  saber  se  os  manifestantes  repetiam  suas  falas  um  grupo  de  frente                  

para  o  outro.  A  cena  fecha  em  uma  tela  preta,  só  escutamos  a  voz  da  documentarista,  ela  diz                    

“deste  momento  em  diante,  nada  mais  seria  igual”.  Este  documentário  segue  uma  explicação               

institucional  dos  eventos,  como  aponta  Pinheiro-Machado  (2019),  que  coloca  as  Jornadas  de              

Junho  como  o  começo  de  uma  fase  política.  O  único  confronto  que  recebe  maior  atenção  é                  

aquele   entre   os   manifestantes.   

Figura  16  -  Retirada  de Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019).  Manifestantes  rasgam  uma  bandeira  do                  

PT.   

Em   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019),  as  primeiras               

imagens  das  Jornadas  de  Junho  que  vemos  são  em  preto  e  branco,  e  elas  passam  rapidamente,                  

me  parecem  estar  ali  como  forma  de  relembrar  as  manifestações.  Na  narração,  Torres               

menciona  rapidamente  o  número  de  manifestantes  que  estavam  nas  ruas,  a  repressão  policial               

sofrida  e  apresenta  que  o  foco  se  dará  no  que  considera  ser  os  desdobramentos  das  Jornadas                  

de  Junho:   “Já  não  importa  o  junho  enquanto  passado,  o  que  importa  é  pensar  nas  lições  que                   

podemos  tirar  do  sentido  geral  desse  acontecimento”  (em   O  mês  que  não  terminou,  Raul                
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Mourão,  Francisco  Bosco,  2019).  Com  isso,  a  narradora  aponta  que  um  dos  legados  das                

Jornadas  de  Junho  seria  a  inauguração  de  “uma  cultura  social  do  engajamento”,  e  reafirma                

que  esta  “não  é  menos  engajada  quando  deixa  de  corresponder  a  determinada  perspectiva               

política  e  ideológica”  (em   O  mês  que  não  terminou,  Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019).                

Torres  aponta  então  a  diferença  de  sentidos  entre  as  Jornadas  de  Junho  enquanto  evento                

presente  e  enquanto  parte  da  história,  atribuindo  um  sentido  ideológico  a  estas  fases:  “ Em  seu                 

sentido  intenso  de  ataques  da  sociedade  civil  contra  o  sistema  político,  junho  foi  percebido                

como  revolucionário,  em  seu  sentido  extenso,  enquanto  mês  que  não  terminou,  junho  teve  um                

devir   conservador.”    (em    O   mês   que   não   terminou,    Raul   Mourão,   Francisco   Bosco,   2019).   

São  ressaltados  como  desdobramentos  o  fim  do  Lulismo,  a  Lava  Jato,  a  prisão  de                

Lula,  a  fragilização  da  popularidade  do  PT  e  de  Dilma,  assim  como  o  impeachment,  e  a                  

ascensão  da  direita  ao  poder,  todos  eventos  retratados  no  filme.  Ademais,  o  documentário               

busca  mapear,  a  partir  da  fala  dos  entrevistados  e  a  narração  de  Torres,  os  antecedentes  das                  

Jornadas  de  Junho.  São  destacados  alguns,  como  o  neoliberalismo,  a  crise  econômica              

brasileira,  crise  do  capitalismo  em  2008,  as  alianças  feitas  pelo  PT  para  governabilidade,               

“ciclo  de  revoltas  democráticas  de  2011  até  2013”  (em   O  mês  que  não  terminou,  Raul                 

Mourão,  Francisco  Bosco,  2019 )  que  têm  como  ponto  em  comum  a  falta  de  identificação  com                 

a  forma  atual  da  democracia,  o  crescimento  da  internet  e  seu  uso  social,  o  fenômeno  do                  

crescimento   da   classe   C,   entre   outros.     

Em  relação  ao  uso  de  imagens  das  manifestações,  eles  são  bem  pontuais,  utilizando               

também,  bastante  fotografias.  Enquanto  Pablo  Capilé,  ativista  e  produtor  cultural,  fala  sobre  a               

“crise  de  intermediário”  pela  qual  teria  passado  a  mídia  tradicional  após  o  surgimento  da               

internet,  vemos  uma  imagem  aérea  de  uma  manifestação  e  escutamos  o  coro  de  “ei,  Globo,                 

vai  tomar  no  cu”.  Ainda  em  sua  fala  sobre  as  mídias,  mostram  imagens  de  fogo  nas  ruas,  e                    

manifestantes  entrando  na  prefeitura  de  São  Paulo,  mesmo  Capilé  não  tendo  falado  sobre  os                

repertórios   violentos   ou   disruptivos   dos   manifestantes.     
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Figura  17  -  Fotografia  retirada  de   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019) .  Mostra  a                    
quantidade   de   cartazes   das   Jornadas   de   Junho.   

Aos  17  minutos  do  filme  é  a  primeira  vez  que  a  pauta  inicial  das  manifestações  é                  

abordada  -  o  aumento  da  passagem  do  transporte  público  na  cidade  de  São  Paulo,  mostrando                 

imagens  de  ônibus  cheios,  e  um  pixado  com  “3,20  nem  pensar”.  Também  menciona  os                

megaeventos  de  2014  como  uma  das  pautas  iniciais,  com  fotografias  de  policiais  em               

periferias,  ao  tratar  de  remoções  compulsórias  em  periferias.  Posteriormente  Torres  volta  a              

citar  o  MPL  e  o  aumento  da  tarifa,  com  isso,  há  fotografias  de  policiais,  barricadas  feitas  de                   

objetos  pegando  fogo,  fogueiras  feitas  nas  ruas,  e  avenidas  tomadas  por  manifestantes.              

Enquanto  é  possível  separar  nos  documentários  de  2014  estes  confrontos  em  mais  categorias,               

aqui  eles  já  aparecem  todos  juntos,  associando  ao  MPL  os  repertórios  disruptivos.   Sobre  o                

papel  da  mídia  e  a  repressão  policial,  o  assunto  é  puxado  por   Pablo  Ortellado,  professor  de                  

Políticas  Públicas  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP).  Ortellado  afirma  que  os  protestos  do                

MPL  foram  ousados  em  seus  repertórios,  como  o  bloqueio  de  grandes  avenidas  e  a  tática                 

black  bloc,   o  que  chamou  atenção  da  mídia.   Há  fotografias  das  manchetes  dos  grandes                

jornais,  primeiro  chamando  os  atos  de  vandalismo,  e  é  atribuída  à  mídia  o  aumento  da                

repressão  policial.  Com  isso  há  imagens  de  manifestantes  correndo,  policiais  a  cavalo,              

policiais  em  formação  atrás  de  escudos,  e  atirando.  Então,  Ortellado  aponta  a  pesquisa  feita                

pelo  DataFolha  que  mostra  aprovação  das  manifestações.  Há  imagens  das  manchetes  de              

jornais  apoiando  as  manifestações,  o  que,  para  Ortellado,  foi  um  dos  pontos  que  fez  pessoas                 

apolíticas  e  pessoas  de  direita  se  juntarem  nas  ruas,  em  protestos  que  ele  classifica  como                 
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“radicais”.  Torres  afirma  que   “a  partir  daí  junho  vai  se  tornando  complexo  e  confuso”  (em   O                  

mês  que  não  terminou,  Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019 ),  ponto  ilustrado  por  imagens  do                

Confronto  Político  entre  manifestantes,  de  pessoas  com  bandeiras  do  Brasil,  manifestantes             

cantando  o  hino  nacional  nas  ruas,  manifestantes  em  confronto  físico,  assim  como  imagens  já                

conhecidas  de   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014) :  os  manifestantes  em  coro  “todo  mundo               

unido  contra  tarifa,  não  é  contra  partido”,  “o  povo  unido  aqui  é  sem  partido”,  “democracia”,                 

“fora  PT  não  precisamos  de  você”.  Assim  como   Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,               

2019) ,  se  faz  uma  análise  institucional  a  partir  das  Jornadas  de  Junho.  Enquanto  nos                

documentários   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)  e   20  Centavos  (Tiago                  

Tambelli,  2014)  é  possível  perceber  uma  maior  divisão  de  fases  das  Jornadas,  em   O  mês  que                  

não  terminou  (Raul  Mourão,  Francisco  Bosco,  2019)  são  ressaltados  somente  dois             

momentos,  o  inicial  do  MPL,  já  junto  com  o  confronto  com  a  polícia  e  os  repertórios                  

disruptivos  e  violentos,  e  o  confronto  entre  manifestantes,  que  permite  a  relação  com  os                

eventos   políticos   futuros.   

Em   Espero  tua  (Re)Volta  (Eliza  Capai,  2019) ,   a  pauta  das  Jornadas  é  trazida  logo  no                 

início  do  documentário.  Vemos  uma  cena  do  que  parece  ser  uma  manifestação  de  rua                

comemorativa,  onde  de  cima  do  carro  de  som,  alguém  anuncia  a  vitória  de  Jair  Bolsonaro  à                  

presidência.  A  partir  da  narração  de  Lucas  Penteado,  ele  reflete  “É,  deve  ser  difícil  pra  você,                  

que  está  vendo  o  bagulho  assim  todo  de  fora,  entender…  pra  entender  essa  conjuntura,  a                 

gente  tem  que  voltar  para  a  matriz,  quando  o  gigante  acordou  mesmo.”  (em   Espero  tua                 

(Re)Volta,  Eliza  Capai,  2019).  As  Jornadas  de  Junho  surgem  como  ponto  de  partida  da                

conjuntura  atual,  assim  como  é  visto  nos  outros  dois  filmes  desta  sessão.  Algo  que  este                 

documentário  traz  de  diferente  é  o  retrato  das  Jornadas  de  Junho  como  um   primeiro  contato                 

com  os  movimentos  de  rua,  como  momento  de  aprendizado  dos  repertórios  de  protesto,               

principalmente   pelos  interlocutores  serem  jovens .  Lucas  Penteado  aponta:  "Foi  aí  que  a  gente               

aprendeu  a  se  defender,  a  defender  nossos  ideais.  [...]  Na  manifa  se  aprende  tudo,  chutar                 

bomba,  correr.”  (em   Espero  tua  (Re)Volta,  Eliza  Capai,  2019).  O  interlocutor,  nesta  fala,               

concorda  com  Gohn  (2014)  que  afirma  “para  muitos  jovens,  as  manifestações  foram  o               

batismo  na  política”  (p.110),  além  de  exemplificar  a  forma  como  os  repertórios  de  ação                

coletiva  são  aprendidos  durante  o  Confronto  Político  (Tilly,  1978;  Alonso,  2012).  O              

documentário,  pela  fala  de  Penteado,  também  retoma  o  motivo  inicial  das  manifestações  -  o                

aumento  da  tarifa  de  ônibus  e  a  causa  do  direito  pela  cidade  -  de  forma  mais  extensa.  O                    

narrador  reafirma  a  importância  da  pauta,  a  partir  de  sua  vivência  enquanto  morador  da                
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periferia  de  São  Paulo.  Ele  compreende  os  custos  mensais  com  o  ônibus,  e  a  concentração                 

dos  espaços  de  cultura  e  lazer  na  região  central  da  cidade.  Também  são  retomadas  imagens                 

das  conferências  de  imprensa  dadas  pelo  prefeito  Fernando  Haddad,  e  pelo  governador              

Geraldo  Alckmin  de  São  Paulo.  Quando  há  a  fala  da  presidenta  Dilma  Rousseff,  Lucas                

Penteado  afirma  que  a  presidenta  errou  e  Nayara  Souza  a  defende.  Desta  forma  o                

documentário   retoma   que   há   mais   de   uma   interpretação   sobre   os   eventos.   

Enquanto  estes  assuntos  são  tratados,  há  imagens  das  manifestações,  em  sua  maioria,              

noturnas.  Algumas  são  em  perspectiva,  cria-se  uma  sensação  de  profundidade,  e  mostra  por               

grande  extensão  da  rua  a  presença  dos  manifestantes,  a  fim  de  retomar  que  foram                

manifestações  massivas.  Com  o  mesmo  propósito,  há  imagens  aéreas  que  se  movimentam              

pelas  ruas  revelando-as  cheias  de  pessoas.  Ainda,  há  imagens  que  trazem  a  sensação  de                

alegria,  como  manifestantes  sorrindo  e  dançando  para  a  câmera,  um  manifestante  plantando              

bananeira,  e  um  motorista  de  ônibus  que  faz  gestos  para  a  câmera,  de  dentro  do  ônibus.  E                   

então,  há  uma  virada  no  ritmo  do  filme,  como  policiais  mirando  suas  armas  em                

manifestantes,  manifestantes  correndo,  helicópteros  sobrevoando,  policiais  a  cavalo,  um           

plano  detalhe  mostra  uma  bomba  de  gás  lacrimogêneo  na  mão  de  um  policial,  em  outro                 

momento  um  policial  atira  uma  bomba,  o  manifestante  pega  com  a  mão  e  atira  de  volta,                  

policiais  agredindo  manifestantes,  um  carro  avança  sobre  os  manifestantes  que  bloqueiam  a              

rua,  entre  diversas  outras  demonstrações  de  violência  contra  manifestantes.  Além  da  narração              

dos  interlocutores,  há  áudio  de  apresentadores  de  jornais  de  televisão  noticiando  cenas  de               

violência.  O  documentário  mostra  também  o  repertório  disruptivo  de  alguns  manifestantes,             

com  cenas  deles  em  cima  do  Congresso  Nacional,  assim  como  forçando  uma  grade  que                

Penteado  afirma  ser  do  palácio  do  governador,  e  uma  porta  que  o  interlocutor  conta  ser  da                  

prefeitura   de   São   Paulo,   um   manifestante   em   cima   de   um   ônibus   e   ruas   bloqueadas   por   fogo.     
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Figura  18  -  Retirada  de Espero  tua  (Re)Volta  (Eliza  Capai,  2019).  Perspectiva  que  apresenta  a  quantidade  de                   
manifestantes   rua   a   frente.   

As  Jornadas  de  Junho  são  retomadas  posteriormente,  a  partir  de  uma  fala  sobre  as                

entidades  estudantis  e  ativistas  autonomistas.  Mostra-se  uma  cena  de  um  protesto  feito  pelos               

secundaristas  em  2015.  Neste  havia  a  presença  de  carros  de  som  com  entidades  estudantis,                

porém  parte  dos  manifestantes  pediam  que  não  houvesse  liderança,  resultando  na  queima  de               

uma  bandeira  da   União  Municipal  dos  Estudantes  Secundaristas  de  São  Paulo  (UMES).              

Enquanto  uma  narradora,  Marcela  Jesus  diz  que  não  entendia  o  porquê,  mas  defendia  que  os                 

movimentos  fossem  autonomistas,  Nayara  Souza  discorda  e  relembra  as  Jornadas  de  Junho.              

A   narração   de   Nayara   introduz   a   questão   do   Confronto   Político   entre   manifestantes:   

  

“Por  mil  questões,  que  são  outros  filmes,  as  manifestações  foram  ganhando  força  e               
gritando  que  não  era  apenas  pelos  20  centavos,  e  o  que  MPL  fez?  Disse  que  sim,  que                   
era  só  pelos  20  centavos.  E  aí  a  esquerda  autonomista  que  nega  liderança  sai  do  lugar                  
central,  e  deixa  um  vácuo  que  permitiu  que  aquela  multidão  que  no  começo  defendia                
uma  cidade  mais  acessível  e  justa  perdesse  o  controle.”  (em   Espero  tua  (Re)Volta ,               
Eliza   Capai,   2019)   

  

Enquanto  a  narradora  oferece  esta  explicação,  há  primeiramente  imagens  das            

manifestações  enquanto  “pacíficas”,  como  por  exemplo,  imagens  das  marchas:  uma  começa             

com  um   zoom  em  pessoas  com  bandeiras  da  União  da  Juventude  Socialista  (UJS)  e  UNE,  e                  

então  abre  para  mostrar  que  eles  eram  somente  um  ponto,  e  coexistiam  entre  outros                
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manifestantes.  Aparecem  também  imagens  que  marcam  a  questão  da  “crise  de  representação”              

apontada  por  Pinheiro-Machado  (2017),  entre  elas,  um  manifestante  que  segura  um  cartaz              

para  a  câmera  com  os  dizeres  “Nenhum  partido  me  representa  #vemprarua”,  outro  carrega               

uma  placa  que  diz  “contra  tudo”,  manifestantes  em  coro  “ei,  Dilma,  vai  tomar  no  cu”,  “fora                  

PT  não  precisamos  de  você”,  “o  povo  unido  aqui  é  sem  partido”  -  essa  imagem  final  sendo                   

também  veiculada  nos  outros  documentários  da  sessão.  Ainda  um  homem  que  aponta  e  xinga                

manifestantes  que  carregavam  bandeiras  vermelhas,  imagens  de  manifestantes  puxando           

bandeiras  um  dos  outros  como  se  fosse  um  cabo  de  guerra,  bandeiras  pegando  fogo  sendo                 

levantadas  como  tochas,  planos  detalhe  que  mostram  a  chama  do  isqueiro  pegando  na               

bandeira,  e  um  momento  onde  há  a  tentativa  de  pôr  fogo  em  uma  bandeira  da  UNE,  e  uma                    

mulher  a  pega  de  volta,  resultando  em  discussão  entre  os  manifestante.  Nayara  Souza,  em                

narração,  associa  estes  momentos  ao  período  da  ditadura  militar,  quando  foram  proibidos  os               

partidos  políticos  de  esquerda  e  a  UNE,  dando  uma  conotação  negativa  a  esta  disputa  e  ao                  

repertório  da  destruição  de  bandeiras.  Dos  três  documentários  de  2019,  este  é  o  que  traz  uma                  

representação  mais  completa  e  comparável  com  os  documentários  de  2013  e  2014,              

possivelmente  pelo  caráter  didático  do  documentário.  Ademais,   Espero  tua  (Re)Volta  (Eliza             

Capai,  2019)  usa  imagens  das  Jornadas  de  Junho  para  uma  análise  que  o  conecta  não  só  com                   

a  linha  institucional  do  impeachment  -  devido  ao  Confronto  Político  entre  os  manifestantes  -,                

mas   também   com   as   ocupações   secundaristas   -   pela   aprendizagem   de   repertórios.     
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CONCLUSÃO   

  

O  tema  da  representação  audiovisual  de  protestos  e  movimentos  sociais  é             

demasiadamente  amplo.  Para  delimitar  a  análise,  optei  pelos  documentários  como  tipo  de              

mídia.  No  primeiro  capítulo  discorro  pelos  documentários  escolhidos,  trago  informações            

iniciais  sobre  os  filmes  e  o  motivo  da  escolha.  Então,  apresento  o  conceito  de  documentário                 

de  Nichols  (2017)  e  alguns  pontos  importantes  sobre  o  gênero,  como  a  ideia  das  imagens                 

indexicais,  recursos,  modos  e  vozes  de  documentário,  e  a  relação  dos  documentaristas  e  das                

audiências  com  os  filmes.  De  forma  resumida,  finalizo  o  capítulo  com  um  histórico  da                

relação   das   imagens   e   as   Ciências   Sociais,   e   como   o   campo   tem   se   expandido.     

Sobre  o  evento,  escolhi  as  Jornadas  de  Junho,  que  me  interessavam  justamente  pelas               

características  que,  a  priori,  me  pareciam  contraditórias:  um  mês  de  manifestações  contra  o               

aumento  do  preço  do  transporte  público,  com  direito  a  enfrentamentos  com  a  polícia  e  táticas                 

como  a   black  bloc,  que  se  tornam  massivas,  e  anos  depois  são  identificadas  como  o  início  de                   

uma  onda  conservadora.  A  partir  da  revisão  bibliográfica  sobre  o  assunto  tive  muitas  das                

dúvidas  resolvidas,  mas  a  ideia  que  persiste  é  que  eventos  políticos  como  estes  são  disputados                 

pelos  seus  significados,  principalmente  pensando  em  como  as  pessoas  olharão  para  trás  e  os                

lembrarão.  A  escrita  da  história  é  feita  por  diversos  autores  e  atores,  e  é  renovada  conforme  o                  

tempo.   Esta   é   a   ideia   que   quis   passar   pelo   trabalho   e   pela   seleção   dos   documentários.   

A  respeito  da  teoria  e  conceitos  que  utilizo  para  compreender  o  evento,  começo  o                

segundo  capítulo  apresentando  a  teoria  do  Confronto  Político,  de  McAdam,  Tarrow  e  Tilly               

(2009),  os  conceitos  de  ciclo  de  protestos,  de  Tarrow  (2009)  e  repertórios,  de  Tilly  (1978)  e                  

Alonso  (2012).  Em  seguida,  trago  a  revisão  de  bibliografia  feita  sobre  as  Jornadas  de  Junho,                 

na  qual  busco  relembrar  os  eventos  conforme  os  dias  de  manifestação  foram  passando  e  o                 

evento  se  complexificando.  Também,  conforme  apresentado  pelos  autores,  os           

desdobramentos  das  Jornadas,  principalmente  a  polarização  política  e  ideológica,  e  a             

criminalização  dos  protestos.  Por  fim,  apresento  como  os  movimentos  sociais  e  manifestantes              

independentes  utilizam  as  formas  visuais  para  se  auto  identificar  com  causas  e  pautas,  além                

de  como  eles  são  identificados  por  atores  externos  devido  aos  identificadores  visuais.  Foram               

as  teorias,  conceitos  e  estudos  trazidos  neste  capítulo  que  possibilitaram  que  as  imagens  dos                
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documentários  fossem  divididas  em  categorias  que  nortearam  a  análise.  A  primeira  é  sobre  o                

Confronto  Político  entre  os  manifestantes  e  policiais.  A  segunda,  sobre  os  repertórios              

utilizados  pelos  manifestantes,  divididos  entre  pacíficos  e  violentos.  A  terceira,  sobre  o              

Confronto  Político  entre  os  manifestantes,  iniciado  pela  pauta  da  presença  de  partidos              

políticos  nas  manifestações,  principalmente  no  que  diz  respeito  aos  identificadores  visuais             

destes  partidos,  como  as  bandeiras.  Por  fim,  a  quarta  categoria  é  sobre  a  visão  que  se  tem  em                    

2019   sobre   as   Jornadas   de   Junho,   decorridos   seis   anos   do   evento.   

No  terceiro  capítulo  discorro  sobre  as  categorias  e  sobre  os  filmes.  Crio  uma  relação                

entre  a  sociologia  do  Confronto  Político  e  dos  movimentos  sociais,  e  os  recursos  audiovisuais                

empregados  na  criação  de  um  documentário,  a  fim  de  responder  a  pergunta  de  como  os                 

documentaristas  usam  estes  recursos  para  criar  uma  representação  das  Jornadas  de  Junho  e               

dos  manifestantes.  Devido  ao  enfoque  dado  pelas  categorias,  alguns  assuntos  retratados  nos             

documentários  ficaram  de  fora,  como  o  papel  das  mídias  e  a  diversificação  das  pautas,                

busquei   incluí-los   de   forma   resumida.   Apresento   os   resultados   da   análise   a   seguir.     

Os  três  primeiros  documentários,  por  serem  cronológicos,  demarcam  bem  aquele            

conflito  que  se  sobressai  a  cada  dia  de  protesto.  É  ainda  mais  notável  em   Junho  –  O  mês  que                     

abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)  e   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  que  tratam  das                 

manifestações  na  cidade  de  São  Paulo.  Nos  primeiros  protestos,  a  violência  policial              

prevalece.  No  protesto  do  dia  18,  a  ação  violenta  e/ou  disruptiva  dos  manifestantes.  E  por                 

fim,  no  protesto  do  dia  20,  a  participação  de  grupos  identificados  pelas  cores  do  Brasil,  o                  

conflito  pela  participação  de  partidos  políticos  e  suas  bandeiras  e  a  difusão  das  pautas.  Por                 

mais  que  se  siga  uma  cronologia,  o  enquadramento  das  imagens,  e  a  sequência  na  qual  elas                  

são  mostradas  dão  um  significado  diferente.  Outro  ponto  que  me  chamou  atenção  foi  a  trilha                 

sonora  que,  assim  como  a  narração,  auxilia  o  espectador  a  compreender  como  o               

documentarista   quer   que   se   interprete   as   imagens.   

Sobre  o  Confronto  Político  entre  manifestantes  e  policiais,  em   Amanhã  vai  ser  maior               

(Marcelo  Botta,  2013)  este  é  central,  e  é  evidenciado  que  os  realizadores  simpatizam  com  os                 

manifestantes.  Em  diversos  momentos  o  documentário  presa  por  mostrar  manifestantes  e             

policiais  em  oposição  uns  aos  outros  pelo  enquadramento,  várias  sequências  que  mostram              

diversas  cenas  do  confronto  uma  atrás  da  outra,  com  policiais  armados  e  manifestantes               

fugindo,  e  ainda,  as  entrevistas,  que  conforme  o  que  é  dito,  são  corroboradas  ou  contraditas                 

pela  escolha  de  imagens.  Em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)                  
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também  é  utilizado  o  mesmo  recurso  em  relação  às  entrevistas,  ainda  que  em  menor                

quantidade,  e  se  foca  em  casos  concretos  da  violência  policial,  como  o  de  Giuliana  Vallone,                 

que  desde  o  início  do  filme  está  na  cama  do  hospital  com  o  olho  ferido,  e  dali  dá  sua                     

entrevista.  Em   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  pela  ausência  de  narração  ou  entrevistas,               

me  chama  atenção  a  câmera,  que  observa  de  perto  os  policiais  em  detalhes  como  as  armas,                  

escudos  e  bombas,  os  manifestantes  detidos  nas  calçadas  ou  dentro  de  porta-malas,  e  as  cenas                 

de  confronto  que  são  acompanhadas  por  música  de  rock.   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014)                

também  apresenta  longas  sequências  de  confronto,  inclusive  físico  entre  manifestantes  e             

policiais.   

Sobre  o  uso  de  repertórios  violentos  ou  pacíficos,  em   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo                

Botta,  2013)  diversas  vezes  o  narrador  repete  que  as  manifestações  iniciam  pacíficas,  nas               

imagens  o  foco  é  dado  para  manifestantes  de  várias  idades  e  segurando  cartazes.  As  imagens                 

que  mostram  manifestantes  utilizando  repertórios  como  as  barricadas  de  fogo,  a  pixação  ou  a                

depredação  de  patrimônio  são  introduzidas  por  uma  narração  que  nos  indica  como  se  deve                

enxergar  esses  atos:  seriam  manifestantes  cansados  da  violência  estatal.  Enquanto  em             

Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013)  há  uma  trilha  sonora  mais  agitada,  em   Junho  –                  

O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)  ela  inicia  calma,  e  as  imagens  estão                  

misturadas  às  de  protesto  “pacífico”.  O  momento  de  virada  é  no  dia  18  de  junho,  quando  há                   

uma  maior  quantidade  de  imagens  de  repertórios  disruptivos  ou  violentos,  e  estas  são               

acompanhadas  pelo  áudio  síncrono  dos  manifestantes  discutindo.  Há,  ainda,  entrevistas  e             

imagens  que  representam  os  manifestantes  que  utilizam  da  tática   black  bloc.  20  Centavos               

(Tiago  Tambelli,  2014)  segue  uma  narrativa  parecida  à  de   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil                   

(João  Wainer,  2014),  no  sentido  que  desde  o  início  mostra  manifestantes  utilizando              

repertórios  disruptivos  como  a  pixação,  e  este  uso  se  intensifica  no  dia  18  de  junho.  Em                  

algumas   cenas   do   dia   18   a   trilha   sonora   que   acompanha   é   agitada.     

Sobre  o  Confronto  Político  entre  manifestantes,  a  favor  ou  contra  a  participação  de               

partidos  políticos,   Amanhã  vai  ser  maior  (Marcelo  Botta,  2013)  passa  por  esse  confronto               

brevemente,  em  um  momento  um  manifestante  pede  “sem  partido”  e  é  respondido  com  “sem                

fascismo”  e  há  uma  imagem  de  bandeira  sendo  queimada  que  é  apresentada  como  um                

repertório  disruptivo,  não  necessariamente  como  um  confronto  causado  pela  questão            

político-partidária.  Em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014)  e   20                 

Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014)  o  confronto  é  introduzido  nos  protestos  do  dia  20  de  junho,                 
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que  seria  marcado  pela  diversificação  do  perfil  dos  manifestantes,  e  a  expansão  das  pautas,                

que  são  percebidas  nos  cartazes.  Neste  confronto,  os  documentários  dão  destaque  aos              

identificadores  visuais  dos  manifestantes,  de  um  lado  bandeiras  e  vestimentas  de  partidos  e               

organizações  políticas,  de  outro,  primariamente,  bandeiras  do  Brasil.  Estes  grupos  são  vistos              

repetindo  palavras  de  ordem  uns  aos  outros,  imagens  do  grupo  antipartidário  rasgando  e               

incendiando  bandeiras  partidárias,  e  confronto  físico  entre  os  manifestantes.  Pelas  entrevistas,             

em   Junho  –  O  mês  que  abalou  o  Brasil  (João  Wainer,  2014),  com  convidados  especialistas,  e                  

em   20  Centavos  (Tiago  Tambelli,  2014),  com  manifestantes,  se  dá  explicações,  ou  versões  do                

confronto.   

Sobre  os  documentários  de  2019  e  suas  perspectivas  históricas,  por  mais  que              

rapidamente  sejam  mencionados  todos  os  conflitos  ressaltados  neste  trabalho,  o  evento  é              

visto  de  forma  mais  geral.  Pelo  foco  dos  documentários  ser  uma  análise  mais  ampla  e  de                  

eventos  que  são  considerados,  pelos  realizadores  dos  filmes,  como  gerados  pelas  Jornadas  de               

Junho,  destaca-se  aquele  conflito  que  possibilita  esta  ligação  entre  os  eventos.  No  caso  de                

Democracia  em  Vertigem  (Petra  Costa,  2019)  e   O  mês  que  não  terminou  (Raul  Mourão,                

Francisco  Bosco,  2019),  o  foco  principal  se  dá  na  abertura  societária  (Bringel  e  Pleyers,                

2015),  momento  que  participam  das  Jornadas  novos  manifestantes,  e  criam-se  novos             

movimentos  sociais,  inclusive  de  perfis  ideológicos  à  direita,  que  não  eram  costumeiramente              

vistos  usando  o  repertório  do  protesto  de  rua.  Para  os  documentaristas,  este  acontecimento               

resultou  na  polarização  ideológica  da  sociedade.  As  imagens  veiculadas  para  representar  o              

confronto  mostram  as  discordâncias  pelas  palavras  de  ordem  repetidas  de  um  grupo  para  o                

outro,  de  forma  interna  ao  protesto,  e  não  mais  para  aqueles  que  o  viam  de  fora.  Os                   

documentários  mostram  também  o  Confronto  Político  mais  acirrado,  com  imagens  de             

bandeiras   sendo   rasgadas   e   manifestantes   que   entram   em   confronto   físico.   

Já  em   Espero  tua  (Re)Volta  (Eliza  Capai,  2019),  as  Jornadas  de  Junho  são  lembradas               

em  dois  momentos  distintos.  O  primeiro  relembra  o  Confronto  Político  entre  manifestantes  e               

policiais,  que  são  inseridos  na  narrativa  como  espaço  de  aprendizagem  de  repertórios  de  ação               

coletiva,  principalmente  como  forma  de  responder  ao  confronto,  uma  vez  que  as  ocupações  e                

protestos  secundaristas  também  sofreram  repressão.  Apresento  no  capítulo  2  que,  de  certo              

modo,  as  Jornadas  de  Junho  teriam  servido  tanto  de  aprendizado  de  repertórios  de  ação  para                 

os  manifestantes,  quanto  de  repertórios  de  repressão  aos  policiais.  No  segundo  momento,  as               

Jornadas  de  Junho  são  vistas  como  nos  documentários  anteriores,  o  ponto  de  partida  da                
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polarização  política  devido  à  crise  de  representação.  O  documentário  relembra  que  em  ambos               

os  períodos  houve  a  discussão  sobre  a  participação  ou  não  de  partidos  políticos  e  de  outras                  

organizações,  como  as  entidades  estudantis.  Para  demonstrar  como  a  questão  continuava             

presente  entre  os  secundaristas,  há  tanto  imagens  de  manifestantes  queimando  bandeiras  em              

2013,  quanto  de  estudantes  queimando  bandeiras  em  2015,  assim,  reproduzindo  os             

repertórios   aprendidos   nas   Jornadas   de   Junho.   

Considerando  a  pergunta  de  pesquisa,  os  recursos  apontados  são  usados  para  marcar  a               

divisão  destes  em  dois  grupos,  por  vezes  favorecendo  um  dos  lados  a  partir  dos                

enquadramentos,  seleção  de  imagens  e  montagem.  Também  há  ocasiões  em  que  as  imagens               

representativas  dos  repertórios  ou  dos  confrontos  são  acompanhadas  de  narração  ou  trilha              

sonora,  que  podem  intensificar  ou  suavizar  a  forma  como  estes  serão  recebidos  pelos               

espectadores.  Por  vezes  as  imagens  aparecem  agrupadas  em  categorias  temáticas,  como  as              

criadas  por  mim,  e  por  vezes  elas  estão  difusas  pelo  filme,  o  que  pode  também  intensificar  ou                   

suavizar  um  aspecto  das  Jornadas.  Nos  documentários  que  tratam  sobre  os  desdobramentos,              

todos  os  três  narram  a  partir  da  linha  institucional  que  resulta  no  impeachment  e  ascensão  da                  

direita,  enquanto  somente  um  mostra  a  continuidade  da  repressão  policial,  desta  forma,              

reforçam   um   desdobramento   das   Jornadas,   acima   de   outro.   
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ANEXOS     

  

Anexo   1   -   Quadro   de   documentários   com   título,   ano,   diretor   e   plataforma.   

  

  

    

Título   Ano   Diretor   Plataforma   
Amanhã   Vai   Ser   Maior   2013   Marcelo   Botta   Youtube   
Junho   –   O   mês   que   abalou   o   
Brasil   

2014   João   Wainer   Youtube/   Prime   Video/   
Globoplay   

20   Centavos   2014   Tiago   Tambelli   Vimeo     
Democracia   em   Vertigem   2019   Petra   Costa   Netflix   
Espero   tua   (Re)volta   2019   Eliza   Capai   GloboPlay/   Tamanduá/   

Mubi   
O   mês   que   não   terminou   2019   Raul   Mourão   e   

Francisco   Bosco   
Prime   Video/   Tamanduá/   
Now   
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