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Nos últimos anos nos deparamos com a efervescência e ascensão de muitas 

mobilizações populares. Vimos eclodir um número significativo de protestos de rua, 

manifestações e atos que acirraram antigas rivalidades e demarcaram mais claramente os 

contrastes do país. As Jornadas de Junho, a Copa do Mundo de Futebol, as Olimpíadas, o 

movimento dos secundaristas, o impeachment da presidente(a) Dilma Rousseff e o combate à 

corrupção foram os centros da mobilização social e de lutas políticas no Brasil dos últimos anos, 

os quais marcaram o país com “seus símbolos de luta e também de muita violência”. Ao mesmo 

tempo, no meio desse processo, intensificou-se claramente uma divisão entre “esquerda” e 

“direita” com o surgimento de uma nova camada da população que até então não havia sido 

convocada. 

Em 2013, as manifestações do Movimento Passe Livre (MPL) tomaram as ruas, pelos 20 

(vinte) centavos, pelo transporte gratuito e de qualidade e pela mobilidade urbana. Foram dias 

muito intensos, em que a violência tomou conta da cidade de São Paulo e, na avenida Paulista, 

naquele dia 13 de Junho de 2013, iniciaram uma sucessão de confrontos entre policiais 

militares e manifestantes. A insatisfação pelo encarecimento da passagem deu abertura para 

outras questões como o incômodo com educação, saúde e corrupção. Nesse cenário, milhares 
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de pessoas pelo Brasil saíram às ruas aos brados, inaugurando um novo período de 

mobilização popular que não era visto desde o fim da ditadura militar. 

Muitos intelectuais avaliaram a situação naquele momento; Lincoln Secco, professor do 

Departamento de História da USP, afirmou que o movimento poderia tomar qualquer rumo, pois 

não havia uma organização pré-estabelecida. No entanto, foi uma campanha muito expressiva, 

pois desde o impeachment de 1992 não havia tantas pessoas na rua de maneira simultânea. 

Renato Janine Ribeiro, professor do Departamento de Filosofia da USP, diz que foi um 

movimento de grande apelo da Juventude, no qual existia um mundo velho que aqueles 

manifestantes não se encaixavam mais. E explica que o fato de não terem uma liderança 

definida é próprio de um movimento de juventude e de também dado por um período em que a 

política ou a economia já não satisfazem mais. (PRAGMATISMO POLÍTICO, 2013) 

Na tentativa de certa horizontalidade essas manifestações levaram às ruas as mais 

variadas frações da população. No entanto, no seio dessa mobilização, foi possível ver 

ascender um novo estrato social que preencheu as manifestações posteriores em que um outro 

“gigante acordou”. 

No ano seguinte, 2014, surgiram muitos questionamentos sobre o Megaevento da Copa 

do Mundo. Junto com o discurso oficial das promessas de desenvolvimento, geração de 

empregos e crescimento do turismo que a celebração da “paixão nacional” que colocaria o 

Brasil no cenário internacional como potência política e econômica. As indagações irrompiam-

se em torno de como se daria todo esse processo de preparação do país para receber esse 

evento. Mostrou-se uma preocupação aos impactos sociais, políticos e econômicos, tendo em 

vista as remoções e deslocamentos forçados das populações mais pobres, a perseguição e 

violência à essas camadas e aos trabalhadores que tiram seu sustento do trabalho informal. 

Aliava-se a isso tantos outros problemas como exploração sexual, elitização do esporte, 

aumento do custo de vida, sobrecarga no transporte urbano, o aumento de dívidas com 

empreiteiras, e a violência policial empregada com a finalidade de garantir segurança aos que 

se adequavam no modelo de cidadão prescrito por eventos desse porte.  

Mais uma vez a juventude sai às ruas, dessa vez para conter os abusos cometidos em 

todos os setores para a realização desse evento. Com estádios monumentais, o país ainda vivia 

situações de extrema pobreza e contando com a sorte de eventuais políticas de realocação das 

populações, que foram retiradas de suas moradias o padrão de qualidade FIFA. Ainda assim, o 
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evento aconteceu e, desde então, a derrota por 7x1 para a Alemanha, tão viva na memória da 

população, vem tomando outros tantos formatos. 

Nesse mesmo ano, com as eleições presidenciais, observou-se um impulso de a alta 

rejeição da, então, presidenta Dilma Rousseff, em que 69% dos eleitores entrevistados 

desaprovavam o seu governo. Desde as Jornadas de Junho de 2013, houve uma mudança no 

perfil dos manifestantes que carregavam uma insatisfação confessa ao governo do Partido dos 

Trabalhadores e, segundo analisa Vera Chaia no artigo Escândalos Políticos e Eleições no 

Brasil afirma que após as Jornadas de Junho de 2013: “não podemos desconsiderar que a tais 

movimentos reivindicatórios se incorporaram setores conservadores e forças que se opunham a 

essas manifestações e que ressurgiram na conjuntura do processo eleitoral de 2014” (CHAIA, 

2015:35). 

Assim, em todo o ano de 2015 o país viveu a expansão dos movimentos que pediam a 

saída da presidente Dilma Rousseff, sob a acusação das constantes notícias sobre esquemas 

de corrupção e o aumento da insatisfação de uma parcela da população mais conservadora. 

Em meio aos setores mais abastados da sociedade, surgiram os reivindicadores pelo fim da 

corrupção, pela saída do PT e uma política perigosa de disseminação associada à 

agressividade emocional com relação ao resultado das eleições de 2014. 

Com efeito das mídias e das redes sociais, com destaque para o Facebook, a divulgação 

de eventos pela saída da presidente, contra a corrupção foram tomando um formato jamais 

visto. No dia 15 de Março de 2015, o jornal The Guardian publicou: 

 

Os protestos de domingo foram os maiores no Brasil desde 2013, 

mas o perfil e as políticas dos participantes foram muito diferentes. As 

manifestações da Copa das Confederações dois anos atrás tiveram suas 

origens em campanhas para assegurar transporte público gratuito, e se 

espalharam rapidamente especialmente entre jovens, com ajuda de redes 

sociais, após a violência policial inflamar a opinião pública. A mais recente 

onda de protestos, entretanto, é de um grupo mais velho, mais branco e 

mais rico, reunidos após uma grande cobertura antecipada da grande 

mídia. (THE GUARDIAN, 2015) 
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No meio de tantos diálogos políticos em enfrentamento, em 2015 ainda, o Governo do 

Estado de São Paulo anuncia um projeto que prevê a Reorganização Escolar e o fechamento 

de 94 escolas em todo o estado. Esse é o momento em que os holofotes até então tão 

“endireitados”, viram-se para iluminar novamente uma juventude combativa, que ao saberem e 

se darem conta das consequências negativas desse projeto de reorganização, partem para 

ações efetivas. Por essa razão, mais uma vez hostilizada pelas políticas educacionais, decidem 

realizar assembleias nas escolas, discussões internas entre eles, os principais atingidos com a 

“desorganização” pleiteada. No dia 10 de Novembro, o coletivo dos estudantes da Escola 

Estadual Diadema, deliberaram ocupar a instituição e, dos dias que se seguiram a decisão, tal 

conjuntura tomou grandes proporções, alcançando adesão significativa em nível regional.   

Com um cenário recorrente de insatisfações e polarizações, o ano de 2016 no Brasil tem 

sido palco de uma crise política, a qual tem seus desdobramentos em muitos âmbitos da 

sociedade. No passo dos acontecimentos que, desde 2013, já insinuavam uma disposição 

posterior de insurgências e uma racha entre estes setores, surgiu a inquietação da equipe da 

Revista Pensata em relação ao momento atual do país. “A crise no Brasil, ou o Brasil em 

crise?”, essa foi a pergunta que nos fez suscitar a ideia de que a relação macro política, desde 

o início da operação Lava Jato até o impeachment de Dilma Rousseff, já tinha começado a ser 

esculpida muito antes. 

 A repensar, então, levantamos alguns eixos de análise que explicitam nosso incômodo e 

nossos questionamentos sobre o tema. No primeiro deles, acerca da crise na educação: Ocupe 

sua escola, e na linha dos eventos ocorridos em São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro, 

procuramos compreender a articulação entre os estudantes secundaristas e os fatores que 

culminaram nessas ocupações. Para tanto, apresenta-se o ensaio “As Ocupa-Ações 

Secundarista em SP: da autodefesa do espaço à escola autogerida”, de Sandro Barbosa de 

Oliveira, educador popular e doutorando em Sociologia pela UNICAMP, o qual indica como um 

dos primeiros aspectos do fenômeno, o fato desses jovens quererem participar das decisões 

que afetam suas vidas, se contrapondo à nossa democracia representativa. As implicações 

demonstradas no texto passam pela legitimidade da apropriação de um espaço renegado a 

esses grupos, pelas discussões em torno de uma pedagogia autônoma e pelos modos de fazer 

política no país, indicando um sistema político ineficiente frente às demandas das classes 

trabalhadoras. 
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 Na sequência, tratando do eixo a respeito da crise política: da corrupção ao 

impeachment, pretendeu-se abordar desde a judicialização da política até o processo de 

impedimento da, ainda, presidenta Dilma Rousseff, que corria no Congresso Federal. Nessa 

proposta, o ensaio do Prof. Dr. José Carlos de Assis, professor de Economia Internacional pela 

UEPB, “O colapso da estrela vermelha: de supernova a buraco negro”, retoma pontos cruciais 

da trajetória do Partido dos Trabalhadores, a fim de analisar os elementos relevantes e os 

marcos ambíguos nas políticas de seus governos. O autor discute o legado do partido, 

percorrendo os movimentos no ABC assim como os escândalos denominados “mensalão” e 

“petrolão”, os quais associam-se às vulnerabilidades e ambivalências de sua gestão que, 

segundo ele, aparecem na revolução do campo das políticas sociais e no fracasso da política 

econômica transpassda, também, pelo poder midiático e de comunicação.  

 Desse modo, ainda no que se refere à crise na política: representações e instituições, 

considerou-se uma discussão que, apoiada na vertente das Jornadas de Junho de 2013, 

questionasse o fato de três anos depois observarmos uma combinação de “apatia” e “negação”, 

da população, por representantes e instâncias tradicionais da política. Em vista disso, o artigo 

do Prof. Dr. Frederico de Almeida, do Departamento de Ciência Política da UNICAMP, intitulado 

“Justiça, combate à corrupção e política: uma análise a partir da Operação Lava Jato”, teve 

como objetivo abordar o destaque das instituições do poder judiciário nos discursos sobre a 

atual crise política e acerca de nossa ainda fragilidade democrática. Centralizando sua análise 

no exercício do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) na Operação Lava 

Jato, o texto possibilita o olhar para os distintos aspectos circunscritos nas relações entre justiça 

e política no Brasil.  

 Por esse ângulo, o ensaio do Prof. Dr. Edson Teles, do Departamento de Filosofia da 

UNIFESP, “Os dispositivos de controle e a democracia de segurança nacional”, visa assinalar, a 

partir de uma genealogia, estratégias autoritárias dispostas na organização e sustentação da 

democracia do país. O percurso traça as aproximações e distanciamentos entre o nosso atual 

regime político, cunhado pela narrativa de golpe, e do legado da ditadura militar. Nesse sentido, 

o autor discute as relações de poder e instrumentos de controle, relacionados a uma ação 

política atravessada pelas noções de autoritarismo e resistências, as quais, ligadas à 

representação política, levam também à intenção de emudecer movimentos sociais.  

 Sendo assim, ainda no que tange a legados, o penúltimo eixo desta seção buscou 

apresentar uma leitura sobre os legados e impactos simbólicos dos megaeventos esportivos, 
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sediados no Brasil desde 2014 com a Copa do Mundo de Futebol, por meio de uma abordagem 

que desvelasse as relações simbólicas estabelecidas e resignificadas através dessas 

competições. Além do aspecto lúdico e da representatividade em diversas facetas nas mais 

diversas modalidades, pretendeu-se, com o artigo “O legado dos megaeventos esportivos: 

Jogos Olímpicos”, de Martin Curi, pós-doutorando no PPGA/UFF e membro efetivo do colegiado 

do PPGHS/UERJ, trazer à discussão temas como políticas públicas, reformas urbanas e suas 

consequências para as cidades, os quais já haviam sido anunciados pelas manifestações de 

2013 e que são comumente associados, nos discursos da população, a uma dicotomia causa-

efeito da atual crise política e econômica brasileira. 

Por fim, no eixo sobre a crise ambiental em diálogo com seus possíveis encadeamentos e 

consequências sociais, o artigo intitulado “Uma visão ecológica sobre o desastre de Mariana” de 

Antonio Fernando Monteiro Camargo, professor livre docente do Departamento de Ecologia, 

Instituto de Biociências de Rio Claro - UNESP, oferece uma perspectiva sobre a repercussão da 

catástrofe, ocorrida em 2015, baseada no percurso histórico sobre a evolução de tais questões 

ambientais. Partindo da ausência de uma política legal para o seu monitoramento, o autor 

aponta a leitura que relaciona tal acidente a um modelo de desenvolvimento inconsistente, 

segundo o qual, somente poderá ser redefinido se entendido integrado às crises que também 

permeiam o país em tal contexto, assim como em consonância com a ação e pressão de 

grupos sociais. 

 A Sociologia tem sua origem marcada pelas crises e transformações econômicas e 

políticas que marcaram o início do que se compreende como modernidade. Sendo muitas vezes 

concebida como a “ciência da crise”, a sociologia traz intrínseca a sua consolidação como 

campo do conhecimento, a vocação em produzir e tecer análises relevantes para a 

compreensão de fenômenos de mudança e transformação nas sociedades. Mais do que 

responder à indagação que segue no título, queremos provocar e incentivar o debate sobre o 

que tais crises têm produzido e quais os possíveis tecidos dessas novas configurações e 

relações no mundo social. Com isso em vista, traçamos o sentido para a elaboração deste 

panorama de leitura sobre o tema, sem, tão pouco, pretender esgotar as inúmeras 

possibilidades de interpretações e perspectivas.  

 A todos os pesquisadores e participantes na construção desta seção, agradecemos 

profundamente a contribuição com a nossa revista. E, portanto, é com grande satisfação que 
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apresentamos ao leitor este ciclo de debates, a partir do qual promoveu-se reflexões e diálogos 

profícuos e que complementaram, entre si, as discussões propostas pela equipe da Pensata. 
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