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Sobre uma imobilidade agitada

Adauto Novaes

Eis um ensaio que nos espanta pela descrição da desordem da 

inteligência e pelo curioso contraste provocado pelo prodigioso 

desenvolvimento técnico e as condições artificiais, arcaicas e espe-

taculares das ações políticas. O domínio da técnica, que nega es-

paço ao pensamento e que transformou a política em espetáculo, 

leva à perda dos fundamentos políticos, isto é, daquilo que a filo-

sofia política criou e recriou ao longo da história como resposta 

às interrogações levantadas pelo advento da sociedade. Houve um 

momento em que a política buscava uma relação com os princí-

pios teóricos, até mesmo para negá-los. Hoje, vivemos aquilo que 

já se definiu como “o princípio do sem princípio”. Ao refletir so-

bre os movimentos políticos de nossa época, o autor recorre a 

uma refinada análise da linguagem mostrando o absurdo de pala-

vras e imagens que muitas vezes foge à nossa percepção. O espan-

to de não percebermos, no nosso cotidiano, o quanto somos per-

sonagens de um espetáculo burlesco, sinistro e insuportável vai 

muito além das manifestações de 2013, ponto de partida das labo-

riosas análises de Eugênio Bucci. Elas revelam as transformações 
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— e também as fragilidades — da política que estão a pedir ou-

tras formas de análise. Na base desse espetáculo, como ele define, 

estão as noções de veloz e volátil que dominam hoje todas as áreas 

da atividade humana. Eis a hipótese sugerida ao longo do ensaio: 

as manifestações de 2013 excluíram, por princípio e por defini-

ção, as ideias de organização e de estratégia política, que o mo-

mento pede, em troca de um voluntarismo decadente. Mundo do 

egoísmo organizado, como definiu Robert Musil. No livro A si-

tuação da classe trabalhadora na Inglaterra, Engels já antecipava o 

que acontece hoje nas grandes cidades: “A desagregação da huma-

nidade em mônadas, onde cada um tem um princípio de vida 

particular e um objetivo particular, leva a atomização do mundo 

ao extremo”. Esquece-se assim a necessidade da vida em comum e 

se desfazem os vínculos entre os indivíduos. As ações tornaram-se 

espetáculos particulares que jamais poderiam ser retomados pelo 

conjunto das classes em luta, uma vez que essa não era a intenção 

do movimento. Movimento, pois, que pede imobilidade. Bucci 

ilustra com o curioso diálogo entre manifestantes, publicado pela 

Folha de S.Paulo: “Botamos o Choque para correr, minha linda”, 

diz o manifestante, em tom triunfal, em conversa grampeada pela 

polícia. “Foi muito lindo, amor, [você] perdeu.”

A fragilidade de ações desse tipo nos leva à velha máxima dos 

humanistas: a violência está nos impulsos e na ausência dos prin-

cípios fundamentais que podem orientar as ações. A barbárie é a 

era dos fatos, escreve o ensaísta Paul Valéry. Nenhuma sociedade 

se organiza e é estruturada sem o auxílio das coisas vagas. Por 

coisas vagas devemos entender os ideais políticos, as utopias, os 

movimentos imaginários de transformação que dão sentido à 

multiplicidade das formas sociais particulares, em oposição ao 

positivismo superficial dos indivíduos. Mais: movimentos regi-

dos apenas por uma mobilidade agitada transformam a lingua-

gem em “intermediário, sem valor próprio e que desaparece intei-
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ramente depois de realizada sua função”. É a redução radical da 
linguagem e do saber, como se pode ler hoje na imprensa, ao sim-
ples poder das palavras.

O livro dedica-se, pois, em grande parte, à análise da lingua-
gem, que é afetada, de forma radical, pelo espetáculo. A linguagem 
deixa de ser a grade de significações e signos que agem de maneira 
criativa sobre o conjunto dos acontecimentos e sobre aquilo que 
já foi pensado e se transforma em espetáculo midiático. As ideias 
de espaço e principalmente de duração das palavras e imagens 
esquecem o tempo do vago e lento para cultivar a era de transfor-
mações aceleradas e instáveis. Pensemos, não como simples bou-
tade, o que diz Wittgenstein: “na corrida do pensamento ganha 
aquele que correr mais lentamente ou aquele que chegar por últi-
mo”. A imagem que Paul Valéry usa para distinguir a fala cotidiana 
da palavra pensada vai nesse sentido: “a linguagem comum é co-
mo uma prancha frágil de que nos servimos para atravessar um 
abismo e que se romperia se decidíssemos dançar sobre ela. Pode-
-se servir dela apenas o tempo necessário para atravessar. Este 
tempo é o mais breve”. Portanto, as palavras que usamos a cada 
instante aparecem como claras e imediatas até o momento em 
que decidimos fazer um trabalho de pensamento sobre elas, dan-
çar sobre a prancha. Para o senso comum, nesse movimento, elas 
se tornam obscuras e confusas: “o que é claro como passagem é 
obscuro como morada. A reflexão as embaralha”. É certo que as 
palavras têm um papel transitivo e provisório, uma “não lingua-
gem”, como diz o poeta, mas resta ao trabalho do pensamento dar 
sentido às imagens e ações. Aquele que pretende pensar os acon-
tecimentos pede o tempo lento da reflexão, abolido pela rapidez 
mecânica. Em outro fragmento de seus famosos Cahiers, Valéry 
conclui: 

A linguagem — tal como existe no homem civilizado — é uma 

organização dentro de uma organização… Ela se faz segunda na-
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tureza e contribui para a miragem, multiplicando as funções da 

consciência. Graças a ela, a consciência torna-se instrumento; ela 

se torna também terreno comum para diversos indivíduos. Ela 

cria uma memória de novo gênero.

O espírito — potência de transformação — torna-se coisa 

supérflua, conclui o poeta com certo pessimismo, uma vez que o 

mundo contemporâneo, dominado pelo espetáculo, se basta com 

a passagem veloz sobre os acontecimentos, abolindo a memória e 

a história. Lemos o ensaio de Bucci como um belo exercício de 

linguagem indireta para falar da crise do pensamento e das muta-

ções políticas.
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Apresentação

A força é bruta

E a fonte da força é neutra

E de repente a gente poderá

Realce, 

Realce

Quanto mais purpurina, melhor

Gilberto Gil, “Realce”

Segundo análises correntes, a força que ejetou Dilma Rous-

seff do Palácio do Planalto em 2016 teve origem nos resultados 

das investigações de corrupção em seu governo, no esfacelamento 

da base parlamentar, nos efeitos desestruturantes de sua política 

econômica (que sofreu uma guinada oposta à que foi prometida 

durante a campanha eleitoral de 2014) e em sua inquebrantável 

inépcia para a arte de liderar e para a ciência de administrar. A 

combinação de tais fatores teria erodido a sustentação política da 

presidente, inclusive entre seus eleitores e, mais ainda, dentro do 

Partido dos Trabalhadores. 
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Sem rejeitar essas análises, este livro considera uma perspec-

tiva distinta. Vista para além do plano imediato, a força que deter-

minou o afastamento de Dilma — alavancada pelas denúncias de 

corrupção, pela decomposição da base do governo no Congresso 

etc. — tem raiz em outra fonte: junho de 2013. Nas manifestações 

de massa daquele mês, uma energia nova e inesperada se agluti-

nou, ganhou densidade e explodiu numa concentração de tempo 

político. O copo da paciência popular transbordou. Os protestos 

de rua se alastraram pelo país como um incêndio que fazia crepi-

tar o chão, transformando em cinzas a empáfia do proselitismo 

oficial, e em fumaça o lero-lero demagógico das oposições con-

vencionais. A pancada atingiu o cerne do discurso do governo 

federal, que balançou na hora, de forma apalermada, sem saber 

como reagir, mas demorou para ir a nocaute. Passados três anos, 

em 2016, após o crivo das eleições, a presidente veio abaixo.

Junho de 2013 trouxe uma agenda inédita. Seu momento ze-

ro foi o rechaço ríspido contra a surdez do Estado. Eclodiram 

jun tos a reprovação moral (e moralista) contra a impunidade da 

corrupção generalizada e o cansaço furioso contra a péssima qua-

lidade dos serviços públicos. Em 2016 — e nisso as análises cor-

rentes têm razão —, os fatores imediatos que derrubaram a pre-

sidente foram mesmo as revelações de malversação do erário em 

seu governo, a incompetência no trato com o Parlamento e a re-

cessão causada pela política econômica errática e fraudulenta, 

mas o empuxo do descontentamento vinha de 2013.

Ainda quanto aos fatores imediatos, é justo registrar que os 

analistas mais atentos não fazem concessões ao cinismo de dizer 

que a derrocada do governo petista se deveu às pedaladas fiscais, 

pois sabem muito bem que essa acusação não passou de pretexto 

formal. Eles também não embarcaram de modo acrítico nas teo-

rias conspiratórias de que um “golpe das elites”, repentino e vil, 

teria apeado do poder a primeira mulher a presidir o país, que 
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teria caído por ser indefesa e por estar desavisada. O Congresso 
Nacional se comportou muito mal durante o processo de impeach-
ment, é verdade, dando lugar a manobras e torções regimentares 
que tiveram, em algumas passagens, o aspecto formal de farsa 
jurídica, mas os observadores mais atentos sabem que, durante 
treze anos e cinco meses, o Partido dos Trabalhadores — primei-
ro com Lula, depois com Dilma — ocupou a presidência da Re-
pública sob aplausos bem remunerados da elite financeira do 
Brasil, sem falar na euforia dos lobistas das empreiteiras. Ainda 
que os pobres tenham tido benefícios nesses treze anos, se al-
guém lucrou pra valer, foram as alegadas elites.

Dilma já não dava conta do serviço (inclusive do serviço que 
os mais ricos recebiam dela) e por isso foi demitida do (e pelo) 
poder. É claro que a chaga da ladroagem, o limbo do desgoverno 
e a crise econômica desfecharam sua queda, mas a curva irrecor-
rível do declínio tinha começado três anos antes. Os protestos, 
com seu tranco duro, vaticinaram o que estava por vir. A primei-
ra infelicidade de Dilma Rousseff foi não ter compreendido a 
mensagem. Ela não aquilatou corretamente o alcance daquela 
energia, que seguiria — e ainda segue — açoitando a máquina 
pública encarquilhada e os políticos profissionais especializados 
em parasitá-la. 

Chegamos então à pergunta inevitável: por que a presidente 
não entendeu nada? Aliás, a mesma pergunta poderia ser dirigida 
aos adversários dela: por que os partidos de oposição também 
não entenderam nada, ou quase nada?

A resposta inicial é simples. Em parte, ela não entendeu por-
que, hoje se sabe, a trama de compromissos que a amarrava a um 
modo arcaico de produção de lucro, com base na promiscuidade 
entre o público e o privado, não lhe dava espaço para processar a 
política a partir de paradigmas menos antiquados. Ela simples-
mente não tinha margem para sequer considerar a possibilidade 

de mudar de conduta.
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Além disso, mesmo que houvesse alguma margem para mu-

danças, faltava à presidente e ao seu grupo político o repertório 

para compreender as multidões de junho de 2013. Nem ela nem 

seus assessores entendiam a língua dos protestos, que, aos ouvi-

dos do poder, falavam grego — o grego da praça Syntagma, sede 

dos protestos em Atenas. Com os partidos de oposição acontecia 

o mesmo. Todos boiaram. Tentar se aproximar daquele novo 

idioma dos protestos exigiria dos profissionais da velha política 

(o pt entre eles) a audácia de pôr em questão a própria categoria 

teórica de partido (o que abriria um vazio traumático em seus 

ideários); de pôr em questão o pressuposto de que tinham con-

trole sobre a formação da opinião e da vontade dos cidadãos e de 

que dirigiam a sociedade de seus aparelhos. O mais difícil de tudo 

é que os políticos teriam que abrir ao público suas caixas de se-

gredos: a caixa um, a caixa dois e as outras, em que escondiam os 

protocolos de seus métodos clandestinos. Para eles, entender as 

ruas significava despir-se do hábito. Não daria pé.

Prisioneiros de suas circunstâncias, o governo, seu partido e 

os partidos da oposição não perceberam que a chave da política 

não bastava para interpretar a situação e para dialogar com as 

ruas; não notaram que, além da chave da política, precisariam 

acionar outra chave, a da cultura.

Junho de 2013 rompeu as fronteiras da política (ou da lin-

guagem meramente política) para configurar um acontecimento 

que se impôs no campo da cultura, com potencial de transformar 

também a cultura política. 

Por meio dessa outra chave, pode-se divisar a dimensão esté-

tica daquelas grandes mobilizações. Aí o modelo de análise se 

complica um pouco, quer dizer, com base nessa nova chave, é pre-

ciso abandonar a resposta simples e enveredar pela complicada.

A chave da cultura, nesse caso, é traiçoeira, caprichosa e arre-

dia; tenta lidar com imagens que se desfazem como nuvens, com 
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miragens ideológicas inebriantes, com formas comunicativas in-

coerentes e inconclusivas; abre janelas para o espetáculo fincado 

dentro da luta política e para o capital volátil que comparece à 

estética das passeatas. Não se trata de um exercício analítico li-

near, previsível e seguro. Falar de linguagem, estética e violência 

nos protestos, a partir de junho de 2013, significa aceitar riscos, 

mais ou menos como tentar ler o que ninguém escreveu e emba-

ralhar as cartas em que os partidos políticos costumavam ler a 

própria sorte e, principalmente, a sorte dos outros. Entrar nesse 

terreno é entrar em jogos de espelhos para encontrar terra firme 

no espaço vazio. É definitivamente complicado. Mas, se o desafio 

é entender o que houve e segue havendo, não há como evitar o 

percurso.

A despeito de seu objeto arredio, este livro procura cumprir 

o dever de expor as ideias com clareza. No entanto, o emprego de 

conceitos pouco triviais, de natureza intrincada e labiríntica, difi-

culta o processo. Os referenciais teóricos que se fizeram necessá-

rios vão da linguística à estética, passando por elementos da teo-

ria psicanalítica, que não são exatamente corriqueiros. A malha 

conceitual mobilizada aqui pode por vezes conspirar contra a 

clareza. Com efeito, como ser límpida uma prosa que salta de um 

paradigma para outro, sem escalas intermediárias? Como ser fácil 

a crítica que examina o choque entre duas temporalidades, a do 

Estado, burocratizado e lento, e a das esferas públicas, interconec-

tadas pelas redes digitais na velocidade da luz? Como ser acessível 

ao discorrer sobre a imagem como signo, com seus léxicos altera-

dos? Como ser didático o texto que procura sentido contemporâ-

neo — simultaneamente imaginário, econômico, político e esté-

tico — para a expressão valor de gozo, cunhada por Jacques Lacan 

ainda nos anos 1960? 

Em função disso, é bom avisar logo, haverá capítulos menos 

hospitaleiros ao longo da travessia. A vantagem é que esses capí-
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tulos estão mais na parte final do livro. Para evitar que as mura-

lhas do obscuro e as pedreiras teoréticas abatessem o leitor nas 

primeiras páginas, a montagem deste livro deixou as abordagens 

mais áridas para o final. No começo, o estilo é mais jornalístico. 

Com uma ponta de boa vontade, pode-se percorrer a primeira 

metade sem se aborrecer com pontos cegos e vácuos sintáticos. O 

ponto de partida são fatos familiares a todos nós: a história recen-

te dos protestos de rua no Brasil. Só depois, à medida que a decu-

pagem dos acontecimentos requisita conceitos menos comezi-

nhos, a abstração será chamada a abrir claros na exposição. O 

leitor haverá de se sentir interpelado a empenhar mais atenção ao 

pensamento. Com algum esforço, é possível que não se frustre.

Como já deu para notar, este é um trabalho ambicioso. A seu 

favor, diga-se que é também um trabalho consciente de suas limi-

tações — teóricas, inclusive. Dentre tantos riscos enfrentados, o 

maior é certamente a velha história da politização da estética e da 

estetização da política, que facilmente descambam para o fanatis-

mo, a irresponsabilidade social e o obscurantismo. O presente 

ensaio não vai por aí. A hipótese que o anima não tem nada a ver 

com a tentativa de promover uma “estética” dos protestos. Longe 

disso, ela brota da desconfiança de que fenômenos próprios da 

linguagem — e da estética, como linguagem especializada naqui-

lo que se inscreve na ordem do sentir — explicam, ao menos em 

parte, o desenrolar arrebatador das manifestações de junho de 

2013 e seus ecos fulminantes no presente. É por essa senda que o 

presente estudo se esgueirou. Se o prenúncio dessa trilha acende 

a sua curiosidade, este livro foi escrito para você.
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O prazer do insulto público
O enfrentamento (violento) entre signos 
começa a se esboçar, e os manifestantes se 

deliciam 

A partida que abriu a Copa do Mundo de 2014, entre Brasil e 

Croácia, marcou a inauguração oficial da Arena Corinthians, em 

São Paulo. Foi no dia 12 de junho. Construído no bairro de Ita-

quera (de onde lhe sobrou o apelido de “Itaquerão”), na periferia 

profunda, o estádio estava prontinho para ser palco de um show 

globalitário. A arena ideal: com a pobreza no entorno servindo de 

moldura para a celebração bilionária, o governo brasileiro espe-

rava ficar bem na foto. 

Mas, naquele feriado de quinta-feira, 12 de junho, a pobreza 

e as veleidades governamentais acabaram ficando de escanteio. A 

festa tomou um rumo que não estava no programa. Quando os 

jogadores se perfilaram no gramado para a execução dos hinos 

nacionais, antes do pontapé inicial, tudo parecia dentro do nor-

mal. Também não foi surpresa quando chegou a vez do hino do 

time da casa e a massa nas arquibancadas se pôs de pé e cantou a 

letra inteirinha, à revelia do playback protocolar da Fifa, que se 

limitava aos compassos da primeira parte da música. Não era no-

vidade que a plateia entoasse a segunda parte aos brados retum-

A forma bruta-miolo.indd   21 10/13/16   10:24 AM



22

bantes, cantando a capela, como se dizia, depois de encerrados os 

acordes nos alto-falantes. A mesma cena já vinha acontecendo em 

outros jogos da seleção em estádios brasileiros. Até então, a coisa 

não ia mal.

De repente, outra demonstração de impacto, bem menos 

edificante, surgiu para atrapalhar a pose. As mesmas vozes que 

reverenciaram o rebuscamento empolado dos versos de Osório 

Duque Estrada agora se entregavam à rispidez do palavrão infa-

mante. Bastava a imagem da presidente da República aparecer 

nos telões para que os espectadores urrassem num uníssono bem 

ritmado: “Ei, Dilma, vai tomar no…! Ei, Dilma, vai tomar no…!”. 

Quem esteve no meio da multidão conta que os presentes não 

escondiam o prazer, ou mesmo o júbilo, de dirigir o palavrão à 

pessoa da presidente da República. Foi uma diversão à parte, em-

bora o quadro nacional inspirasse temores.

A presidente estava na tribuna de honra e fez cara de enfado. 

Ao lado dela, representantes de outras nações pediam aos tradu-

tores que explicassem o que é que aquele coro queria dizer. Foi 

chato. O show que deveria ser encenado na periferia profunda 

começava a encruar.

Bem se sabe que, num campo de futebol, o baixo calão faz as 

vezes de norma culta. De comentaristas esportivos a treinadores e 

árbitros, todo mundo já foi xingado pela torcida. Mas aquela tar-

de foi pior. Para começar, aquele não era um jogo qualquer. A 

cerimônia se revestia dos protocolos de um ato de Estado e era 

transmitida ao vivo para audiências de todo o planeta, com um 

número estimado de 3,2 bilhões de telespectadores.* Fora isso, o 

* Esse número, de 3,2 bilhões de espectadores, é informado pelo Ministério do 

Turismo para o conjunto de jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2014. 

Na partida de estreia, 42,9 milhões de brasileiros estavam ligados na tela da 

Globo, detentora exclusiva dos direitos de transmissão. Ver: portal brasil, 
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alvo do insulto era ninguém menos que a presidente do Brasil, 

país-sede do campeonato.

O corte de classe também foi chocante. A massa boquirrota 

que impunha o constrangimento à tribuna de honra era compos-

ta de sobrenomes quatrocentões, potentados diversos, socialites 

riquíssimas e playboys sorridentes. Quem bradava em volta do 

gramado não era o populacho, mas a tal elite brasileira, em pleno 

gozo da linguagem ultrajante. A classe dominante lavava sua rou-

pa suja na frente do mundo inteiro. Barraco de luxo. Barraco total. 

Para além da pirraça política, da rusga, da fustigação, o que 

estava em cena na abertura da Copa do Mundo no Brasil era uma 

disputa simbólica em torno das imagens identitárias da nação. A 

guerra das imagens não poderia ter sido mais explícita. A reve-

rência exibicionista do público diante do hino contrastava com o 

desprezo desbocado diante da presidente da República. O hino 

era reivindicado como um objeto de adoração; a presidente era 

ofendida como um entulho a ser cuspido fora. Para fazer o clima 

pesar ainda mais, aquele mal-estar nacional não se limitava aos 

domínios do estádio. Manifestações públicas contra o governo 

eram ensaiadas por toda a parte. O Itaquerão emoldurou uma 

contundente caricatura do Brasil naquele mês de junho, em que 

o amor ao hino e a repulsa à presidente se sobressaíam como una-

nimidades.

Ao ser xingada daquele modo diante dos olhos e dos ouvidos 

do mundo, Dilma Rousseff foi exposta de forma vexatória. Em 

diversas cidades brasileiras, pequenos grupos se juntavam para 

protestar com a palavra de ordem “Não vai ter Copa”. Que não 

colou, mas assustou. Movida não por colunáveis vip, mas por 

“Audiência de tv no exterior bate recorde na Copa”, Brasília, 25 jun. 2014. Dis-

ponível em: <http://www.brasil.gov.br/turismo/2014/06/audiencia-de-tv-no-

-exterior-bate-recorde-na-copa>. Acesso em: 18 maio 2016. 
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uma juventude que se identificava como ativista, anarquista, e até 

mesmo comunista — embora também de classe média —, a cam-

panha do “Não vai ter Copa” foi um tiro n’água, mas tirou o sono 

do poder público, que não queria correr o risco de subestimar o 

potencial de estrago da multidão enfurecida.*

Ninguém tinha esquecido o trauma do ano anterior. Em ju-

nho de 2013, um ano antes de o vozerio do Itaquerão mandar a 

presidente “tomar no…”, outro estádio de futebol tinha sido des-

cortês com a mesma Dilma Rousseff. Precisemos a data: foi no dia 

15 de junho de 2013. A torcida que lotava o Mané Garrincha, no 

Distrito Federal, na abertura de outro campeonato mundial de 

futebol, a Copa das Confederações, também cantou o hino a ca-

pela. Em seguida, os presentes não xingaram a presidente de mo-

do tão vil, mas lhe pespegaram uma vaia sólida, inesquecível. 

Num improviso patético, Joseph Blatter, presidente da Fifa, arris-

cou um discurso em defesa da chefe de Estado. Sua voz hesitante 

foi sufocada por mais vaias. 

Se junho de 2014 era tenso, o mês de junho de 2013 tinha sido 

de quase desespero. Foi um solavanco que ninguém previra, uma 

sucessão de manifestações-monstro que parecia não ter mais fim. 

Num único dia, 20 de junho de 2013, foram contabilizados 1,25 

milhão de brasileiros raivosos marchando pelas principais aveni-

das de 388 cidades do país. As autoridades não tinham ideia de 

* Um indicador dessa tensão foi a ação policial do dia 22 de fevereiro de 2014, 

quando, na maior operação contra os manifestantes que gritavam “Não vai ter 

Copa”, a Polícia Militar de São Paulo (pm‑sp) deteve 230 pessoas. As técnicas 

usadas pelos policiais, que foram apelidados de “ninjas”, título até então mono-

polizado pelos ativistas anticopa, também surpreendeu. Ver: Bárbara Ferreira 

Santos; Fábio Leite. “Megaoperação da pm usa pelotão ninja, isola black blocs e 

prende 230”. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 fev. 2014. Disponível em: <http: 

//sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,megaoperacao-da-pm-usa-pelotao-

-ninja-isola-black-blocs-e-prende-230,1133414>. Acesso em: 18 maio 2016. 
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onde aquilo ia parar. Pior do que isso — o que as afligia ainda mais 

— eram a incredulidade e a incompreensão que as assaltavam 

diante das cenas dos protestos. Elas não conseguiam compreen-

der como é que a fúria tinha começado. Sem que elas entendes-

sem coisa alguma, o quadro se complicava dia após dia, deixando 

um rastro pesado de desmoralização do Estado, depredações ge-

neralizadas — e mortes. 

O trauma de 2013 revestia de um caráter um tanto aterrori-

zante a tarde de 12 de junho de 2014, no Itaquerão, em São Paulo. 

Os poderes da República não suportavam a ideia de que 2014 

reeditasse 2013. Os encarregados da segurança pública trabalha-

vam em alerta máximo. Recrutas do Exército trafegavam pelas 

ruas, aos montes, em prol da ordem, da disciplina e do reforço ao 

policiamento ostensivo. As tropas nas ruas, por si mesmas, eram 

um show à parte dentro do show da Copa. Eram os leões de chá-

cara da Fifa, explicitando a forte disposição do poder de partir 

para as vias de fato. As verdes legiões escorrendo pelas ruas eram 

um discurso visual ostensivo em alto volume: se necessário, o po-

der usaria a força. O governo não queria facilitar. Seria duro e, 

como prova antecipada disso, queria parecer duro. Nada de ban-

car o frouxo diante das câmeras. Os militares, os delegados de 

polícia e os ministros falavam como xerifes.

No mesmo diapasão, o Ministério Público e o poder judiciá-

rio queriam mostrar que não hesitariam em reagir, principal-

mente aos black blocs, aos quais chamavam de “vândalos”, pois 

estes cobriam o rosto para atirar paus e pedras contra a polícia e 

promover quebra-quebras. Se havia ódio no ar, nos estádios e nas 

ruas, o poder estava pronto para responder com mão pesada. Na 

espuma luminosa dos telejornais, chamavam para si o papel de 

senhores da ordem.

O país seguiu nervoso naquele junho de 2014. No dia 23, 

onze dias depois da abertura da Copa no Itaquerão, dois jovens 
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foram presos durante um protesto na capital paulista: o estudan-

te e funcionário da usp Fábio Hideki Harano, de 26 anos, e o 

professor de inglês Rafael Marques Lusvarghi, de 29, foram acu-

sados, entre outros crimes, de portar bombas incendiárias. Em 

resumo, eram acusados de ser black blocs, muito embora o direi-

to positivo não previsse o tipo penal de nome “black bloc”. Ser 

black bloc era visto como possível conduta criminosa no plano 

das representações midiáticas, mas não na letra da lei. Fábio e 

Rafael ficaram presos por um bom tempo, o que teve repercussão 

considerável nas páginas dos jornais. Só tiveram a prisão preven-

tiva revogada no dia 7 de agosto, quando ficou demonstrado que 

não portavam nenhum artefato explosivo. A perícia policial pre-

cisou de um mês e meio para constatar que os materiais encon-

trados com eles no dia da prisão não eram inflamáveis e, portan-

to, não poderiam servir para fins de bombardeio.

A segurança pública do Rio de Janeiro também quis mostrar 

serviço durante a Copa. No dia 18 de julho, o Tribunal de Justiça 

do estado decretou a prisão preventiva de 23 ativistas acusados de 

formação de quadrilha armada e de ser black blocs, todos eles. 

Alguns foram dormir na cadeia. A notícia explodiu rapidamente 

nos jornais e nas redes sociais. Segundo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, o grupo — que estava sob investigação desde 

2013 — estaria empenhado em promover manifestações violen-

tas, com o emprego dessas pequenas garrafas incendiárias conhe-

cidas pelo apelido de “coquetel molotov”. Somente cinco dias de-

pois da prisão, no dia 23 de julho, o desembargador Siro Darlan, 

considerando as provas insuficientes, concederia a eles o habeas 

corpus.

Outra vez, aí, o prazer dos que protestavam às vezes se decla-

rava. Entre hematomas, xingamentos e bombas (caseiras ou não, 

imaginárias ou não), os manifestantes se deliciavam. Naqueles 

dias, entre a prisão e a soltura dos acusados de ser black blocs no 
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Rio de Janeiro, circulou nos órgãos de imprensa a transcrição de 

conversas telefônicas em que eles falavam sobre confrontos com a 

polícia. Nas transcrições, havia menções à confecção de “drinques”, 

referência dos réus aos coquetéis molotov, segundo alegaram as 

autoridades. Havia ainda diálogos mais efêmeros, aparentemente 

inofensivos, mas muito, muito mais significativos. No dia 24 de 

julho, uma quinta-feira, na mesma edição cuja manchete principal 

era a morte do escritor Ariano Suassuna, a Folha de S.Paulo trouxe 

um artigo de Alan Gripp* em que apareceram dois trechos inter-

ceptados pela escuta policial. Gripp destaca uma das falas: “‘Bota-

mos o Choque para correr, minha linda’, diz o manifestante, em 

tom triunfal, em conversa grampeada pela polícia. ‘Foi muito lin-

do, amor, [você] perdeu.’”. Em seguida, o articulista esclarece: “O 

rapaz se referia ao episódio que acabara de ser exibido numa re-

portagem de tv, no qual um grupo de ‘black blocs’, ele incluído, 

ataca pms da Tropa de Choque do Rio com coquetéis molotov”. 

Para as autoridades, a ideia de aparecer bem na foto — quer 

dizer, aparecer bem na cobertura midiática da Copa do Mundo e 

do entorno dela — era uma obsessão tirânica. Dilma Rousseff, os 

governadores, os juízes, os promotores, os ministros, os prefeitos 

e os coronéis da Polícia Militar e do Exército não pensavam em 

mais nada que não fosse prometer pulso firme. Para eles, o sucesso 

da Copa e o desempenho do governo eram uma questão de ima -

gem. O resto seria consequência. Para os homens e as mulheres do 

poder, governar é uma forma de representação, governar não é 

cumprir um dever, mas representar o cumprimento do dever.

Para os manifestantes ao telefone, a perspectiva não era mui-

to diferente: contestar também é representar — representar o 

exercício não mais do poder, mas de uma estranha beleza. Nas 

* Alan Gripp, “Um drinque no inferno”. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. A2, 24 

jul. 2014.

A forma bruta-miolo.indd   27 10/13/16   10:24 AM



28

curtas falas capturadas pela escuta policial, os embates corporais 

com as tropas do Estado não eram descritos como eventos pró-

prios da ação política, nem mesmo como episódios militares ou 

marciais. Ao dizer “foi muito lindo, amor”, a voz grampeada fazia 

alusão à beleza do ato de protesto. Ele parecia falar de um filme de 

ação que lhe dava um prazer intenso, ou de um sonho inebriante, 

sublime. O que ele dizia, talvez sem se dar conta, é que o exercício 

aeróbico de atirar pedras em policiais fardados se desenvolvia no 

plano da estética. O protagonista do quebra-quebra dá um depoi-

mento de quem experimentou um gozo estético.

Dessa fala descuidada e espontânea, depreende-se que, além 

da violência que tem lugar na linguagem falada e escrita (a come-

çar do palavrão que fere a integridade moral da vítima), haveria 

uma violência performática que evolui como linguagem visual 

no teatro das ruas. Ao menos na opinião de quem disse essa frase 

à toa, a força bruta dos protestos engendra a forma bela. “Muito 

lindo, amor.”

A frase à toa é também uma frase lapidar. Involuntariamente 

lapidar. Deixa patente que, na vivência de pelo menos alguns dos 

protagonistas, os protestos de rua se desenrolam como atuação 

cênica à frente das câmeras. Mostra que existiria um excedente 

selvagem dessa representação: o excedente que vaza como violên-

cia e que se vê como show marginal, ou mesmo como arte. O 

confronto que eles tinham vivido diretamente era, acima disso, 

vivido como representação. Para seu deleite, para o seu gozo.

A forma bruta-miolo.indd   28 10/13/16   10:24 AM


