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1 Por que há violência em protestos. E quais suas consequências
João Paulo Charleaux 06 de jul de 2021 (atualizado 06/07/2021 às 22h24) 

Doutora em antropologia Isabela Kalil fala ao 'Nexo' sobre episódios registrados em atos pelo impeachment de Bolsonaro e 
como eles impactam o movimento como um todo 
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■ POLICIAIS E MANIFESTANTES ENTRAM EM CHOQUE NA AVENIDA PAULISTA NO 

TERCEIRO ATO NACIONAL CONTRA JAIR BOLSONARO 

A terceira manifestação nacional pelo impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro, realizada no sábado (3), foi grande, plural e 
majoritariamente pacífica. Porém, episódios pontuais de violência 
lembraram a atuação de grupos como os black blocs nas chamadas 
Jornadas de Junho de 2013, e trouxeram consigo um dilema: como 
abrigar correntes divergentes, à direita e à esquerda, num mesmo 
movimento. 

Num dos episódios no sábado, em São Paulo, militantes do nanico 
PCO (Partido da Causa Operária), que ocupa o extremo do espectro 
das esquerdas no Brasil, agrediram membros do PSDB, de centro
direita, sob alegação de que os tucanos apoiaram o impeachment de 
Dilma Rousseff, em 2016, e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em 2018. Também na capital paulista, manifestantes 
destruíram fachadas do metrô e de uma universidade numa avenida 
após a dispersão do ato. Líderes dos demais partidos que 
participaram da organização dos protestos se dividiram entre 
condenar ou j�car os episódios, sem uma posição unificada. 

Nesta entrevista, concedida ao Nexo na terça-feira (6), por telefone, 
a doutora em antropologia pela USP e professora da Fespsp, Isabela 
Kali!, fala das diferentes dinâmicas de violência que ocorrem nos 
protestos de rua, explica como esses episódios são ressignificados e 
retratados pelo bolsonarismo, e analisa que impacto eles podem ter 
para o futuro do movimento que quer abreviar o mandato do atual 
presidente. 

Qual pode ser o efeito dos episódios de violência que 
ocorreram no protesto de sábado (3) em São Paulo, do ponto 
de vista da estratégia dos que pressionam pela queda de 
Bolsonaro? 

ISABELA KALIL Primeiro é importante qualificar esses episódios -
quais são suas características e o que está em questão em cada 
episódio. No caso de São Paulo houve duas situações distintas: uma 
em que membros do PCO hostilizaram outros participantes do 
protesto, que eram membros do PSDB. Neste caso, há uma discussão 
que envolve algo relacionado à participação de partidos de direita, 
de centro-direita e de centro nessas manifestações. Aí é algo que 
envolve a integridade física dos manifestantes, envolve pessoas. É 
violência contra pessoas, contra partidos políticos e contra 
bandeiras. 
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■ MANIFESTANTE PULA CATRACA DE ESTAÇÃO DE METRÔ EM SÃO PAULO 

Outra lição diz respeito à cobertura da imprensa de eventos 
internacionais. No caso do Brasil, o ciclo de protestos que se iniciou 
em 2010, 2011, e cujo ápice foi 2013, foi tratada [pela imprensa] com 
uma separação dos protestos em dois tipos: os pacíficos, feitos pelas 
pessoas de bem, e [feitos por] manifestantes baderneiros. Essa 
separação teve como consequência a criminalização dos 
movimentos sociais, da esquerda e dos atos de comunidades 
indígenas. É a ideia de que o cidadão de bem é um manifestante 
desejável, enquanto outro tipo de cidadão, os mais pobres, o 
movimento negro, indígena, não é bem-vindo. 

Nós temos de pensar em quais são as pautas legítimas. A pauta 
contra o racismo é legítima. A pauta contra o genocídio indígena é 
legítima. É diferente de pautas que pedem o fechamento do 
Congresso, o fechamento do Supremo. Então essa distinção que se 
criou [entre protestos pacíficos e violentos] faz com que a gente 
chegue a considerar manifestações antidemocráticas como 
legítimas, porque elas têm como protagonistas pessoas brancas, da 
classe média, de verde e amarelo, consideradas cidadãos de bem. 

Quando a imprensa brasileira faz a cobertura de manifestações no 
exterior, como a do Black Lives Matter [ vidas negras importam], a 
gente não vê a separação. [No caso da cobertura dos protestos 
americanos] é simplesmente uma luta legítima contra o racismo, 
mesmo havendo atos de violência. Chegaram a atear fogo numa 
delegacia, mas a cobertura aí não separa [atos violentos de atos 
pacíficos]. Entende-se que a violência não é desejável, mas ela 
resulta em parte de um processo histórico. Ela não é desejável, mas 
é compreensível. 




