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A DEMOCRACIA E AS MANIFESTAÇÕES
DANIELE FERREIRA RIBEIRO

Esse trabalho busca analisar o junho de 2013 usando como base os textos dos vários autores do livro Cidades
Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil publicado em 2013. Iniciamos
conceituando democracia sendo esta tida como um regimes de governo. O Brasil, ao longo da sua historia, teve
diversos momentos nos quais os governos se denominavam como democráticos. No entanto, apenas em 1988,
tivemos uma carta política que cita a democracia como regime de governo. Esse regime democrático de direito
é exercido na sua forma indireta, que é quando o povo elege seus representantes. No entanto, existem
institutos constitucionais que permitem, em situações pontuais, o exercício da forma semidireta, como o
plebiscito e o referendo. Predomina-se, na atualidade, a busca pela democracia participativa, na qual o povo
tem possibilidade de interferir de maneira direta nas decisões de governo. E é nesta busca por maior
participação nas decisões que surgiram as últimas manifestações populares do cenário nacional. Durante o mês
de junho de 2013, espalhadas pelo país, ocorreram diversas manifestações que defendiam pautas variadas. Tal
movimentação surgiu como reflexo da disparidade social e da distância entre o governo e a população. Dentro
deste contexto, o aumento das tarifas de ônibus em junho de 2013 funcionou como a mola propulsora para que
a população saísse às ruas em protestos, pois desejava expressar a sua insatisfação com a situação do país.
Todavia, as manifestações ocorridas reivindicavam bem mais que a redução da tarifa do transporte. Foram uma
clara demonstração do desejo de melhorias da gestão pública e da consciência dos cidadãos de seus direitos
constitucionais, como direito a saúde e a educação. Pode-se avaliar o junho de 2013 como um momento de
experiência de democracia participativa, pois, em alguns pontos, o governo atendeu, imediatamente, ao que se
reivindicava, por exemplo, quando barrou o aumento das tarifas do transporte público.
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