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Apresentação

E depois?
Antonio David Cattani

À exceção de alguns segmentos sociais que rapidamente formularam
diagnósticos e atribuições de sentido que lhes convinham, os protestos de rua
no Brasil, em junho de 2013, deixaram perplexos tanto formadores de opinião
quanto representantes das instituições tradicionais, sobretudo os partidos e os
sindicatos, além de muitos cientistas sociais. O tempo decorrido até agora não
permitiu uma convergência das análises.
Passado um ano, permanecem as divergências a respeito do significado
dos acontecimentos que envolveram milhões de pessoas. A calmaria posterior
é igualmente interpretada de maneira dissonante. De um lado, sustenta-se que
o país jamais será o mesmo, que ocorreu um despertar cívico irreversível; de
outro, afirma-se que as mobilizações tiveram um caráter catártico e efêmero e
que apenas reforçaram o desencanto com a democracia. A esperança de transformação convive com a desilusão provocada pela apatia subsequente.
Este livro busca contribuir para um melhor entendimento da recente
efervescência social urbana. Os textos são marcados pela visão crítica sobre os
eventos e, sobretudo, pela preocupação com o depois. As manifestações foram
analisadas sob diferentes perspectivas, sendo consideradas dimensões que vão
além do imediatismo dos eventos. As formas inéditas de mobilização coletiva
não se esgotaram em junho de 2013. A preocupação comum deste coletivo de
autores foi a de trazer elementos de reflexão sobre as possibilidades que estão em
curso. Isso nos leva a adaptar o Poema Enjoadinho, de Vinicius de Moraes: “Protestos... protestos? Melhor não tê-los! Mas se não os temos, como sabê-los?...”.

