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SUMMARY
This article analyses the different cycles of street demonstrations that arose 
in Brazil between 2013 and 2021, especially those politically situated on ‘the 
new Brazilian right’ and ‘the extreme right’. We attempt to identify different 
performances and theatrical strategies used in these protests through an 
approach that combines politics and performing arts. These events have 
played a central role in constructing the country’s recent history.  
They endorsed critical political processes, acted in the discursive battle 
about these processes, and operated as a mechanism to encourage social 
adherence to conservative discourse. To understand the social and ideological 
functions of these protests, we examine how they explored theatricality to 
organise the spectator’s gaze. These theatrical strategies projected strong and 
effective symbolic images around conservative agendas.  

RESUMO
O presente artigo analisa os diferentes ciclos de manifestações de rua que 
eclodiram no Brasil a partir de 2013, dando ênfase àqueles que se situam no 
espectro político da direita, denominada ‘nova direita brasileira’ e ‘extrema- 
-direita’. Através de uma abordagem construída pela aproximação entre 
política e artes cênicas, identificamos diferentes performances e estratégias 
teatrais usadas nesses protestos. Esses eventos exerceram um papel central na 
construção da história recente do país e corroboraram para a consolidação de 
importantes processos políticos, seja ao atuar na batalha narrativa acerca desses 
processos, seja ao operar como mecanismo de estímulo à adesão social.  
Para compreender as funções sociais e ideológicas presentes nesses protestos, 
investigamos de que modo esses grupos exploraram a teatralidade no intuito 
de organizar o olhar do espectador. Trata-se de estratégias que projetaram um 
imaginário simbólico forte e eficaz em torno de pautas conservadoras. 

JULIANA COELHO
Universidade de São Paulo, Brasil  
juliana.coelho.br@gmail.com

Juliana Coelho é pós-doutoranda no Departamento de Antropologia / FFLCH da 
Universidade de São Paulo, financiada pela FAPESP, e pesquisadora visitante 
no Centro Maurice Halbwachs (2022-2023), onde investiga a participação 
balinesa na Exposição Colonial de 1931. Em 2019, ela trabalhou em uma 
residência PNPD/CAPES na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
analisando as performances e a teatralidade da ‘nova direita brasileira’. 
Co-criou o eixo de pesquisa Performatividades e Política, no Laboratório CRIA / 
EBA/ UFMG. Lecionou na UFMG (2006), Universidade de Rennes 2  
(2014-2015) e Universidade de São Paulo (2020).

JULIA GUIMARÃES 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
parajuliaguimaraes@gmail.com 

Julia Guimarães é professora visitante de Literatura e Teatro na Faculdade de 
Letras da UFMG. Realizou pós-doutorado na Escola de Belas Artes da UFMG, 
onde lecionou como professora colaboradora. Concluiu o doutorado  
em Artes Cênicas na ECA-USP, onde atuou como professora convidada.  
É coorganizadora do livro O teatro como experiência pública  
(ed. Hucitec, 2019). Integra a equipe de colaboradores do podcast e site de 
crítica Horizonte da Cena (BH). Trabalhou como jornalista e crítica de teatro 
nos jornais O Tempo e Pampulha (BH), crítica convidada em diversos festivais 
no Brasil e integrou a equipe do site Teatrojornal (SP).

PALAVRAS-CHAVES 
extrema-direita, espectadores, manifestações de rua, performance, teatralidade

KEYWORDS
extreme right, spectatorship, street protests, performance, theatricality

255PÁTRIA, FAMÍLIA E ARMAS

mailto:juliana.coelho.br%40gmail.com?subject=
mailto:parajuliaguimaraes%40gmail.com%20?subject=


INTRODUÇÃO

Este artigo tem o intuito de propor uma reflexão mais detida acerca das 
manifestações de rua do espectro político que se denomina de ‘direita’ 
no Brasil, a partir de 2013 até 2021. O exercício que nos prestamos 
aqui é o de analisar o conjunto de símbolos agenciados nessas manifes-
tações, buscando uma compreensão mais aprofundada de seus sentidos 
e das suas tendências mais fortes, que podem ser interpretados como 
três ciclos temáticos: ‘Pátria’ (de 2014 a 2016), ‘Deus’ (de 2016 a 2017) 
e ‘Armas’ (desde 2018). Apresentamos uma divisão porosa entre estes 
ciclos, uma vez que estas tendências foram identificadas considerando 
os símbolos mais recorrentes operados pelos manifestantes em cada 
período. Todos estes temas estiveram constantemente presentes e jus-
tapostos ao longo de cada ciclo, no entanto, em cada momento, um 
ganhou mais proeminência e visibilidade. Se os manifestantes forem 
vistos como performers, então é preciso considerar seriamente a cons-
telação semiótica proposta por eles. Desta forma, algumas das questões 
pontuadas por Kershaw (1997) sobre o que podem significar os protes-
tos sociais em períodos de crise e como podem ‘incorporar o seu con-
texto histórico através da sua localização em tradições identificáveis’ 
(257) são fundamentais para nós. 

No final da década de 70, o Brasil viveu um grande e importante ciclo 
de protestos inéditos dentro do regime militar,1 como greves gerais, 
campanhas pelas eleições diretas (1983 e 1984) e pela promulgação da 
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1. De 1964 a 1985, as forças militares estabeleceram um regime tutelar no Brasil, impondo 
generais eleitos como presidentes e instalando eleições indiretas. A ditadura brasileira  
serviu de modelo político para outros regimes militares no Cone Sul (Napolitano 2018).
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à esquerda do espectro político. Entendendo essa direita como inter-
namente diversa, Pierucci apontava que a ‘direita radical’ era o grupo 
político que mais encobria suas posições, nunca se apresentando como 
extremistas: ‘No Brasil da transição democrática, para os políticos que 
dependem da aprovação das urnas, à luz dos cálculos racionais de cus-
tos e benefícios certamente não é muito aconselhável confessar-se de 
direita. Pior ainda de extrema direita’ (Pierucci 1987: 38). A partir de 
2014, seus políticos e eleitores passaram a se definir orgulhosamente de 
‘direita’ ou ‘liberais’ e se esforçam em aprofundar a fissura ideológica  
e a oposição ontológica entre eles e os ‘esquerdistas’ e ‘comunistas’. 

Ao longo desses recentes anos, as manifestações de rua e suas reverbe-
rações nas redes sociais tornaram-se os principais loci de reivindicação 
coletiva, se estabelecendo como territórios de disputa política prefe-
renciais. Esses eventos foram acompanhados pelo desenvolvimento de 
performances e estratégias teatrais expostas em diferentes espaços, seja 
nas ruas, nas redes sociais ou no próprio Congresso Nacional. Os dife-
rentes campos políticos têm explorado diversos recursos performati-
vos e teatrais, desde discursos, escolha de objetos, bonecos, efígies, slo-
gans, coreografias até imagens icônicas para simbolizar reivindicações 
em protestos públicos. Dessa forma, essas estratégias têm exercido um 
papel central na construção da história recente do país, seja ao ajudar 
a corroborar processos políticos, atuando na batalha narrativa acerca 
desses processos, seja ao agirem como mecanismos de estímulo à ade-
são social. O desejo de propor a investigação teórico-prática sobre as 
performances e teatrais da política contemporânea diz respeito à neces-
sidade de colaborar com a reflexão coletiva acerca do momento sócio-
-político que vivemos a partir do prisma das Artes, entendendo esta 
como um campo de criação artística e de produção de conhecimento. 

nova Constituição (1988). Os principais protagonistas desses movimen-
tos foram os setores populares e sindical. Nas décadas que se seguiram, 
a esquerda brasileira dominou o confronto político nas ruas, em grande 
parte, graças às organizações que possuíam forte capacidade de mobili-
zação, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) e o mesmo Partido dos Trabalhadores (PT) (Tata-
giba 2018: 114). Os anos de governo federal do Partido dos Trabalhado-
res proporcionaram uma grande institucionalização de diversos atores 
desses movimentos, desestruturando suas organizações de origem e, ao 
mesmo tempo, desvinculando esses mesmos atores de suas bases. 

Em junho de 2013, despertado por movimentos mais à esquerda do 
espectro político e desejoso de novas formas de representatividade, um 
ciclo de protestos de rua eclodiu no Brasil. No entanto, essas Jornadas 
de Junho2 também marcaram o início de um período de ampla turbu-
lência política e social no Brasil e a emergência do que se convencionou 
nomear a ‘nova direita brasileira’ (Pinheiro-Machado e Scalco 2018; 
Solano, Ortellado, e Moretto 2017). Dos protestos que sucederam às Jor-
nadas de Junho, emergiu um conjunto heterogêneo de forças políticas 
opostas à presidência de Dilma Rousseff e criou-se uma crise política que 
contribuiu para o seu impeachment e posterior eleição de Jair Bolsonaro. 

Como Pierrucci (1987) observou, nos anos que se seguiram ao fim do 
regime militar, ser e se assumir de ‘direita’ era considerado vergonhoso. 
A direita não se identificava nesses termos, pois se sentia ofendida 
‘com o próprio nome, vítima da infâmia das próprias posições’ (38). 
Políticos e eleitores achavam difícil de se definir ideologicamente com  
a direita e evitavam posturas radicais, até mesmo se posicionando mais 

2. As Jornadas de Junho já apontavam para a contestação dos eventos esportivos que  
seriam sediados no país, como a Copa da Confederações (2013), a Copa do Mundo (2014) 
e, em menor grau, os Jogos Olímpicos (2016).
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testadas nas ruas. Nossas análises priorizaram a compreensão dos efei-
tos da teatralidade nessas manifestações através da análise das simbo-
logias e dos enquadramentos produzidos em cada uma delas. Seguindo 
também uma ‘dupla leitura’ proposta por Féral (2015: 251), nossa aná-
lise considerou as ‘performances’, suas construções de sentido (teatrali-
dade) e os sujeitos políticos envolvidos nela (performatividade). 

Em diálogo com o campo dos Estudos da Performance, Taylor (2013) 
apresenta uma ampliação da análise do fenômeno da performance, 
transformando-o em um sistema de análise do comportamento expres-
sivo. Para ela, a performance pode ser entendida como atos vitais 
que transmitem ‘o conhecimento, a memória e um sentido de iden-
tidade social por meio do que Richard Schechner denomina “com-
portamento reiterado”’ (Taylor 2013: 27); como ‘objeto/ processo de 
análise nos estudos da performance’; como quadro epistemológico  
e como prática incorporada. Nesse sentido, enquadramos os eventos 
descritos aqui como performances, observando o que está ‘sendo feito’ 
pelos performers e como eles ‘mostram esse fazer’ na esfera pública dos 
protestos políticos. As manifestações de rua precisam ser entendidas 
como performances das quais insurgem uma forma de expressividade 
simultaneamente individual e coletiva, esteticamente materializada por 
um conjunto complexo de signos verbais e não-verbais articulados pelos 
manifestantes / performers. Aqui, as estratégias teatrais referem-se aos 
agenciamentos desta constelação de elementos que intentam performar 
um conjunto de demandas, direcionando o olhar do espectador. 

Em protestos, os manifestantes partilham o espaço público à medida 
que incorporam coletivamente as suas reivindicações. Nesses eventos, 
temos uma performatividade corpórea que requisita não apenas com 
palavras escritas e faladas (performatividade linguística): ‘a ação corpó-
rea e gestual não deve ser traduzida em linguagem, tanto a ação quanto 
o gesto significam e falam, tanto como ação quanto como reivindicação;  

Os campos da performatividade e da teatralidade contribuem para cons-
truir ângulos específicos de abordagem para entender as principais estra-
tégias teatrais forjadas nos protestos políticos examinados neste artigo. 
Seguindo Josette Féral (2015), e Féral e Bermingham (2002), a teatrali-
dade é simultaneamente entendida como uma ação que organiza o olhar 
do espectador e uma instância que propõe uma distância ficcional, sem 
a qual o espectador poderia intervir no que acontece em cena. A teatrali-
dade também é um processo de auto percepção do espectador enquanto 
espectador de algo, o reconhecimento de uma clivagem entre a perfor-
mance e aquele que a observa. Para Elizabeth Burns (1973: 33), a teatra-
lidade existe em ‘qualquer tipo de comportamento percebido ou interpre-
tado por outros e descrito (mentalmente ou explicitamente) em termos 
teatrais’,3 e isso é particularmente aplicável aos comportamentos confor-
mados de acordo com convenções que são reconhecidamente teatrais. 
Sempre política, a teatralidade, para Taylor (2013), ‘ostenta seu artifício, 
seu caráter construído’, ressaltando a mecânica do espetáculo (41). 

A cada manifestação, os performers reativam suas reivindicações ao 
mesmo tempo que se alinham com uma simbologia já pré-existente. 
Essa constelação de códigos precisa ser entendida pelos manifestantes 
e seus espectadores (Kershaw 1997: 270). Desse modo, a teatralidade 
aqui também envolve uma ‘estilização com dimensões estéticas e auto-
-referenciais da performance’ (Rai, Gluhovic, Jestrovic e Saward 2021), 
estabelecendo um conjunto de referências que são constantemente  

Performatividade/Teatralidade/ 
Performance/Teatro

3. As citações em inglês deste artigo foram traduzidas para o português por nós.  
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Uma vez que os manifestantes se apropriam do espaço público de 
maneira não cotidiana, deliberadamente expressando suas reivindica-
ções ou simplesmente expondo sua revolta, para quem eles direcionam 
sua performance? Quem seriam seus espectadores finais? As perfor-
mances parecem ser direcionadas para um público que estaria fora do 
evento. Mesmo assim, é difícil definir exatamente que público seria 
este. Nos exemplos apresentados, as performances buscavam instân-
cias para propagar suas demandas através de sua amplificação, tanto 
pela cobertura jornalística da imprensa mainstream quanto pelas redes 
sociais. Nestas últimas, a presença dos manifestantes foi virtualizada 
por eles mesmos no Facebook, enquanto a cobertura da mídia validava 
e valorizava sua participação nesses eventos.

Desde o início de 2014 e até a realização da Copa do Mundo, diversos 
protestos aconteceram em todo o país: ‘Se não tiver direitos, não vai ter 
Copa’ (Barros 2014). Ideologicamente próximas das Jornadas de Junho, 
essas manifestações confrontavam o então governo do Partido dos Tra-
balhadores com as incoerências entre a realização de um megaevento 
como a Copa do Mundo (que seria sucedida pelos Jogos Olímpicos 
sediados dois anos depois, no Rio de Janeiro) e as melhorias sociais pro-
metidas e não realizadas pela organização dos eventos. 

Como em junho de 2013, movimentos organizados da sociedade loca-
lizados mais à esquerda do espectro político convocam manifestações 
pelas redes sociais. Também como no ano anterior, as manifestações 
são violentamente reprimidas pelas polícias militares dos estados.  

um não pode ser finalmente separado do outro’ (Butler 2011). Em Cor-
pos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa 
de assembleia, Judith Butler (2015) aborda a questão e a necessidade 
urgente da realização de alianças entre diversas minorias ou popula-
ções consideradas descartáveis. Além de se preocupar com a compre-
ensão de como a precariedade opera em regimes de aparição no espaço 
público, ela também se dedica a pensar como a ideia de ‘povo’ é cons-
tituída nesse espaço. A performatividade nesse contexto se relaciona 
com a possibilidade de aparição no espaço público. Por outro lado,  
a performatividade corpórea das manifestações observadas neste artigo 
é guiada por uma lógica de confrontação com um desejo claro de ação 
direta na sociedade (seja pela remoção da presidente ou pelo cancela-
mento de artistas e autores). Nessas assembleias da direita, os corpos 
assumem ‘o acesso pleno e os plenos direitos de aparecimento’ nas ruas 
(Butler 2018: para. 9). Os exemplos aqui apresentados reiteram a pro-
posta de Butler, uma vez que mostram quais corpos são compreendidos 
e definidos como ‘o povo’ por diversas estruturas de poder, tais como  
a polícia e a imprensa. 

Dessa forma, as manifestações de rua têm sido entendidas por nós como 
um território de contínua experimentação, onde performances e estra-
tégias teatrais dos mais diversos grupos políticos são constantemente 
criadas, testadas e reencenadas, sempre tendo em vista seu impacto 
‘virtual’. Cada manifestante pode ser entendido como performer de 
suas reivindicações, o que nos leva a pensar nas manifestações de rua 
enquanto performances coletivas. Nelas, a atenção dos ‘espectadores’ 
é multiplicada ou fragmentada. Por vezes, um ‘palco’ efêmero, como  
o palanque, o carro de som ou objetos de grande destaque proporcio-
nam uma centralidade de foco a esses eventos. Como veremos, algumas 
dessas estratégias de captação de foco foram concebidas por profissio-
nais de marketing político e de propaganda e exigem um considerável 
investimento financeiro.

As Manifestações  
durante o Governo de Dilma Rousseff
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Esses dois ciclos de protestos (2013-2014) confrontaram o governo de 
Dilma Rousseff com insatisfações especialmente relacionadas à preca-
riedade dos serviços públicos das grandes cidades brasileiras e à expres-
sividade do investimento público destinado à realização desses eventos. 
Nesse momento, a bandeira brasileira e outros elementos que remetes-
sem ao país e aos seus símbolos nacionais eram encontrados pontual-
mente nas manifestações e identificados a sujeitos muitas vezes neófitos 
nesses eventos, geralmente sem participação anterior em movimentos 
sociais. Assim como ocorreu na escala macro-mundial, a ação cole-
tiva era ‘baseada em engajamentos fluidos e personalizados, mediados 
pela comunicação digital e desconfiados de instituições tradicionais’4 
(Domingues 2019: iv). 

Expressão tácita de uma profunda crise de representatividade política, 
assim como dos limites da política de classes conciliatória dos gover-
nos petistas,5 esse ciclo de protestos tem uma interpretação acadêmica 
numerosa, multivocal e não consensual. Sem nos ater a essa discussão, 
tendemos a corroborar com as análises de Tatagiba e Souza (2019) que 
pontuam que dos protestos de 2013 emergiram tanto setores que reivin-
dicavam a continuação das reformas sociais quanto outros que busca-
vam restaurar o status quo (Tatagiba e Galvão 2019: 65-66).

Ainda em 2014, temos os primeiros protestos do ‘Vem Pra Rua’ que, 
descontentes com o resultado das eleições, empunhavam faixas ‘Fora 
PT’. Nos meses que se seguiram até a efetivação do impeachment em 
2016, as manifestações foram se avolumando e se afeiçoando como os 

4. Isso não deve ser entendido de maneira definitiva. Por exemplo, os entrevistados que se 
denominavam como ‘não-esquerda’ no trabalho de Domingues (2019) tinham todos uma 
vinculação com o PSDB (Partido Social-Democrata Brasileiro). 

5. A política de conciliação de classes promovida pelo PT durante seus mandatos (2002–2005 
e 2006–2009 com Lula e 2010-2015 com Rousseff) consistiu na manutenção de uma política 
econômica neoliberal e na expansão das políticas sociais.

FIGURA 1
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eficazes de captação do foco fragmentado das manifestações. O ‘Pato da 
FIESP’, um boneco inflável amarelo de 22 metros, propunha uma ação 
contestatória aparentemente pacífica e buscava uma interação lúdica 
com o público. De fato, o Pato Amarelo da FIESP se configurou como 
uma performance itinerante e estabeleceu um contraponto importante 
nas manifestações de até então, pautadas pela violência policial. Ele 
fazia parte de uma campanha ampla e onerosa que englobava outras 
ações, patrocinada pela Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP) e concebida por uma conhecida agência de marketing 
político, a Prole. Por sua vez, a criação do ‘Pixuleco’ respondia a um 
problema concreto: entre o fim de 2015 e o início de 2016, o número 
de manifestantes nas ruas diminuiu consideravelmente. Consequente-
mente, o publicitário Paulo Gusmão criou o personagem para preen-
cher as ruas (Kaz 2015), substituindo a presença dos manifestantes 
pelo boneco, que foi reproduzido em diferentes escalas.  

mais expressivos protestos da história do país. Nesse ínterim, as inves-
tigações da Operação Lava Jato,6 cujas ações sincronizavam arenas ins-
titucionais e extra institucionais, colaboraram com a instalação de um 
intenso sentimento antipetista na população. Sentimento este que era 
expressado nas ruas pelos manifestantes através de críticas aos escân-
dalos de corrupção e de apelos urgentes de moralização da política  
e, paralelamente, era seguido do próprio descrédito nos políticos. Encon-
tramos nessas manifestações7 algumas reatualizações de ações perfor-
máticas oriundas de outros ciclos de manifestações anteriores, como  
a maquiagem nos rostos (Fig. 1), em especial a verde e amarela, reatua-
lizando a performance dos ‘cara-pintadas’, própria do movimento pelo 
impeachment do presidente Fernando Collor em 1992.8 

O dispositivo cênico dos bonecos infláveis surge, e ganham notorie-
dade os personagens inanimados ‘Pato da FIESP’ (Fig. 2), ‘Pixuleco’ 
e ‘Bandilma’ (Fig. 3), esses dois últimos sendo personagens-paródias 
do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e da então presidente Dilma 
Rousseff. Os bonecos infláveis se mostraram estratégias extremamente 

6. A operação Lava Jato foi uma grande investigação criminal conduzida pela Polícia Federal 
do Brasil, localizada em Curitiba. Entre 2014 e 2019, a investigação envolveu membros  
executivos e empresários de grandes empresas, além de políticos brasileiros: ex-presidentes, 
deputados federais, senadores e governadores estaduais, incluindo membros do PT.

7. A iconografia das Jornadas de Junho e dos protestos contra a Copa do Mundo é abundante. 
Nossas principais fontes de análise foram o acervo da Mídia Ninja, dos jornais Folha  
de S. Paulo, o Estado de S. Paulo, O Tempo e do portal G1.

8. A ação de pintar o rosto com as cores da bandeira brasileira e em preto, acrescentando  
os slogans ‘Fora’ ou ‘Fora Collor’, tornou-se a estratégia expressiva mais icônica dos protestos 
pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Em 1989, Fernando Collor de Mello foi  
o primeiro presidente eleito democraticamente após a ditadura militar. Acusações de  
corrupção política culminaram na abertura de um processo de impeachment, aprovado na 
Câmara dos Deputados, em setembro de 1992. Collor renunciou à presidência da República, 
horas antes de ser condenado pelo Senado. Para mais informações, veja:  
http://memoria.oglobo.globo.com/fotos/caras-pintadas-contra-collor-9430223  
[acessado em 24 Set. 2021].

FIGURA 2

http://memoria.oglobo.globo.com/fotos/caras-pintadas-contra-collor-9430223
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FIGURA 3
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vista nos protestos anteriores, os manifestantes são até mesmo autoriza-
dos a fotografar o interior de viaturas junto com os policiais. O desfile 
de caminhoneiros e de motociclistas, que se tornaram constantes a par-
tir de 2018, também já estavam pontualmente presentes, assim como 
as referências elogiosas ao Brasil Império, notadamente à sua bandeira. 

Pontualmente, observou-se performers usando narizes vermelhos de 
palhaços (Fig. 4) e máscaras de políticos (Fig. 5, 6 e 7), até mesmo  
o desnudamento parcial, em topless, e total de mulheres, sobretudo nos 
protestos da Avenida Paulista.9 Temos também, desde o início desses 
protestos, iniciativas de pequeno e grande destaque, respectivamente 
materializadas por cartazes ‘Intervenção Militar Já!’, ‘SOS Army For-
ces’, ‘Vote Bolsonaro 2018’10 (Fig. 8 e 9) e carros de som (Fig. 10) 
e manifestantes portando uniformes militares. Estes protestos, que se 
pautavam como ‘pacíficos’, foram modificando a relação entre mani-
festantes e as forças policiais destacadas para acompanhar esses even-
tos. Dessa forma, tornou-se comum um comportamento de apreciação 
mútua entre os manifestantes e a polícia: os elogios recíprocos, o bater 
palmas para os policiais e, principalmente, o ‘tirar foto’ com as forças 
de ordem. Em oposição radical à relação entre policiais e manifestantes 

FIGURA 4 FIGURA 5

← 9. No acervo FolhaPress, o álbum das manifestações do dia 15 de março de 2015 pode 
ser acessado aqui: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/33420-protes-
tos-de-15-de-marco#foto-441449 [acessado em  24 Set. 2021]. O álbum da manifestação 
do dia 13 de março de 2016, aqui: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/42594-ma-
nifestacao-vista-do-alto-pelo-brasil#foto-536027 [acessado em  24 Set. 2021].

← 10. Como muitos políticos eleitos em 2018, Bolsonaro usou os protestos contra Dilma 
Rousseff para aumentar sua visibilidade midiática. Ele participou de várias manifestações 
e foi convidado a discursar no palanque. Como um personagem controverso, ele era  
algumas vezes vaiado, em outras aplaudido.

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/33420-protestos-de-15-de-marco#foto-441449
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/33420-protestos-de-15-de-marco#foto-441449
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/42594-manifestacao-vista-do-alto-pelo-brasil#foto-536027
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/42594-manifestacao-vista-do-alto-pelo-brasil#foto-536027
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entre dirigentes e torcidas, e o populismo — ‘a ilusão de exercício de 
poder’, uma vez que pela sua atuação na arquibancada, o torcedor 
‘parece influir decisivamente no resultados das partidas’ (Flores 1982: 
49). No entanto, no futebol, nem as regras do jogo nem o juiz, a autori-
dade máxima em campo, são substituídos ou eliminados por suas ações. 

Em 2013, Marcelo Falcão, do grupo O Rappa cantava ‘Vem pra rua/ 
Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil’ em uma propaganda 
da montadora FIAT — esta estaria ansiosa para se inserir publicita-
riamente num momento de tanta relevância nacional e internacional 
do país, graças às Copas das Confederações e do Mundo (Almeida, 
Barreto e Cunha 2017). Após uma traumatizante derrota brasileira no 

Há um momento, todavia, em que todos se lembram do Brasil, em que 
90 milhões de brasileiros descobrem o Brasil. Aí está o milagre do 
escrete. Fora as esquerdas, que acham o futebol o ópio do povo, fora 
as esquerdas, dizia eu, todos os outros brasileiros se juntam em torno 
da seleção. É, então, um pretexto, uma razão de auto-estima. E cada 
vitória compensa o povo de velhas frustrações, jamais cicatrizadas 
(Rodrigues 1993: 181).

No entanto, nenhum desses elementos descritos parece ter sido tão 
icônico como a camisa da seleção brasileira, a da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) e suas versões assemelhadas (Fig. 11). Nelson 
Rodrigues, jornalista, autor teatral e um dos maiores cronistas do fute-
bol brasileiro, entendia a seleção, por ele denominada ‘o escrete’, como  
a ‘pátria em calções e chuteiras’: essa ‘comunidade política’ materiali-
zada e corporificada em signos que representam ‘os laços de pertenci-
mento e solidariedade que unem seus membros, a despeito dos conflitos 
que existam entre eles’ (Silva 1998: 108). A bandeira do Brasil, o hino 
nacional e o uniforme da seleção são justamente os símbolos acionados 
e sobrepostos durante as competições internacionais de futebol. Em ter-
mos de temas recursivos das ideologias políticas que ‘surgem no jogo’ 
e que ‘integram o jogo’, segundo Flores (1982), o nacionalismo seria 
mais flagrante. Nesses eventos, efetiva-se uma união do país ‘em torno 
da equipe que estaria representando todos os brasileiros, encarando-
-se então o Brasil como algo monolítico e univocamente representável’ 
(Flores 1982: 49). Assim, estariam profundamente presentes no futebol: 
o nacionalismo — fornecendo a ilusão de nação e apagando divergên-
cias e disputas, o paternalismo — a ilusão de relações justas e bondosas  

A Pátria em Chuteiras:  
O Torcedor Militante

FIGURA 11
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coletivamente as noções de nação e pátria, que por sua vez não são 
intensamente apropriados pela esquerda — sempre atenta às contra-
dições e assimetrias dessas mesmas noções. Uma questão se apresenta  
é a capacidade de mobilização desses símbolos nacionais que movi-
mentam afetos coletivos mais densos que as bandeiras de organizações 
sindicais, por exemplo, tão caras à expressividade política da esquerda. 

À esquerda, de uma maneira geral, e ao Partido dos Trabalhadores, de 
maneira específica, é dado o lugar de time adversário. A rua se torna 
arquibancada e arena para torcedores/ cidadãos, e os repertórios per-
formáticos próprios são acionados na confrontação política que se dá 
nas ruas: estabelecem um campo próprio ‘meu time é meu país’ e um 
campo antagônico ‘o PT’, ‘os petistas’, ‘os comunistas’, ‘os mortade-
las’,12 ‘os vermelhos’, uma vez que ‘minha bandeira jamais será ver-
melha’.13 Muitas performances das ruas pontuavam-se pela violência 
simbólica em direção ao time adversário: os manifestantes morderam 
ou queimaram bandeiras do PT, e levaram para as ruas imagens dos 
ex-presidentes desse partido enforcados ou decapitados, entre outras. 
Essas ações foram formas expressivas de antipetismo, um movimento 
sócio-político caracterizado pela rejeição e ódio àquele partido. As gran-
des empresas de mídia do país e os postos nas redes sociais contribuí-
ram para a agressividade expressa nas ruas: ‘Essa disposição cognitiva 
e emocional teve importantes implicações para o recrutamento e para 
as características da mobilização social no contexto da campanha pelo 
impeachment, que assumiu a forma de uma cruzada moral, representada 
na luta do bem (o “nós”) contra o mal (“eles”)’ (Tatagiba 2018: 124). 

Mineirão e a vitória de Dilma Rousseff nas eleições do mesmo ano, 
os protestos mudam de protagonistas e passam a incorporar massiva-
mente as cores nacionais.11 Meses depois o refrão torna-se o nome de 
um dos movimentos que mais organizaram atos pelo impeachment de 
Dilma Rousseff, o ‘Vem Pra Rua’, ao lado do ‘Movimento Brasil Livre’ 
(MBL) e, em menor instância, os ‘Revoltados Online’. 

Parece ser possível pensar nesse manifestante como ‘torcedor’. Nas ruas, 
ele passa a performar repertórios que só são acionados nas arquibanca-
das dos estádios de futebol: cantar o hino nacional, vestir as cores da 
bandeira, criar palavras de luta, estabelecer um time adversário, empu-
nhar cornetas e entoar cantos de guerra. Assim, ele reiterava compor-
tamentos fora de seu lócus de origem, passando a torná-los próprios das 
manifestações de rua. Como pontua Roberto Da Matta, um dos antro-
pólogos brasileiros que mais se dedicou a pensar a função social do fute-
bol entre nós: enquanto grande e multivocal evento, entre esporte e arte, 
entre negócio e religião, o futebol é ‘um espetáculo de grande poder de 
sedução visual e auditivo, além de, como “torcida”, sermos atores ativos 
de um espetáculo em espaço aberto’ (Da Matta 1994: 15). Entre um 
indivíduo e o seu time, estabelecem-se elos sociais e simbólicos profun-
dos, o que cria entre nós a figura do ‘torcedor’, ‘aquele ou aquela que 
torce, contorna e retorce o seu corpo para que seu time seja vencedor’ 
(15), diferenciando-se de outros modelos de seguidores de outras partes 
do mundo. Para Da Matta, numa leitura do país dos anos 1980, mas que 
parece ser ainda pertinente para a nossa discussão, Estado e sociedade 
só teriam sido somados no Brasil através do futebol (Da Matta 1982). 

Ao se apropriarem do uniforme da seleção, camisa unificadora da iden-
tidade nacional, os manifestantes passaram a reafirmar e a readequar 12. Mortadela é um embutido de origem italiana. Este termo é usado pejorativamente  

para descrever os militantes de esquerda. Durante eventos do PT, um sanduíche de pão  
e mortadela era normalmente servido aos militantes como lanche de baixo custo. 

13. Todas essas expressões estavam reiteradamente presentes em cartazes nas  
manifestações. 

11. O hino nacional e alguns slogans que se inspiraram nele, como ‘o gigante acordou’,  
já tinham se tornado símbolos emblemáticos em 2013.
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querida’, ‘Não vai ter Golpe’ (Fig. 13), ‘Pixulecos’, camisas da seleção 
brasileira de futebol (Fig. 14). A colorimetria simbólica das ruas tentava 
se acomodar nos ternos e tailleurs dos deputados e deputadas na forma 
de adereços (echarpes, lenços e bandeiras), sobrepondo em seus figu-
rinos as instâncias governamentais e não-governamentais. Numa ceri-
mônia onde as palavras agiram e foram performativas, no sentido dado 
por Austin (1962) ao termo, cada ‘sim’ e ‘não’ decidia o destino do país 
a cada vez que eram proferidos pelos deputados. Na Câmara dos Depu-
tados e fora dela, cada voto era celebrado como um ‘gol’. Instantes antes 
do pronunciamento do último voto necessário para o prosseguimento 
do processo de impeachment, os deputados cantaram os versos de uma 
conhecida canção dos torcedores do país: ‘sou brasileiro, com muito 
orgulho, com muito amor’.  

Como numa final de Copa do Mundo, o Brasil parou durante a vota-
ção pela continuação do processo de impeachment de Dilma Rousseff 
na Câmara dos Deputados, no domingo de 17 de abril de 2016. Telões 
foram montados em diversos locais do país, para cada um dos cam-
pos adversários. Os canais de televisão adaptaram suas programações, 
sobretudo a Rede Globo, que solicitou às federações de futebol dos 
estados a alteração das datas dos jogos para o sábado (Pacheco 2016). 
A Esplanada dos Ministérios foi dividida por um muro metálico que 
separava os dois campos antagônicos, pró e contra a destituição da 
presidente (Fig. 12). Nesse domingo sem futebol, os brasileiros que 
acompanharam pela televisão essa votação viram transplantados para  
a Câmara dos Deputados muitas das performances e teatrais encontra-
das nas ruas e nos estádios: bandeiras dos estados amarradas ao pescoço 
cobrindo os corpos como capas; o uso de confetes; de cartazes ‘Tchau 

FIGURA 12 FIGURA 13
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que foi utilizado em particular pela grande imprensa para definir os 
manifestantes/ performers. Os protestos à esquerda do espectro político 
também foram numerosos ao longo desse período (e mesmo depois). 
No entanto, seus manifestantes/ performers não foram designados 
pela grande mídia como ‘o povo’, mas como ‘aliados de Dilma e Lula’.  
Ao definir os enquadramentos e as condições de aparecimento dos 
manifestantes, assim como a sua superexposição, a grande mídia con-
tribuiu para a definição de ‘o povo’: ‘Se o povo é constituído por uma 
complexa interação entre performance, imagem, acústica e todas as 
diversas tecnologias envolvidas nessas produções, então a “mídia” não 
apenas transmite quem o povo afirma ser, mas se inseriu na própria 
definição de povo’ (Butler 2018: para. 24).

A triangulação do foco entre os manifestantes e as instituições (Poder 
Judiciário e Legislativo) contra os inimigos estabeleceu uma economia 
de visibilidade. Para os manifestantes/ performers, esse regime contri-
buiu para criar o sentimento de coesão, comunidade e ativismo propor-
cionado pelas manifestações.

Desde as Jornadas de Junho, mas principalmente a partir das mani-
festações de 2015-2016, o território performativo deslocou-se das ruas 
para as redes sociais. O que é documentado nas ruas é re-enquadrado e 
transformado, tornando-se fonte para a criação de GIFs, memes e vídeos, 
publicados posteriormente no Facebook e nas linhas de discussão dos 
grupos de WhatsApp. É justamente a presença dessa fonte, pertencente 
à instância do real, do concreto, que favorece a legitimação dos mais 
diversos discursos. As redes sociais operam como segunda instância 

Muitos dos votos, tanto à esquerda quanto à direita, ganharam destaque. 
No entanto, o voto do então deputado Jair Messias Bolsonaro se sobres-
saiu por ser acusado de perpetrar elogio e apologia à tortura: ‘Perderam 
em 64 e perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crian-
ças em salas de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela 
nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo. Pela memória do Coro-
nel Carlos Alberto Brilhante Ustra,14 o pavor de Dilma Rousseff. Pelo  
Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas’ (Poder 360 2016).

Até esse momento, o deputado se dirige corporalmente à plateia presente 
no Congresso, isto é, seus colegas deputados. Ao proferir as seguintes 
palavras, ele se volta para as câmeras que transmitiam o evento e se 
dirige aos telespectadores: ‘Por um Brasil acima de tudo e por Deus 
acima de todos, meu voto é sim’. Por fim, este se tornaria o seu slo-
gan na campanha presidencial de 2018. Na mesma noite, comentando  
o placar do evento, ele faz um resumo da sessão: ‘Bola para frente.  
O que interessa aí é que o Brasil hoje, o Brasil de verde amarelo, nosso, 
das pessoas de bem, dos trabalhadores de verdade, conquistamos o pri-
meiro tempo: 1 x 0 para nós, tá ok?’.15 

Mais do que uma metáfora, o futebol foi visto aqui como um sistema 
que nos ajuda a entender o entrelaçamento dos jogadores que atuaram 
durante o processo de impeachment da ex-presidente Rousseff em várias 
instâncias: política, judicial e econômica, tendo os manifestantes como 
a representação da multidão elevada ao sinônimo de ‘o povo’. Kershaw 
(1997) chama atenção para o caráter de sinédoque das manifestações 

14. Notório torturador, o coronel em questão foi o único membro do Exército brasileiro  
a ser condenado por crimes de tortura realizados durante a ditadura militar. Ele foi um dos 
torturadores da ex-presidente Dilma Rousseff.

15. O voto do deputado de esquerda Jean Wyllys também ganhou notoriedade. Depois de 
votar, Wyllys reagiu às ofensas homofóbicas proferidas por Bolsonaro cuspindo em seu 
rosto (Marinho 2016).

Plataformas Performativas:  
das Ruas às Redes
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Após o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o prin-
cipal objetivo que até então promovia algum tipo de ‘unidade’ no setor 
conservador brasileiro havia sido alcançado. Era preciso construir novos 
mecanismos que garantissem uma grande adesão popular à agenda con-
servadora. Nesse contexto, um dos itens da agenda que mais ganhou 
apoio e visibilidade pública nos anos pré-eleitorais estava relacionado 
à defesa da moral religiosa e dos valores associados à concepção tradi-
cional de família. O ano de 2017 foi especialmente emblemático para  
a consolidação desses temas na esfera pública brasileira. O perfil dos 
protestos se repetiu em diversas capitais do país e, basicamente, con-
sistiu na tentativa de censurar espetáculos, performances, exposições 
de arte ou mesmo debates acadêmicos a partir da associação desses 
eventos a práticas como ‘pedofilia’ e ‘zoofilia’ ou de supostas correntes 
como a da ‘ideologia de gênero’ e a do ‘marxismo cultural’.

Como exemplo, podemos citar as tentativas (em alguns casos, bem-su-
cedidas) de censura a exposições como o QueerMuseu (Porto Alegre/
Rio Grande do Sul) e Faça você mesmo a sua capela Sistina, do artista 
Pedro Moraleida (Belo Horizonte/MG); de espetáculos como O Evange-
lho Segundo Jesus, Rainha do Céu (The Gospel According to Jesus, Queen of 
Heaven), escrito por Jo Clifford e com atuação de Renata Carvalho, La 
Bête, de Wagner Schwartz e DNA de DAN, de Maikon K; ou à palestra  

performativa onde os conteúdos adquirem uma dimensão mais impor-
tante e radical do que aquela observada nas ruas (Ladeira 2020). 

As estratégias teatrais dessa ‘nova direita’ evoluíram do campo perfor-
mático das ruas para as plataformas performativas digitais.16 Recriadas 
e novamente testadas no mundo digital, elas voltam confirmadas, refor-
muladas ou eliminadas para as ruas. Nesse sentido, um ponto interes-
sante nessa disputa pelas ruas insere-se na determinação da medida do 
sucesso ou do fracasso de uma manifestação. Como estabelecer se uma 
manifestação foi realmente bem-sucedida, expressiva, que levou milha-
res de pessoas às ruas, reiterando assim seu poder de confirmação e de 
legitimação? A comprovação se dá a posteori, por meio de documenta-
ção, e por vezes manipulação, fotográfica e pela reação que a manifes-
tação vai conseguir suscitar nas redes sociais.17 Um evento como um 
protesto produz uma pletora de documentos, como fotos e vídeos, que 
podem ser potencialmente utilizados e reestruturados na esfera digital. 

Assim, o surgimento de novos atores políticos durante este período, 
provenientes principalmente dos movimentos já mencionados, como  
o MBL e o ‘Vem Para a Rua’, e a crescente mediatização de políti-
cos conservadores, como Jair Bolsonaro, deveram-se ao surgimento de 
estruturas bem articuladas de ‘criação de conteúdo’ e ao uso estratégico 
e financiado das mídias sociais.

Deus e a Família na Cruzada Moral  
da Extrema Direita Brasileira

16. O artigo aqui citado ‘Le corps féminin en performance: Une étude de cas des mouve-
ments #elenão et #elesim’ propõe um estudo de caso sobre a utilização política dos corpos 
das mulheres na campanha eleitoral de 2018 e a migração do território performativo das 
ruas para as redes sociais durante este período. A relação entre redes sociais e performati-
vidade é um tema vasto, que imbrica arenas discursivas diversas e interesses financeiros de 
empresas privadas. É difícil estabelecer uma análise global do caso brasileiro, uma vez que 
de 2013 a 2018, a criação de conteúdos e a sua associação a diferentes plataformas digitais 
teve lugar de forma diferente consoante o grupo. O MBL, por exemplo, criou uma estru-
tura profissional de produção de vídeos. No entanto, entre 2013 e 2014, é possível afirmar 
que diferentes estratégias digitais foram experimentadas, assim como um grande público 
estava migrando dos meios de comunicação tradicionais para as redes sociais.

← 17. A publicação de fotos nas redes sociais é uma forma de comprovar o sucesso de uma 
manifestação. Nas redes sociais, podemos observar diversas estratégias fotográficas bus-
cando o ângulo mais eficaz. A seleção habitual favorece as fotos onde um número significa-
tivo de pessoas está presente e onde a perspectiva da paisagem enfatiza esta extensão. 
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bem-sucedida entre grupos que defendiam uma economia neoliberal  
(como o MBL) e ‘empreendedores morais históricos (como a Igreja 
Católica e seguidores de religiões evangélicas)’ (12). Miskolci ressalta  
a importância de se observar que a chamada ‘cruzada moral’ conserva-
dora já vinha sendo gestada há mais de duas décadas. Como exemplo, ele 
remonta à genealogia do termo ‘ideologia de gênero’, cujos usos originais 
podem ser atribuídos à Igreja Católica, e ao termo ‘kit gay’, difundido 
inicialmente por políticos que alcançaram o poder em 2018, como o pre-
sidente Jair Bolsonaro (Miskolci 2018: 5). A eclosão dessas pautas no 
Brasil pré-eleitoral de 2017 pode ser relacionada a práticas que já vinham 
sendo amplamente testadas junto a diversos setores da sociedade bra-
sileira, o que aponta para o caráter mais sistemático dessa atuação, ao 
contrário do que a suposta espontaneidade dos protestos parecia projetar.

A fim de compreender de que modo os elementos performativos e tea-
trais foram usados para garantir visibilidade e adesão às pautas conserva-
doras no Brasil de 2017, iremos analisar dois protestos de rua ocorridos 
naquele ano através do conceito de ‘teatralidade’. Para Taylor, a teatra-
lidade capta ‘o sentido construído e abrangente da performance’ (2013: 
40). Em outras palavras, ‘comporta um roteiro, uma configuração para-
digmática que conta com participantes supostamente ao vivo, estrutura-
dos ao redor de um enredo esquemático, com um fim pretendido (apesar 
de adaptável)’ (40). Ela entende a teatralidade como um elemento de 
qualquer performance e relacionada ao termo ‘roteiro teatral’ (40).

Usando o exemplo do ‘encontro colonial’, Taylor destaca que ‘poderíamos 
também ver os roteiros como paradigmas para a construção de sentidos 

da filósofa estadunidense Judith Butler no Brasil.18 Esses protestos 
tornaram-se marcos emblemáticos para a consolidação de um campo 
social comum em torno de pautas conservadoras, que culminaram na 
eleição de Jair Bolsonaro no ano seguinte.

Embora ocorressem em regiões muito distintas do país, as manifes-
tações guardavam características semelhantes também no que tange  
à sua construção performático-discursiva. A estratégia de promover 
visibilidade por meio do efeito espetacular associado ao escândalo moral 
mostrou-se como uma das formas mais eficazes de construir adesão em 
torno dessas pautas. Além disso, a estratégia ajudou a fortalecer movi-
mentos neoliberais e conservadores como o MBL (Movimento Brasil 
Livre) e a alavancar a candidatura de diversos políticos para as eleições 
de 2018. Como comenta a filósofa Marcia Tiburi (2019), palavras como 
‘criança’ e ‘pedofilia’ tornaram-se dispositivo para produzir efeitos de 
choque e, por meio deles, alcançar a ‘manipulação mental e afetiva, 
moral e política útil ao momento’ (para. 43). 

As principais pautas e frases de efeito associadas aos protestos de rua de 
2017 não eram exatamente ‘novas’ — trata-se de bandeiras com vasto 
histórico em episódios de manifestações conservadoras mundo afora —  
a visibilidade e adesão inéditas alcançadas com esses protestos no período 
mostraram que a estratégia de associar o campo progressista à ideia de 
‘promiscuidade’ e ‘apologia à homossexualidade’ era extremamente efi-
caz.19 Na análise do sociólogo Richard Miskolci (2018), a cruzada moral 
encampada por setores conservadores no Brasil é fruto de uma aliança 

18. Judith Butler esteve em São Paulo em novembro de 2017 para participar do Colóquio In-
ternacional ‘Os Fins da Democracia’, que contou com a participação de outros intelectuais.

19. Para conhecer outros exemplos da relação entre arte e censura sob alegações religiosas 
na história recente do Brasil, ver: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/no-
ticia/2017/09/cancelamento-da-queermuseu-conheca-outros-casos-de-confrontos-entre-
arte-e-censura-em-porto-alegre-9894213.html [acessado em 21 Nov. 2021].

A Dimensão Teatral dos  
Protestos Conservadores em 2017

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/09/cancelamento-da-queermuseu-conheca-outros-casos-de-confrontos-entre-arte-e-censura-em-porto-alegre-9894213.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/09/cancelamento-da-queermuseu-conheca-outros-casos-de-confrontos-entre-arte-e-censura-em-porto-alegre-9894213.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/09/cancelamento-da-queermuseu-conheca-outros-casos-de-confrontos-entre-arte-e-censura-em-porto-alegre-9894213.html
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de adesão aos protestos. No contexto dos protestos conservadores no 
Brasil, a transposição do ambiente físico para o digital (por meio de 
postagens nas redes sociais) acompanha um enquadramento elaborado 
tanto por uma construção narrativa — muitas vezes organizada com 
informações falsas, que, no entanto, são legitimadas pela existência de 
vídeos e fotos — como, consequentemente, pela ideia de transformar  
o evento em signo. Aqui, não se trata de um signo artístico, mas da cons-
trução de um imaginário carregado de ficcionalidade, no qual signi-
ficantes como ‘crianças’, ‘arte’ e ‘escola’ surgem aglutinados de modo  
a construir uma fantasmagoria comum relacionada ao ato da pedofilia. 
No caso do vídeo do vereador, havia também a inclusão de trilha sonora 
para criar um efeito de comoção associado à suposta denúncia. 

Após a disseminação do vídeo, a primeira leva de protestos contra a expo- 
sição foi convocada por Leonardo Alvim de Melo, pastor da Comuni-
dade Evangélica Projeto Viver (Ceprovi). Se na primeira manifestação 
(realizada em 5 de outubro) havia cerca de cinquenta manifestantes, 
os protestos seguintes alcançaram números bem mais expressivos, com  
a presença de trezentas a quatrocentas pessoas em cada um deles. Cada 
vez mais teatrais, os protestos dos dias 10 e 13 de outubro já tinham 
como manifestantes um grupo bem mais heterogêneo, formado por 
‘evangélicos, católicos, grupos organizados pelo impeachment de Dilma 
Rousseff, jovens da Direita Minas21 e apoiadores de Bolsonaro’ (Simões 
2017: para. 1). Nos cartazes e nos gritos de protesto, a exposição surgia 
associada a práticas como a da ‘zoofilia’, ‘pedofilia’ e ‘cristofobia’. 

Dentre as ações observadas nos dois atos, a principal delas foi a ação de 
rezar o ‘Pai Nosso’ em frente ao Palácio das Artes (Rádio Itatiaia 2017). 
De joelhos, carregando velas, cruzes, bíblias e uma imagem de Maria 

que estruturam os ambientes sociais, comportamentos e consequências  
potenciais’ (60). Um dos propósitos desses roteiros é tornar visível ‘o que 
já está lá — os fantasmas, as imagens, os estereótipos’ (60). Nossa deci-
são de utilizar os termos ‘teatralidade’ e ‘roteiro teatral’ no contexto dos 
protestos conservadores está relacionada ao propósito de entendê-los 
como estratégias planejadas com finalidade política. Em muitos casos, 
esses protestos foram criados para tornar visíveis alguns ‘fantasmas’  
e ‘estereótipos’ ligados a assuntos polêmicos e sensíveis na esfera pública 
brasileira e para chamar a atenção junto a políticos emergentes. 

O primeiro protesto de rua analisado ocorreu em Belo Horizonte, em dis-
tintas datas no mês de outubro de 2017, e reuniu cerca de quatrocentas 
pessoas que manifestaram contra a exposição ‘Faça você mesmo a sua 
Capela Sistina’,20 de Pedro Moraleida (1977-1999), exibida, naquele perí-
odo, no centro cultural Palácio das Artes. No dia 4 de outubro, o então 
vereador Jair Di Gregório (PP – Partido Progressistas) postou um vídeo 
nas redes sociais no qual acusa falsamente professoras de escolas públicas 
de Belo Horizonte de levar estudantes à exposição, que tinha classificação 
para maiores de 18 anos e apresentava pinturas relacionadas a símbolos 
sexuais e cristãos (Pró-vida e Família 2017). O vídeo rapidamente virali-
zou nas redes sociais e tornou-se o principal estímulo para os diferentes 
protestos realizados em frente ao Palácio das Artes nos dias seguintes. 

A partir dessa primeira ação que precedeu o protesto, é possível obser-
var que o trânsito entre espaços reais e virtuais é um aspecto central 
para a compreensão do caráter performativo e teatral desses atos. Aqui, 
a noção de ‘enquadramento’, discutida por Féral (2015) em diálogo 
com Erving Goffman, colabora no entendimento acerca das estratégias 

20. ‘Faça você mesmo a sua Capela Sistina’ é uma série de desenhos feita entre 1997  
e 1998 por Pedro Moraleida Bernardes, antes de seu suicídio em 1999. Alguns dos temas  
de suas obras são: a complexidade das questões religiosas e as formas de expressão da 
sexualidade, ligadas à complexidade das relações entre poder, política e ideologia. 

21. Movimento criado em 2016 no estado de Minas Gerais, defende o ‘resgate dos valores 
familiares tradicionais’ e o ‘liberalismo econômico’. 
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Foi um roteiro semelhante de antagonismos que se repetiu no dia 07 
novembro de 2017 na porta do centro cultural Sesc Pompeia, em São 
Paulo, motivado pela participação da filósofa estadunidense Judith 
Butler no colóquio ‘Os Fins da Democracia’, organizado pela Univer-
sidade de São Paulo em conjunto com a Universidade da Califórnia. 
Comparado ao protesto analisado anteriormente, as manifestações 
pró e contra Butler foram menores — aqui, eram cerca de setenta pes-
soas no total.  Porém, tanto a radicalidade do confronto entre quem 
defendia e atacava Butler quanto o alto grau de teatralidade construída 
pelos protestantes conservadores (além, obviamente, da importância  
internacional associada ao nome da filósofa estadunidense) fizeram 
com que o protesto tivesse uma grande repercussão na imprensa e nas 
redes sociais não apenas no Brasil, como também no exterior. 

Ao analisar as simbologias presentes nos protestos contra a vinda de 
Butler ao Brasil, um aspecto que chama atenção é heterogeneidade das 

(além, é claro, de celulares), os manifestantes realizaram uma perfor-
mance de grande impacto visual em uma das principais avenidas da 
cidade (Fig. 15). Além da ação performática em si, outro aspecto que 
colaborou para impulsionar e ampliar a visibilidade deste e de outros 
protestos do período foi a própria reação dos setores progressistas. Tam-
bém construídas a partir de elementos simbólicos (como o uso de faixas 
de interdição na boca dos manifestantes para simbolizar uma situação 
de censura e silenciamento), as manifestações em defesa da arte e críti-
cas às tentativas de censura acabavam fazendo com que os protestos ini-
ciais chamassem ainda mais atenção, devido à dimensão conflitiva que 
a presença de manifestantes do campo progressista trazia aos episódios. 
De fato, como foi visto em diversos protestos do período, a construção 
de um campo antagônico com os setores progressistas tornou-se outro 
motor para a adesão social em torno das pautas conservadoras. 

FIGURA 15 FIGURA 16
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bolsonarista em 2018 consistiu em explorar, via redes sociais e valen-
do-se da lógica dos algoritmos, uma concepção identitária junto à sua 
base que consistia em uma ‘fragmentação infinitesimal de “pedaços” 
identitários que podem ser articulados e ganhar escala em (...) cadeias 
de equivalência — notadamente, por meio da representação do tipo 
populista’ (2019: 548). Embora se referisse às estratégias digitais do bol-
sonarismo, é possível observar que a constelação de simbologias presente 
nos protestos contra Butler já materializava a ‘cadeia de equivalências 
potencialmente interminável’ (Laclau 2003: 319) que caracteriza a cha-
mada ‘razão populista’. Para o autor, a emergência e expansão das ‘iden-
tidades populares’ (325) só se torna possível quando a heterogeneidade 
de suas reivindicações é conduzida a alguma forma de unidade através 
de ‘articulações políticas equivalenciais’ (325).

Sendo assim, o que se observa na teatralidade presente nas manifes-
tações contra Butler é a eficácia da pauta vinculada a questões morais  

‘bandeiras’ aglutinadas ali. Para além dos cartazes mais diretamente 
relacionados ao motivo do protesto, como os dizeres ‘Go to Hell’ ou con-
trários à ‘ideologia de gênero’, as críticas tinham também outros alvos, 
cuja relação com Butler era, no mínimo, inusitada (Fig. 16 e 17). Eles 
iam desde instituições como a ONU e a Unesco até dois dos ex-presi-
dentes de partidos rivais na política brasileira: Lula (PT) e Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) (Fig. 18). A miscelânia simbólica incluía 
ainda: bandeiras do Brasil e de Israel; vestimentas e discursos que rei-
vindicavam a volta da Monarquia no Brasil; protestos contra Venezuela 
e Cuba; camisetas com pedidos de intervenção militar; além das habi-
tuais cruzes e bíblias (Fig. 19). 

Como aponta a antropóloga Letícia Cesarino (2019), um dos elementos 
que ajudam a compreender a profunda reorganização do campo políti-
co-identitário no Brasil do período é a noção de ‘pessoa fractal’. Cesa-
rino observou que um dos aspectos mais bem-sucedidos da campanha 

FIGURA 17 FIGURA 18
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Nos dias que circundam a finalização deste texto, encontramo-nos 
diante de expressivas convocações para manifestações públicas nacio-
nais para o dia 7 de setembro de 2021, feitas pelo presidente Jair Bol-
sonaro. Feriado nacional, nessa data comemora-se no país o Dia da 
Independência do Brasil de Portugal, e, portanto, uma série de ceri-
mônias cívicas são anualmente realizadas tanto nos Estados, como no 
Distrito Federal. Neste ano, o tradicional desfile militar não aconteceu 
em Brasília, a capital do país, e as cerimônias oficiais foram reduzidas. 
No lugar delas, foram realizadas diversas manifestações em todo o Bra-
sil, convocadas e protagonizadas pelo próprio presidente, com foco em 
pautas antidemocráticas, como ameaças de intervenção no Supremo 
Tribunal Federal (STF).  

Desde a sua investidura, Bolsonaro tem incentivado e motivado aglo-
merações e manifestações diversas: desfiles de moto, aparições públicas 
erguendo caixas de cloroquina,22 por exemplo. Dessa forma, quando 
pensamos no conjunto expressivo de manifestações de rua no Brasil 
recente, observamos uma mudança fundamental: até 2018, os princi-
pais apoiadores de manifestações do espectro da direita eram clara-
mente entidades e grupos, como o ‘Vem Para a Rua’, MBL, ‘Revol-
tados On-line’ e tantos outros. O que acontece hoje é a conclamação  
e a organização de manifestações deliberadamente realizadas pelo 
próprio presidente da República, que direciona o chamado aos seus 
apoiadores mais fiéis e fanáticos, dispostos ‘a morrer pelo Brasil’, e que 
defende constitucionalmente uma intervenção militar.

e sexuais para impulsionar uma série de cadeias de equivalências indi-
retamente associadas a ela. Assim, a pauta ‘anti-PT’, vinculada ao repú-
dio a instituições internacionais ligadas ao campo dos direitos humanos, 
como a ONU e a Unesco, ou mesmo à classe política tradicional, sim-
bolizada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eram reuni-
das como inimigos comuns diante de categorias amplas e relativamente 
genéricas, como ‘Deus’ e ‘Família’. Trata-se de significantes que ainda 
hoje são os mais explorados pelo presidente Jair Bolsonaro em seus dis-
cursos e slogans de governo.

Em nome de Deus e da Família, os protestos contra a vinda de Judith 
Butler ao Brasil tiveram um desfecho digno do conhecido ‘efeito catár-
tico’ associado ao gênero dramático em sua forma mais tradicional. 
Além dos cartazes que traziam a imagem de Butler estampada junto  
a frases como ‘Go to Hell’ e ‘Pedofilia Não’, os manifestantes carre-
gavam ainda uma grande boneca de pano vestida com sutiã, chapéu 
de bruxa e com o rosto da filósofa, que foi queimada ao final do pro-
testo (TV Estadão 2017). Além de remeter à prática da Igreja Cató-
lica no período da Inquisição — o que chama atenção novamente para  
a construção de um ‘roteiro’ (Taylor  2013) durante o protesto — a per-
formance também recorria à estratégia de ficcionalizar os adversários  
a partir da recriação fantasmática de seus alvos. Não por acaso, o texto 
de Butler que refletia sobre as reações acerca de sua vinda ao Brasil 
ganhou o título de ‘Fantasma do Gênero’ (Butler 2017). A dimensão de 
fantasmagoria foi associada ao vínculo de sua teoria de gênero a noções 
como ‘pedofilia’ ou mesmo ‘ideologia’. 

É possível inferir que o uso estratégico da teatralidade nos protestos de 
2017 ajudou não apenas a consolidar o campo conservador brasileiro, como 
também a ampliar o seu alcance. Através das estratégias citadas acima,  
foi aberto o caminho para a construção daquela maioria eleitoral que, no 
ano seguinte, consagrou Jair Bolsonaro como presidente da República. 

CONCLUSÃO

22. Desde o início da pandemia, Bolsonaro defendeu o uso da cloroquina contra o coro-
navírus. Essa é uma postura controversa, pois não há evidências científicas sobre a eficácia 
da cloroquina para o tratamento da covid-19.
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e todas as suas peças publicitárias devem conter, necessariamente,  
a frase ‘Pátria amada, Brasil’.

A segunda tendência visível nas manifestações do período, cujas pala-
vras-chave estão igualmente estampadas nos slogans governamentais, 
enfatiza os significantes ‘Deus’ e ‘Família’. Para os manifestantes de 
então, o país precisava ser resgatado das forças que o degeneraram, no 
caso, o Partido dos Trabalhadores. Perseguir inimigos comuns conti-
nuou a conformar uma unidade em torno da heterogeneidade de reivin-
dicações da direita brasileira. O roteiro da ‘cruzada moral’ — também 
explorado amplamente durante a Ditadura Militar brasileira — surge 
remodelado por novos espectros, como o da ‘ideologia de gênero’.  
É nesse período que o campo da direita começa a explorar mais ostensi-
vamente o adjetivo ‘conservador’ (Silva 2021), e setores artísticos e uni-
versitários tornam-se os novos alvos do momento. A pauta conserva-
dora, que historicamente possui grande capilaridade junto à sociedade 
brasileira, mostrou-se uma importante estratégia para atrair camadas 
populares em torno do campo da direita. 

Entre 2016-2018, com a consolidação de Jair Bolsonaro como o político 
que alcança maior popularidade dentre os vários candidatos à presi-
dência associados ao campo da direita, o terceiro e último significante 
que ganha corpo na simbologia das performances e manifestações do 
período foi aquele associado às ‘Armas’. Emblema da dimensão auto-
ritária e, por vezes fascista, do atual presidente, as armas representam 
a face violenta, patriarcal, abertamente racista e homofóbica, reiterada 
nas performances públicas de Jair Bolsonaro. O gesto mimético de 
uma arma realizado com as mãos tornou-se seu símbolo de campanha  
e foi performado em diversas aparições públicas de Bolsonaro. Tam-
bém enquadrada no contexto da constelação simbólica de ‘Armas’, toda 
a iconografia associada à categoria militar acompanha esse último eixo 
de simbologias associadas aos protestos de 2013 a 2021.23 É importante 

Embora não seja nossa intenção neste artigo analisar mais detidamente 
as manifestações ocorridas após as eleições de Bolsonaro, é importante 
recuperá-las rapidamente aqui a fim de traçar uma trajetória iconográ-
fica, performativa e conceitual acerca das principais pautas que a ‘nova 
direita’ (agora rebatizada como ‘extrema direita’) tem encampado no 
Brasil desde 2015. Ainda que uma característica central das manifes-
tações conservadoras seja a profusão de pautas difusas, reunidas em 
‘articulações políticas equivalenciais’ (Laclau 2005) típicas das estraté-
gias políticas do tipo populistas, é possível traçar, como mencionamos 
antes, algumas tendências dominantes em diferentes períodos da traje-
tória histórica dos protestos recentes no país.

A primeira tendência, que aqui batizamos sob o significante ‘Pátria’, 
pode ser identificada como o signo dominante das manifestações de 
direita realizadas entre 2013 e 2016. Recuperando um comportamento 
típico dos nacionalismos conservadores (no Brasil, explorado, por exem-
plo, durante a Ditadura Militar com slogans como ‘Brasil: ame-o ou 
deixe-o’), as manifestações foram se tornando progressivamente mais 
verde-amarelas, cores da bandeira brasileira. Na esteira de diversos des-
contentamentos com o país — sobretudo por problemas relacionados  
à corrupção e à crise econômica — a retórica da pátria era ampla o sufi-
ciente para reunir uma heterogeneidade de manifestantes sem neces-
sariamente ter que conformar uma feição ideológica específica. Nesse 
contexto, a figura do manifestante-torcedor (simbolizada pelo uso da 
camiseta oficial da CBF) tornou-se um emblema não apenas para com-
preender a teatralidade e performatividade própria desses protestos — 
que restauram comportamentos oriundos das arquibancadas do futebol 
—, mas também o modo como a polarização antagônica entre o setor 
conservador e o setor progressista foi construída nesse período sob uma 
estética e uma performatividade muito próximas a do espírito de rivali-
dade das torcidas em torno dos times de futebol. Ainda hoje, a retórica 
da pátria é elemento central da política de comunicação do governo  
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frisar que, no atual governo, os militares possuem o maior número de 
cargos de confiança desde a reabertura democrática.

Ao investigar detalhadamente a constelação de símbolos desenhados 
nos protestos da direita brasileira, traçamos uma perspectiva das pautas 
dominantes em cada período, além de compreender as performances  
e as estratégias teatrais que tornaram esses protestos tão visíveis na 
esfera pública brasileira e que culminaram na eleição de Jair Bolsonaro 
à presidência. O exame dos protestos de rua do período em questão sob 
as lentes do teatro e dos estudos da performance mostrou-se uma prá-
tica com potencial de contribuir para a compreensão dessas manifesta-
ções a partir de uma abordagem transdisciplinar. •

← 23. É importante mencionar que, nesse período, as manifestações da esquerda 
também foram numerosas e estabeleceram uma grande tensão nas disputas políticas 
descritas neste artigo. Desde os protestos contra o impeachment de Dilma Rousseff até 
os protestos do #elenão contra a eleição de Bolsonaro, as manifestações de esquerda 
também estiveram bastante presentes desde 2013.
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FIGURA 10
Manifestação de direita em São Paulo, na Avenida Paulista, 13 de março de 2016.  
Um carro de som, repleto de faixas, onde se lê: ‘Fora Comunismo’, ‘Comunismo não’  
e ‘Brasil Acima de Tudo!’. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 11
Protesto pelo impeachment de Dilma Rousseff no Rio de Janeiro, 15 de março de 2015.
Homens com os rostos pintados de verde e amarelo e uma multidão vestindo camisas 
da seleção brasileira. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 12
O gramado da Esplanada dos Ministérios foi dividido por um muro metálico tendo 
o Congresso Nacional ao fundo. No lado direito da imagem, os manifestantes pelo 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e no lado esquerdo, aqueles que eram 
contra. Fotografia de Juca Varella, cortesia da Agência Brasil.

FIGURA 13
Votação do impeachment na Câmara dos Deputados, 18 de abril de 2016. A Câmara 
dos Deputados da perspectiva dos aliados do governo de Dilma Rousseff. No cartaz 
vermelho está escrito ‘Fica Dilma’ e podemos identificar outro cartaz, com a reprodução 
de uma capa rasgada da Constituição Federal brasileira. Os deputados usam gravatas 
neutras ou vermelhas e broches do Partido dos Trabalhadores. Na parte superior da sala, 
podemos ver também várias câmeras e holofotes. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 14
A sessão de votação pela continuação do processo de impeachment de Dilma Rousseff 
na Câmara dos Deputados em Brasília. Fotografia de Valter Campanato. 
Cortesia da Agência Brasil.

FIGURA 15
Católicos rezam o terço em frente ao Palácio das Artes em protesto contra a exposição 
de Pedro Moraleida, no dia 13 de outubro de 2017. Captura de tela do YouTube (canal da 
Rádio Itatiaia).

FIGURA 16
Conservadores protestam contra a participação de Judith Butler em um evento no Sesc 
Pompéia, no dia 7 de novembro de 2017. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 17
Conservadores protestam contra a participação de Judith Butler em um evento no Sesc 
Pompéia. Escrito nos cartazes: ‘Menos ONU, mais Brasil’ e ‘UNESCO, escola do terror’. 
Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 18
Conservadores protestam contra a participação de Judith Butler em um evento no Sesc 
Pompéia. Captura de tela a partir de vídeo online. Cortesia da Mídia Ninja.

FIGURA 19
Conservadores protestam contra a participação de Judith Butler em um evento no Sesc 
Pompéia. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 1
Protesto pelo impeachment de Dilma Rousseff no Rio de Janeiro, 13 de março de 2016.
Uma manifestante com seu rosto pintado e vestida com um traje típico de torcedores  
de futebol. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 2
Manifestação da direita em São Paulo, na Avenida Paulista, 13 de março de 2016. 
Manifestantes com os rostos pintados tiram fotos com a bandeira do Brasil em frente  
ao ‘Pato Amarelo da FIESP’. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 3
Protesto ‘Fora Dilma’ em Brasília, 7 de setembro de 2015. Os bonecos infláveis ‘Pixuleco’ 
e ‘Bandilma’ no gramado da Esplanada dos Ministérios. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 4
Protesto pelo impeachment de Dilma Rousseff no Rio de Janeiro, 15 de março de 2015.
Um homem de verde e amarelo, com um nariz de palhaço vermelho.  
Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 5
Protesto pelo impeachment de Dilma Rousseff no Rio de Janeiro, 13 de março de 2016.
Um manifestante está vestido de prisioneiro e usa uma máscara do ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva. Ele também carrega uma máscara de Dilma Rousseff. Suas mãos 
são amplificadas pelas luvas infláveis, com as cores e símbolos da bandeira brasileira. 
Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 6
Manifestação de direita em São Paulo, na Avenida Paulista, 13 de março de 2016.
Adereços para os manifestantes pendurados à venda: bonecos infláveis, bandeiras  
do Brasil, faixas ‘Fora Dilma’, flores e uma máscara do ‘Japonês da Polícia Federal’.  
Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 7
Manifestação de direita em São Paulo, na Avenida Paulista, 13 de março de 2016.O ‘Pato 
Amarelo’ encontra-se em frente à sede da FIESP, na Avenida Paulista. Um vendedor de 
bandeiras do Brasil usa uma máscara ‘zumbi’ de Dilma Rousseff. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 8
Protesto pelo impeachment de Dilma Rousseff no Rio de Janeiro, 15 de março de 2015.
Escritos nos cartazes: ‘Intervenção Militar Já!’ e ‘Comunista é bom morto’, ‘Dilma, 
Maduro, Hugo, Fidel, Cristina, Lula: Lixo do Mundo’. Cortesia: Mídia Ninja.

FIGURA 9
Protesto pelo impeachment de Dilma Rousseff no Rio de Janeiro, 13 de março de 2016.
Um jovem com a cara pintada segura o cartaz: ‘Vote no Bolsonaro 2018’.  
Cortesia: Mídia Ninja.

IMAGENS
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