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Indicações de estudos sobre Junho que contém pesquisa empírica ou relato que

pode ser tomado como dado (não tô falando de análise/ensaio sem pesquisa por

trás, se não teria MTO mais e alguns bem duvidosos): Á

+ "Junho: potência das ruas e das redes" (livro org. Alana Moraes e outros); "Nas Ruas" (livro organizado por

Rudá Ricci e Patrick Arley); livro de relato "Nada Será Como Antes: o ano que não acabou na cidade em que

tudo começou" (Alexandre Haubrich) + Á

"Nem partidos, nem sindicatos: a reemergência das lutas autônomas no Brasil" (livro do Lucas Maia); "Antes de

Junho: rebeldia, poder e fazer da juventude autonomista" (Livro do Leo Vinicius) [ESSES DOIS É PRA QUEM

DESCONHECE LUTA AUTÔNOMA E ACHA Q MPL SURGIU DO NADA] + Á

+ Paper "As jornadas de maio em Goiânia: para além de uma visão sudeste-cêntrica de junho" (Francisco

Tavares, João Roriz, Ian Caetano); Paper "Os protestos de 2013 na cidade de Vitória/ES: resistir, resistir até o

pedágio cair" (Cristiana Losekann) + Á

+Dissert. da Camila Silva (UFRGS) "Inovações nos repertórios de contestação: o confronto em torno do

transporte público em Porto Alegre"; Paper "Junho de 2013 enquanto processo: atores, práticas e gramáticas"

(Mariane Reghim, Natasha Pereira, Lara Gonçalves) [MTO BOM ESSE VIU]+ Á

+ Dissert. João Arthur Donadon (UNB) "Manifestações de junho de 2013: análise da atuação dos movimentos

sociais e antissistêmicos"; Tese Eliane Queiroza (UFG): "Frente de luta pelo transporte e as manifestações de rua

em Goiânia" + Á

+ Dissert. Josep Segarra (UFRGS) "Paz entre nós, guerra aos senhores: uma etnografia sobre o bloco de lutas

pelo transporte público e a ocupação da câmara de vereadores em Porto Alegre" + Á

Artigo da Luciana Tatagiba e Andreia Galvão (Unicamp) "Os protestos no Brasil em tempos de crise (2011-

2016)" Rev. Opin. Publica, Abr 2019, vol.25, no.1 [MOSTRA COMO 2013 COMEÇOU EM 2011 NA REAL] + Á

+ Tem o livro da  "Amanhã Vai ser Maior" (que traz capítulo sobre 2013 e, embora seja um livro de

intervenção e por isso com pouco espaço pra dado bruto, transcrição de entrevista etc., é baseado em pesquisa

empírica). + 

@_pinheira

Á

+ Enfim gente, isso é só uma amostra, tem departamentos de ciência política e sociologia com pesquisa

especializada em movimento social e ciclo de protesto no Brasil todo (viva a universidade pública) e muita

pesquisa sendo feita mas que sommelier de protesto de tuíter ignora + Á

Isso é pra quem está interessado em dado e pesquisa empírica, não em análise tirada de senso comum e

hipóteses obtusas. No mais, quando galera vai ouvir os ATORES E MOVIMENTOS ENVOLVIDOS? Porque estes

sim estão aí dizendo o óbvio faz tempo e não são agentes infiltrados. Á

Por último, queria agradecer meu companheiro Jonas Medeiros que estuda movimentos sociais também e

queria estar assistindo Os dois papas mas está aqui me ajudando na seleção desses títulos. Á
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