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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo compreender como as novas Tecnologias de Comunicação e
Informação têm contribuído para o processo de reconfiguração dos movimentos sociais na
atualidade, bem como para a construção de novos sentidos de participação política por parte
de seus membros. O estudo se desenvolve a partir de uma abordagem qualitativa e traz como
objeto de análise dois fenômenos recentes de ação coletiva ocorridos na cidade de Salvador:
Movimento Desocupa e Movimento Passe Livre Salvador-2013 (MPL SSA-2013), ambos
deflagrados a partir de convocações feitas através do Facebook. Tais movimentos, apesar de
apresentarem pautas bastante específicas e locais, guardam ligações com a onda de protestos
multitudinários que tomou o globo a partir do ano de 2010 – Primavera Árabe, 15-M, Occupy,
dentre outros. Defende-se nesta pesquisa que a popularização de mídias sociais corporativas
(Facebook, Twitter, Youtube, dentre outras) contribuiu para o êxito de tais episódios recentes
de mobilização popular massiva, assim como possibilitou a emergência de novos atores
políticos que, por sua vez, tem contribuído para por em questão os sentidos assumidos pela
democracia liberal e suas instituições representativas na contemporaneidade. No que tange às
reverberações deste macro contexto na capital baiana, movimentos como o Desocupa e o
MPL SSA-2013, dentro de uma lógica de comunicação não centralizada e automassiva, foram
capazes de, por meses, pautar o jornalismo local, assim como fomentar novas discussões em
torno dos interesses públicos. Ao perscrutar as trajetórias políticas de alguns dos principais
membros que ajudaram a construir tais espaços multimodais de mobilização, esta pesquisa
pretende contribuir, de forma mais ampla, para o entendimento dos novos sentidos que tem se
operado no fazer político de uma capital historicamente marcada pela combinação de longos
regimes autoritários e forte concentração da propriedade midiática.
Palavras-chave: Movimentos sociais. Rede social online. Ciberativismo. Movimento
Desocupa-Salvador. Movimento Passe Livre–Salvador.

ABSTRACT

This work aims to comprehend the way new Information and Communication Technologies
have contributed to the reconfiguration process of current social movements, as well as to the
building of a new understanding of political participation by its members. By a qualitative
approach, this research focuses on two present-day social movements of the city of Salvador,
both triggered by social networks calling for public demonstrations – the movements
Desocupa and Passe Livre Salvador 2013. Despite having very specific and local agendas,
such movements are linked to the wave of multitudinous protests that took place around the
world from 2010 on – the Arab Spring, 15-M, Occupy, among others. It is argued that the
popularization of corporate social media, such as Facebook, Twitter, Youtube etc, contributed
to the success of those recent episodes of massive mobilization, and allowed the emergence of
new political actors that have contributed to call into question the way liberal democracy and
its representative institutions. Regarding the repercussions of this global context in the city of
Salvador, movements like Desocupa and MPL Salvador-2013, through a decentralized and
mass self communication logic, were able to set the local media agenda for many months, as
well as to evoke new discussions of public interest. By evaluating the political trajectories of
some of the movement’s mediators, this research seeks a broader understanding about the new
directions operating in Salvador politics, a city historically characterized by the combination
of long authoritarian regimes and high concentration of media ownership.
Keywords: Social movement. Online social network. Cyberactivism. Desocupa MovementSalvador. Passe Livre Movement-Salvador.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre as transformações sofridas pelas ações
coletivas na contemporaneidade, face ao desenvolvimento e à difusão das novas Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs), especialmente o advento das redes sociais online que,
na visão de André Lemos e Pierre Levy (2010), inauguram uma nova maneira de “fazer a
sociedade” (LEMOS; LEVY, 2010, p.101). Nelas, os indivíduos se agregariam socialmente,
seja em torno de motivos pontuais e efêmeros ou na forma de comunidades mais estáveis,
organizadas pelo estabelecimento de vínculos identitários.
A pesquisa aqui exposta traz como objeto de análise dois fenômenos de mobilização
social ocorridos na cidade de Salvador e deflagrados a partir de convocações feitas através da
mídia social/rede social online1 Facebook: Movimento Desocupa e Movimento Passe Livre
Salvador 2013 (MPL-SSA)2. Defende-se que tais movimentos, apesar de trazerem pautas
bastante específicas e locais, guardam ligações com a onda de protestos multitudinários que
tomou o globo a partir do ano de 2010 – Primavera Árabe, Movimento 15-M, Movimentos
Occupy e Manifestações de Junho de 2013, só para citar alguns.
Iniciando-se na Tunísia e estendendo-se pelo mundo árabe, esses movimentos
repercutem internacionalmente e fazem reacender as esperanças e a indignação 3 numa Europa
castigada pela crise financeira de 2008 e desiludida com políticas de austeridade econômica,
por vezes paradoxalmente praticadas pelos governos de esquerda. Mas é quando ancoram nos
Estados Unidos, através da ocupação da Praça Liberty, centro financeiro de Manhattan, pelo
1

Pressupõe-se aqui que o papel do Facebook varia semanticamente a depender das ações analisadas, ora
assumindo o caráter de mídia social corporativa, ora de rede social online - o locus ciberespacial onde
agregações entre atores humanos e não humanos se (des)fazem. Sendo que esses termos popularizaram-se antes
mesmo de assumirem um corpo conceitual cientificamente verificável (PRIMO, 2012), opta-se por, ao longo
deste texto, utilizá-los a partir do seu modo de origem: na perspectiva do senso comum, “como uma etiqueta,
mas sem a força de um conceito” (PRIMO, 2012, p.635) até o terceiro capítulo, quando será devidamente
problematizado. Assim, por ora cabe salientar que, apesar de reconhecer o papel ambíguo do Facebook, destacase, em determinado momento, a relevância de um aspecto ou outro, quando um deles mostra-se (política, social
ou economicamente) mais sobressalente.
2
O uso do ano após o nome do movimento serve para estabelecer distinção entre a sua formação mais recente e a
anterior, ocorrida entre os anos de 2003 e 2005. Como será visto, uma grande celeuma acerca do uso desse nome
e sigla ocorrerá a partir das manifestações de junho 2013, já que o MPL Nacional declara não reconhecer uma
série de movimentos surgidos a partir daquele momento, por não seguirem os princípios acordados pelo
movimento
nacional
(vide
“Carta
de
princípios”
do
MPL,
disponível
em
http://saopaulo.mpl.org.br/apresentacao/carta-de-principios). O MPL de Salvador é um desses grupos surgidos a
partir de junho de 2013 que adota o nome e a sigla, mesmo à revelia do MPL Nacional. Isso será melhor
explicado posteriormente. Por ora, faz-se importante atentar para essa distinção: o MPL Salvador anterior, de
2003, será aqui chamado de “MPL Antigo”, já o Movimento Passe Livre Salvador 2013, por vezes aparecerá
sem o ano ou será designado pela sigla MPL-SSA ou MPL-SSA 2013, mais correntemente usada pela mídia e
sociedade local.
3
Para Manuel Castells (2012), revoltas dessa natureza são deflagradas a partir da generalização da indignação
que canalizada, devidamente, num segundo momento transforma-se em esperança de transformação social.
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Movimento Occupy Wall Street (OWS), que a onda de manifestações se multiplica
internacionalmente4, chegando até Salvador no dia 15 de outubro de 2011, data de chamada
mundial para a mobilização que ficou conhecida como 15-O, organizada transnacionalmente
por indivíduos e coletivos ligados ao Movimento 15-M e OWS, dentre outros5.
Nesse dia, depois de uma passeata em suporte ao 15-O, que reuniu cerca de cem
pessoas na região do Centro Antigo de Salvador, um terço delas decide, em assembleia,
acampar na Praça de Ondina. Estava fundado, assim, o movimento Ocupa Salvador. A
escolha da Praça de Ondina deveu-se às irregularidades que norteavam o contrato firmado
entre a prefeitura e a Premium Produções, para exploração comercial daquele espaço de
utilidade pública, localizado numa das regiões com metro quadrado mais caro da cidade. O
acordo permitia, dentre outras coisas, a ocupação da área em questão ao longo de quatro
meses para montagem e desmontagem de um dos camarotes mais caros do circuito
carnavalesco baiano6. O imbróglio reacendeu longas discussões nas redes sociais, online e
offline7, acerca da condução da gestão pública em favor dos setores financeiros locais, prática
há muito enraizada na cultura política institucional baiana (SOUZA, 1991; 2000).
Enfrentando uma série de dificuldades estruturais e baixa adesão popular, o
acampamento do Ocupa Salvador foi desfeito dois meses depois, mas a discussão nas redes
persistia. Até que o desabafo de uma jornalista e moradora local em seu perfil no Facebook,
desencadeou uma série de debates mais acirrados em sua rede de amigos, formada em grande
parte por artistas, trabalhadores do campo cultural, jornalistas e estudantes universitários, que
terminaram por organizar um ato público em frente à praça em questão, no dia 14 de janeiro
4

O site do movimento OWS afirma sua presença em mais de 1.500 localidades. Segundo as bases consultadas
por Castells (2012), o movimento estendeu-se para 951 cidades de 82 países. O autor, no entanto, reconhece que,
dado o caráter informal, descentralizado e viral do movimento, é muito provável que o número de Ocuppy,
somente nos EUA, chegasse a mais de mil.
5
Com o objetivo de protestar contra a desigualdade política, a destruição do meio ambiente e os mercados
financeiros, o 15-O é, até então, o maior protesto transnacional ocorrido simultaneamente que se tem notícia
(PEIRONE, 2011), e levou às ruas mais de um milhão de pessoas de mais de mil cidades do mundo. Seus
participantes se declaravam unidos por uma “mudança global”.
6
Em 2015, o valor do acesso por pessoa/noite ao camarote variava entre R$ 1.400,00 (feminino) e R$ 2.000,00
(masculino). Levando-se em consideração que o rendimento mensal médio dos ocupados da Região
Metropolitana de Salvador (RMS), de acordo com o DIEESE (2011), varia entre R$ 1.225,00 (homens) e R$
925,00 (mulheres), é possível perceber que o espaço em questão se destinava a uma parcela muito pequena da
população local e de turistas que vem à cidade neste período.
7
A distinção online e offline utilizada ao longo deste trabalho tem apenas objetivo esquemático e busca
problematizar os limites e potencialidades dos espaços de interação por onde se constituiu tais movimentos.
Embora reconheçamos que o uso de esquemas dualísticos seja bastante controverso, sobretudo no que tange o
debate sobre o papel do ciberespaço no construção do espaço urbano e vice-versa, a pesquisa de campo revelou
fortes discrepâncias nos processos de interação e organização de tais movimentos via meios digitais (aqui
chamados de online ou espaços de fluxos) e meios presenciais (aqui nomeados ora offline, ora espaços de
lugares), daí a necessidade de incorporação de tais termos. Uma melhor discussão acerca dos processos de
interação pode ser verificada no capítulo quatro desta dissertação.
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de 2012. O evento foi chamado “Desocupa Salvador”, numa forma de reapropriação
semântica local à onda de Movimentos Occupy da época. O depoimento dessa mesma
jornalista e moradora ratifica tal afirmação:
Quando eu coloquei isso [o post questionando a ocupação da Praça de Ondina pela
iniciativa privada] no Facebook, eu acho que era um momento particular mundial,
no sentido de que as redes sociais passavam a ter uma ocupação política muito forte,
com movimentos sociais. Tinha o Occupy, que tava acontecendo nos Estados
Unidos (...). Além disso, em Salvador, existia já uma insatisfação muito grande com
o governo da prefeitura da época (...), com uma série de ocupações indevidas do
espaço público ou pelo menos não discutidas com a comunidade, como foi o caso
dessa praça (...). Quando eu coloquei aquele post ali, as pessoas começaram a se
movimentar (...). Por isso que quando a questão da liderança, ela é questionada - e
ela é questionada mesmo, porque foi um movimento coletivo. Não fui nem eu quem
propôs uma ocupação da praça, uma desocupação da praça. Nem fui eu quem dei
esse nome, foi uma outra pessoa, [que disse:] “Ah, em vez de ocupa, como nós
somos baianos vamos [chamar] Desocupa, porque a gente vai desocupar”. Aí ficou
“Desocupa Salvador”8.

Esse relato oferece pistas sobre as argumentações que vão se desenvolver ao longo deste
trabalho de pesquisa, onde uma das hipóteses sugere que, a partir de 2012, novos atores
políticos são introduzidos na vida política da cidade, graças à ambiência viabilizada pela
popularização das redes sociais online, sobretudo do Facebook.
Não é muito preciso o momento em que o Desocupa deixa de ser manifestação e se
transforma em movimento social. Nesse processo de maturação, ele exibe momentos
distintos, com agenciamentos (LATOUR, 2012) de atores igualmente diversos e rotativos.
Partindo das redes sociais para as manifestações públicas e transitando entre a promoção de
fóruns discursivos sobre “A cidade que queremos” (DESOCUPA, 2012) e a formação de
Grupos de Trabalho (GTs), o Desocupa, através de sua perspectiva de comunicação não
centralizada e automassiva (CASTELLS, 2003; 2012), foi capaz de, por meses, pautar o
jornalismo local (DALMONTE, 2012), assim como fomentar novas discussões em torno dos
interesses públicos soteropolitanos.
Até onde teve acesso esta pesquisa, o Desocupa se trata do primeiro movimento social
de Salvador a surgir totalmente das redes sociais online9 e a atingir importante visibilidade
nos meios de opinião pública. Sua inclusão no escopo deste trabalho se deve por constituir-se
um ponto de partida importante para a compreensão das transformações dos movimentos
sociais contemporâneos na capital baiana.
8

A escolha pela não identificação dos entrevistados encontra-se metodologicamente explanada no quinto
capítulo e também na nota de rodapé de número quatorze desta pesquisa.
9
O primeiro evento Desocupa, no Facebook, contou com a confirmação de presença 573 perfis de usuários, num
universo de quase oito mil convidados. Em: <https://www.facebook.com/events/341466755880233>. Acesso em
10/02/2015.
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Em que pese o crescimento, no Brasil, de experiências como o Desocupa é, de fato, em
junho de 2013 que se verifica no país a explosão generalizada de manifestações
multitudinárias, a partir da série de protestos organizados pelo Movimento Passe Livre - São
Paulo (MPL-SP), quando do aumento da tarifa de transporte urbano naquela cidade, em 2 de
junho do mesmo ano.
Assim como nos movimentos árabes e occupy, que se iniciaram com alguns milhares de
manifestantes e se expandiram exponencialmente em poucas semanas, a partir da socialização
de relatos e imagens da dura repressão policial imposta aos civis, no Brasil também as
manifestações convocadas pelo MPL-SP cresceram de dois mil manifestantes, em 3 de junho
de 2013, para a marca de mais de um milhão em 15 dias. O estado de indignação espalhou-se
por todo o país, impulsionado tanto pela forte mobilização de jovens via redes sociais online
(sobretudo Facebook, Youtube e Twitter), como pela ampla cobertura concedida pela grande
mídia nacional, levando às ruas de mais de 350 cidades brasileiras cerca de dois milhões
pessoas no dia 20 de junho.
Em Salvador, as manifestações começam no dia 15 de junho de 2013, com o intuito
inicial de prestar solidariedade ao MPL-SP por conta do uso excessivo da força militar nos
protestos paulistas. As manifestações eram precedidas por reuniões (chamadas muitas vezes
de assembleias presenciais) realizadas no Passeio Público, praça localizada na região do
centro da capital baiana. Nessas assembleias foram se delineando discussões que fizeram por
se definir, entre os presentes, o desejo de fundação de um movimento local em prol da
mobilidade urbana, que apesar de não previamente oficializado junto ao MPL Nacional, adota
o nome Movimento Passe Livre-Salvador (MPL-SSA). Do processo de reconhecimento no
espaço público urbano, emergem divergências próprias de qualquer dinâmica constitutiva de
coletivos grandes e heterogêneos, algumas inconciliáveis, cujas dissidências findam por gerar
novos grupos de causas similares, são eles: a União Independente Passe Livre (UIPL), o
Resistência MPL e o Tarifa Zero, sendo que este último, formado em grande parte por
indivíduos que atuaram na primeira versão do MPL - que funcionou em Salvador entre 2003 e
2005 – é o único movimento soteropolitano reconhecido oficialmente como filiado à
Federação dos Movimentos Passe Livre.
A inclusão, neste trabalho, dos movimentos gerados a partir da convocatória para as
manifestações de junho de 2013, em Salvador, dá-se pelo impacto deste fenômeno na vida
política da cidade e do país, gerando uma série de controvérsias sociais que, até a presente
data, parecem longe de encontrar estabilização (LATOUR, 2012), o que, certamente, dificulta
uma leitura analítica mais abrangente. Em contrapartida inaugura um campo de investigação
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importantíssimo que, a longo prazo, parece contribuir para a compreensão dos
desdobramentos da noção de democracia num mundo pós-industrial, mais líquido
(BAUMAN, 2000), autônomo e altamente subjetivado.
Além da emergência através de convocações públicas online, feitas por perfis de
indivíduos sem qualquer prévia vinculação política institucional (a sindicatos, partidos
políticos, movimentos sociais pré-estabelecidos), os dois movimentos aqui problematizados
guardam semelhanças e distinções que vão marcar um novo ponto de inflexão nos processos
de conformação da cultura política de Salvador, uma das capitais brasileiras que
historicamente apresenta alguns dos mais baixos níveis de participação política civil
(AVRITZER, 2008).
As dificuldades encontradas no processo de investigação, contudo, não são poucas.
Além de serem fenômenos extremamente recentes e não disporem de uma bibliografia ou
documentação sistematizada, tais movimentos apresentam uma dinâmica constitutiva muito
semelhante ao seu locus de origem: a internet, cuja proliferação de agenciamentos subjetivos,
velocidade e grande volume de dados produzidos em curto espaço de tempo acirram os
desafios metodológicos que circunscrevem o tempo exíguo de produção de uma dissertação10.
Sendo assim, com vistas a dirimir esses impasses, optou-se por um percurso metodológico
qualitativo, estabelecido através do olhar de alguns dos indivíduos que ajudaram a construir
esses novos espaços argumentativos em Salvador. Espera-se, através da reconstituição de seus
trajetos políticos e de suas articulações nessas novas redes, obter uma verificação mais atenta
do fenômeno. Essa também é uma recomendação feita pelos autores da Teoria Ator-Rede
(TAR) – Bruno Latour, Michel Callon, Madeleine Akrich, John Law, dentre outros –também
chamada por eles de “sociologia das associações”. Tais teóricos defendem que “o
delineamento de grupos é não apenas uma das ocupações dos cientistas sociais, mas também a
tarefa constante dos próprios atores” (LATOUR, 2012, p. 57). Para a TAR, é preciso que o
investigador parta da perspectiva de que sempre sabe menos acerca dos grupos que seus
próprios atores/membros, sendo-lhe recomendável valer-se dos esforços realizados por seus
mediadores no processo de conformação desses coletivos.
Cada grupo, grande ou pequeno, requer um limes [sulco] igual ao que, na mitologia,
Rômulo cavou à volta da Roma nascente. Isso é muito conveniente para o analista,
pois toda formação de grupos será acompanhada da busca de um amplo leque de
10

Quando as manifestações de junho 2013 acontecem, esta pesquisa já se encontrava em andamento e versava
apenas sobre o Desocupa e a onda de protestos mundiais. A magnitude dos eventos de junho e sua repercussão
na cultura política nacional torna obrigatória a sua inclusão no escopo desta investigação que, se por um lado,
torna-a mais rica; por outro, enfrenta as limitações de tempo em face da natureza, velocidade e concomitância
dos fenômenos analisados.
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características mobilizadas para consolidar as fronteiras desses grupos contra as
pressões adversas dos grupos antagônicos que ameaçam dissolvê-lo. (LATOUR,
2012, p.57, grifos do autor)

Este campo teórico contempla, também, outro dilema que se coloca na atualidade: o
forte caráter de agenciamento não humano (de coisas, fenômenos naturais, tecnológicos etc)
gerado nas agregações sociais. De modo que, para estes teóricos, um agente (mediador) se
define não pela sua condição humana, e sim pela diferença que ele causa no curso da ação.
Assim, optou-se por, através dos itinerários políticos de seis mediadores que
pertenceram ou pertencem a esses dois movimentos sociais soteropolitanos (o Desocupa e o
MPL-SSA 2013), documentar e apreender essa nova dinâmica de ação coletiva, que encontra
em algoritmos, mídias sociais e locativas importantes atores sociais, passíveis de serem
investigados pelos rastros (BRUNO, 2012; LATOUR, 2012) que deixam nas redes que agem.
A partir da revisão de literatura sobre ação coletiva, sobretudo da década de 1990 –
quando se evidencia um crescimento notável de movimentos transnacionais e a mudança de
repertórios de ação coletiva, dadas em grande parte pelas reconversões suscitadas pelo
ativismo online (BRINGEL; MUÑOZ, 2010; GOHN, 2010) – busca-se compreender os
processos de socialização dos envolvidos neste estudo, assim como refletir acerca dos limites
e potencialidades da nova forma de luta política que se coloca, principalmente para o contexto
político soteropolitano.
No Brasil, em paralelo ao desenvolvimento do projeto político progressista liderado
pelo Partido dos Trabalhadores (PT), quando da redemocratização – e implementado na
última década a partir dos governos de Luis Inácio Lula da Silva (2002 a 2010) e Dilma
Roussef (2010 até os dias correntes) –, outra lógica se fortaleceu ao longo da década de 1990:
a neoliberal (DAGNINO e colaboradores, 2006; FELTRAN, 2006; GOHN, 2010). Como
principais consequências dela verifica-se, em nossos dias, o aguçamento das desigualdades
sociais, aumento do desemprego e da violência urbana, assim como a naturalização da ideia
da privatização em todos os âmbitos da sociedade (FELTRAN, 2006). Com isso, o tema da
política cada vez mais se vê dissociado da discussão acerca da justiça social e os movimentos
passam a perder sua força representativa perante a sociedade11 (TATAGIBA, 2008) e os
sentidos da democracia se espremem, para caber no corpo hermético das práticas da sociedade
política12. Assim, cresce a generalização da ideia de que sociedade civil não é terreno para

11

Singer (2009) relata que, a partir de 1978, verifica-se uma tendência ascendente de aversão a greves, por
exemplo, sobretudo por parte da fatia mais pobre da população, com ganhos de até dois salários mínimos.
12
Toma-se emprestado o conceito mais amplo de Dagnino e colaboradores (2006), que se refere à sociedade
política como o conjunto formado tanto pelos aparatos dos governos, sua estrutura institucional e legal, quanto
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discussão política e que cidadania tem a ver mais com a exigência de direitos do que
participação nos assuntos de interesse público.
Este problema acentua-se na atual conjuntura dada à juventude brasileira. Totalizando
cerca de 26,9% da população nacional, o jovem hoje apresenta contra si uma série de
indicadores sociais que o coloca como uma das categorias mais atingidas por problemas
estruturais como o desemprego, a violência urbana, a precariedade do ensino e da perspectiva
laboral. Essa não é uma tendência restrita ao âmbito nacional. Pesquisa recente mostra que,
dos 7,3 bilhões da população mundial, 1,8 bilhão é composta por jovens entre 10 e 24 anos;
desses, 500 milhões vivem com menos de dois dólares por dia e cerca de 175 milhões é
incapaz de ler uma frase inteira (INNOVARE PESQUISA, 2015).
Quando o assunto é participação política, os números revelam que a tendência mundial
de declínio desta prática (PUTNAM, 1995) também se mantém na Bahia. Pesquisa de Rosane
Santana (2015), sobre engajamento cívico e participação política de soteropolitanos nas
eleições presidenciais de 2014, mostra que, de modo geral, a internet e, especialmente o
Facebook, vem sendo usada para incrementar a participação. Porém esse índice ainda se
mostra baixo: 72,79% dos usuários de Facebook da amostra não apresentaram qualquer tipo
de engajamento online. Neste universo, jovem é a categoria com maior índice de participação,
tanto online como offline. Entretanto, quando comparados entre si, o que prevalece é a
ausência de engajamento político jovem na capital baiana, seja no ambiente online (75%
versus 25% de engajados), seja no offline (67,05%).
Outra pesquisa, em nível nacional, realizada por Paulo Carrano, Patrícia Lânes e Eliane
Ribeiro (2005), aponta o baixíssimo percentual de participação entre jovens em instituições
políticas: apenas 0,8% participa de movimentos identitários (negro, indígena, orientação
sexual); 2% de associações comunitárias; 1,3 % de movimentos sociais (educação, saúde,
moradia); 1% de partidos políticos; 0,7% de sindicatos; 3% de associações estudantis; 1,4%
de grupos ambientalistas. A pesquisa revela, ainda, que esses jovens estão mais predispostos a
se engajarem em causas religiosas (15,3%), artísticas (5,5%) e esportivas (8,3%).
Sobre esta aparente apatia dos jovens, os autores alertam para a necessidade de maiores
pesquisas que problematizem esta realidade à luz de diferentes contextos e condições
socioeconômicas, assim como investiguem novas possibilidades de participação que
envolvam solidariedade e conflito social na atualidade. Nesse rol de carências investigativas
inclui-se a ausência de pesquisas de amplo espectro sobre participação, desobediência civil e
pela presença dos partidos nas várias esferas de operação (no executivo, no parlamento, nos governos locais e
regionais).
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novas formas de articulação política via novas TICs. A escolha pela investigação empírica dos
significados acerca da participação política de jovens em movimentos sociais deflagrados via
internet, baseia-se na identificação dessa lacuna, sobretudo no que tange à realidade baiana.
São ressaltados como aspectos de aproximação dos dois movimentos aqui estudados: o
caráter jovem e heterogêneo que ambos apresentam; o fato da discussão pública nas redes
sociais online suscitar o seu surgimento por adesão no espaço público urbano; a mobilidade
urbana se constituir num problema central para ambos os grupos, ainda que posteriormente
outras pautas sejam suscitadas; o caráter análogo à constituição arquitetônica das novas
mídias sociais na atualidade – horizontal, descentralizado, multivocal, bem como a
capacidade de fazer pautar a grande mídia. Já as diferenças entre eles estão baseadas na
identificação de tensões e dissensos quanto aos rumos e meios a serem adotados, na dinâmica
relacional e organizacional que se estabelece quando os movimentos se corporificam no
espaço urbano a partir das competências (comunicacionais e de sociabilidade) de seus
membros.
No que diz respeito à pesquisa, optou-se por realizá-la com membros aqui identificados
como mediadores13, principalmente os que exerciam ou exercem função ligada à gestão dos
canais de comunicação (moderação de blog, fóruns discursivos, página em redes sociais),
assim como os responsáveis pela criação e moderação dos eventos no Facebook, no qual
foram localizadas as primeiras chamadas públicas de grande magnitude para as
manifestações. Acredita-se que, na ausência de lideranças formais, esses indivíduos, em
associação aos artefatos digitais, exercem algum poder de agenciamento perante o grupo que
lhes autoriza falar em seu nome, ainda que anonimamente14. A intenção é, pois, inter-

13

Para Bruno Latour (2012), toda ação é composta por, minimamente, dois tipos de atores: os intermediários,
todo aquele indivíduo ou coisa que, quando envolvido na ação, apenas a transporta, sem alterá-la ou o seu
significado. Já o mediador, diz respeito à categoria que, quando presente nas associações (sociedade para Latour
é o resultado de uma série de associações não duráveis e em movimento, através de ações), as “transformam,
traduzem, distorcem e modificam os significados que supostamente veiculam” (LATOUR, 2012, p. 65). Não
importa se um ou muitos, se humano(s) ou não humano(s), o que torna um ser mediador de qualquer ação é a sua
capacidade de, quando em contato com ela, alterá-la, desestabilizá-la ou complexificá-la. É importante perceber,
ainda, o caráter dinâmico desses papéis na teoria latouriana: como associações não são permanentes, o mediador
de outrora pode perfeitamente tornar-se intermediário numa ação vindoura.
14
A maior parte dos comunicados nesses movimentos é assinada pelo próprio movimento, e não por um perfil
individual. Seus membros acreditam que, com isso, dois problemas são evitados: o excesso de visibilidade, que
poderia levar à formação de líderes (indesejada pelos grupos), assim como o anonimato teria a função de
proteger seus membros de possíveis processos de criminalização e perseguição. Na dimensão metodológica desta
pesquisa, optou-se por manter anônimas as fontes entrevistadas não apenas pelo sentido da segurança delas, mas
também como operador conceitual, ratificando o caráter de anonimato dos movimentos estudados. (“Anota aí: eu
sou ninguém” é a fala de uma militante a repórteres sedentos por fontes bem identificadas, como exige o formato
tradicional não só da mídia, mas também da política – conforme assinala o filósofo Peter Pál Pelbart na coluna
de opinião da Folha de São Paulo, publicada em 19 de julho de 2013 e disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/119566-quotanota-ai-eu-sou-ninguemquot.shtml>).
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relacionar histórias individuais e tecnológicas às experiências coletivas que as
contextualizaram, impulsionaram e/ou limitaram.
Ao se perscrutar a história de vida desses indivíduos busca-se estabelecer uma reflexão
investigativa acerca da tenacidade que é o intercâmbio entre as vivências individuais, privadas
e públicas. Parte-se da premissa de que as experiências vividas pelos indivíduos não estão
dissociadas de seu processo de existência no mundo, bem como de suas escolhas políticas, já
que “os indivíduos são aquilo que suas múltiplas experiências sociais fazem deles. Assim,
longe de ser a unidade mais elementar, o indivíduo é, sem sombra de dúvida, a realidade
social mais complexa a ser apreendida” (LAHIRE, 2008, p. 376 apud RUSKOWSKI, 2012,
p.100).
No que diz respeito à coleta de dados, a pesquisa orientou-se a partir da combinação de
técnicas, tais como: entrevistas semi-estruturadas; observação participante nas manifestações,
assembleias e reuniões segmentadas; uso de softwares (Netvizz e Gephi) para extração de
dados nos grupos online estabelecidos oficialmente pelos movimento (listas de e-mails e
grupos afins no Facebook); além da pesquisa documental (textos, notícias da grande mídia,
publicações, atas, relatos de experiências compartilhados, vídeos, imagens, blogs, páginas e
perfis dos movimentos no Facebook).
A observação participante nos dois grupos se deu de forma muito distinta. A realização
do trabalho de campo com o Desocupa aconteceu num momento em que o movimento já
entrava em refluxo, favorecendo mais a interação e reduzindo as desconfianças que a
inscrição de um novo ator pode acarretar. Já as manifestações de junho de 2013 surgiram
quando esta pesquisa estava em andamento15 e seu caráter de multidão se apresentava como a
possibilidade de acompanhar todo o processo. No entanto, tal contexto também imprimiu
desafios metodológicos e conceituais bem mais complexos, pois o processo de observação
teve que se submeter a condições extrínsecas específicas, que requeriam tempo para a
conformação das relações (e com elas a identificação de mediadores) e da dinâmica
organizacional para a definição de estrutura de mobilização, dentre outras questões.
Assim, todo esse percurso teórico-metodológico busca responder, ainda que
parcialmente – dado o caráter do fenômeno em pleno processo de conformação histórica – às
inquietações que se colocaram a esta pesquisa na forma dos seguintes objetivos:

15

De início, o projeto de pesquisa propunha, justamente, investigar as reverberações, em Salvador, dos
movimentos multitudinários a partir de 2010, suas potencialidades e obstáculos para a eclosão de manifestações
similares no contexto local. Foi quando ocorreram as manifestações de junho de 2013 e uma de nossas hipóteses
se concretizou, o que deslocou radicalmente os sentidos deste processo investigativo. E aqui estamos.
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1. Entender se as redes sociais online têm contribuído para inscrever e manter novos
atores na cena política soteropolitana atual;
2. Investigar de que forma tais atores hierarquizam e valoram as dimensões offline e
online no processo de articulação política;
3. Contribuir para a documentação do processo de ciberativismo baiano, área cuja
literatura acadêmica é bastante escassa;
4. Refletir sobre as potencialidades e limites que o advento de movimentos sociais
deflagrados via redes sociais online inaugura.

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: no primeiro capítulo é realizada
uma retomada dos principais eventos de protesto ocorridos a partir de 2010 em várias regiões
do globo, as similaridades que eles guardam entre si, bem como a sua intrínseca relação com a
história recente do desenvolvimento do ciberativismo, que encontra nos movimentos
zapatistas e antiglobalização importantes marcos temporais. Em seguida, reflete-se sobre o
grande abismo verificado entre os movimentos atuais e as instituições representativas
tradicionais, especialmente os partidos políticos. Já no segundo capítulo, busca-se, através do
diálogo interdisciplinar entre História, Economia Política e Filosofia, refletir sobre o mal-estar
contemporâneo dos cidadãos com a política, sobretudo com as instituições representativas de
esquerda. O capítulo de número três retoma o campo da Economia Política da Comunicação,
mais especificamente da Internet e da nova ordem social oportunizada pela conexão mundial
via redes sociais online, e os desdobramentos dessa novidade para o ativismo contemporâneo.
Realizado esse percurso teórico, no quarto capítulo finalmente debruçamo-nos sobre o objeto
empírico, sendo traçado um breve histórico sobre o processo de conformação dos movimentos
Desocupa Salvador e Passe Livre Salvador 2013. Logo depois, são analisados os principais
espaços de interação (online e offline) que integram os movimentos, assim como as suas
especificidades, potências e limites. Já o quinto capítulo lança sua lente sobre as
ressignificações temporais do sentido de militância, culminando com a emergência de um
militante mais subjetivo na modernidade líquida (BAUMAN, 2001), tema que conduzirá o
leitor às trajetórias políticas aqui investigadas. As considerações finais refletem sobre o tipo
de militância que tem sido praticada nesses espaços, bem como os desdobramentos e
inquietações que podem balizar trabalhos futuros.
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1. A ONDA DE MANIFESTAÇÕES NO SÉCULO XXI

No início da manhã de 17 de dezembro de 2010, o jovem Mohamed Bouazizi, de 26
anos, armou sua barraca de verduras e frutas, como de costume, no mercado do centro da
pequena cidade de Sidi Buzid, localizada ao sul de Tunis, capital da Tunísia. Naquele mesmo
dia, horas depois, o ambulante teve suas mercadorias e instrumentos de trabalho confiscados
por agentes públicos acompanhados da polícia (CASTELLS, 2012). A partir disso, os relatos
acerca da sucessão dos fatos variam de acordo com os meios noticiosos. Alguns jornais
narram que Bouazizi, que não possuía licença para comercialização de tais gêneros, teria se
recusado a oferecer propina aos tais agentes para continuar ali sua atividade; outros dizem
que, além de recolher a mercadoria, uma agente presente na abordagem teria desferido um
tapa na face do ambulante, o que para um homem árabe seria motivo de grande humilhação.
O fato é que, naquele dia, Bouazizi parecia ter chegado ao seu limite. Furioso, dirigiu-se à
sede do governo municipal para exigir seus pertences de volta. Ameaçou: caso não fosse
recebido pelo governador local, atearia fogo às próprias vestes. Diante da negativa, por volta
das 11:30 da manhã do mesmo dia, o ambulante cumpriu sua promessa de imolação pública.
Bouazizi, que teve queimaduras em 90% de seu corpo, chegou a ser socorrido e levado para o
hospital, onde ficou internado por 17 dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia 3
de janeiro de 2011.16
Não era a primeira vez que Bouazizi, que há 10 anos mantinha essa atividade laboral
como forma de sustento da família, chegava ao seu limite psicológico por conta do assédio
dos agentes locais. Tampouco era o único vitimado pela institucionalização do autoritarismo e
corrupção que se generalizou no país a partir 1987, quando o ditador Zine el-Abidine Ben Ali,
comumente chamado de Ben Ali, passou a governar a nação. O trecho a seguir sintetiza bem
esse processo histórico:
Muitas vezes os policiais lhe roubavam o gênero. Outras, o esparramavam pelo chão
e (Bouazizi) tinha que sair correndo. Nada estranho na Tunísia rural, habituada à
desenfreada corrupção policial[...], ao abuso de poder dos agentes e ao medo que
estes causavam entre os 40.000 vizinhos da cidade. Num dia de Ramadan, no verão
passado, tiraram-lhe mais uma vez o carrinho e sofreu uma crise nervosa. Foi
preciso levá-lo ao hospital. (EL PAIS, 2011, tradução nossa)

De algum modo, o desespero do feirante gerou um misto de comoção e indignação, e
motivou a ida de multidões enfurecidas às ruas de toda a Tunísia. Primeiro, em sua cidade,
16

Além de Castells (2012), este relato teve como base as seguintes fontes jornalísticas: El País
(http://elpais.com/diario/2011/01/23/domingo/1295758353_850215.html)
e
BBC
Brasil
(http://www.bbc.co.uk/portuguese/ultimas_noticias/2011/12/111217_primavra_arabe_bg.shtml).
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Sidi Buzid, quando centenas de jovens identificados com seu drama juntaram-se em protesto
diante do mesmo edifício onde ocorrera a tragédia. A manifestação foi filmada pelo primo de
Bouazizi e, uma vez disponibilizada na internet, espalhou-se rapidamente, mobilizando jovens
e incentivando, a cada dia, a eclosão de novos protestos em todo o país.
Nesse período, mais de sessenta imolações públicas foram realizadas e cerca de 147
civis foram mortos pelo sistema repressivo de Ben Ali (CASTELLS, 2012). Mas nada parecia
conter a multidão que, cada vez mais, avolumava-se nas ruas de todo o país. A situação
mostrou-se de tal modo crítica, que o presidente e sua família tiveram que fugir do país. A
multidão, entretanto, não se deu por satisfeita com a fuga do ditador e exigiu a deposição de
todos os políticos do poder e a chamada de eleições realmente democráticas.
Manuel Castells (2012) destaca a simultaneidade temporal de três elementos
sociotécnicos que poderiam dar pistas acerca do êxito dos movimentos tunisianos: 1.a
existência de um grupo de recém-formados desempregados, fortemente engajados na leitura
crítica da crise local; 2.o fato da Tunísia apresentar uma das maiores taxas de difusão e uso da
internet do mundo árabe (cerca de 67% da população possuía telefone celular e 37% estava
conectada à internet neste período); 3. A existência de mais de uma década de cultura
ciberativista - formada principalmente por blogueiros, pela rede de TV Al Jazira (que
funcionava via satélite, fora do controle estatal) - e por redes sociais geradas pela internet e
pela telefonia móvel. Para o autor, foi a convergência e interconexão de tais elementos que
proporcionam pistas para entender porque a Tunísia foi precursora dessa nova forma de
movimento social em rede no mundo árabe.
Ainda que seja uma discussão indispensável a qualquer estudo acerca dos levantes
árabes ocorridos nos últimos anos, não é objetivo deste trabalho uma análise mais
aprofundada acerca da qualidade da democracia instaurada na Tunísia, bem como os
desdobramentos políticos ali ocorridos. A narrativa até aqui realizada pretende, ainda que de
modo abreviado, proporcionar ao leitor uma espécie de contextualização prévia acerca dos
fenômenos que aqui buscam ser abordados: a emergência de uma nova forma de movimento e
de ator social, que consegue mobilizar politicamente multidões através de seus atos e/ou
ideias. Este ator surge num contexto internacional de crescente proliferação das novas
Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) que, em condições historicamente inéditas,
de autocomunicação massiva (CASTELLS, 2012), passam a possibilitar a realização de
agenciamentos multitudinários, anteriormente possíveis apenas aos estratos sociais seletos e
detentores dos principais meios de comunicação de massa.
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A escolha por iniciar o relato a partir da tragédia vivida por Bouazizi17 também encontra
uma intenção: enfatizar o peso que os indivíduos e suas singularidades (HARDT; NEGRI,
2005) assumem no processo de conversão das multidões18 em movimentos sociais, em tempos
de radicalização da falta de confiança nas instituições políticas modernas.
Eric Hobsbawn (1995) lembra que nem sempre foi assim. Houve momentos no século
passado de forte nacionalismo e profunda identificação dos cidadãos com seus governos,
auferindo-lhes legitimidade na condução da coisa pública. Mas, com a chegada das décadas
de crise, a partir dos anos 1960, foram-se os tempos de grandes consensos políticos. Com o
fim da Guerra Fria e a expansão neoliberal, generaliza-se a política do escândalo da mídia
(PUTNAM, 1995) e o modelo de Estado fraco e corrupto sobre o qual os cidadãos não
alimentam qualquer tipo de expectativa quanto à produção de bem público por seus
governantes. No fim do século XX, um grande número de cidadãos, desiludidos com as
instituições políticas e atraídos pela diversificação do consumo e da diversão no foro privado,
retira-se da política19. Para a maioria das pessoas, o nacionalismo se dava muito mais pela via
dos times esportivos do que pelo Estado. É nesse contexto que os meios de comunicação de
massa, com sua capacidade de desvelar segredos e articular sentimentos públicos dificilmente
contemplados pelos mecanismos burocráticos da democracia, transformam-se em poderosos
protagonistas políticos.
Essa lógica parece encontrar enfrentamento a partir do século XXI, quando da
emergência de uma sociedade pós-industrial, na qual a comunicação de massa sofre
transformações profundas a partir da popularização da internet. Diferente do modelo anterior,
cuja irradiação da mensagem estabelecia-se na relação “um-todos” – na qual um se constitui
nos meios de comunicação e todos refere-se aos receptores da mensagem –, a nova era da
testemunha o surgimento de ferramentas relacionais mais diversas, com as quais qualquer um
17

Não se pretende, com isso, gerar uma relação simplificada de causalidade entre o ato de fúria de Bouazizi e o
complexo processo de revoltas populares que se sucederam no mundo árabe. Decerto, a emergência dos levantes
tunisianos encontra justificativas apoiadas por um contexto social prévio, de restrição das liberdades e
cerceamento dos direitos fundamentais, mas é importante reconhecer no exemplo tunisiano de deflagração dos
protestos multitudinários um novo deslocamento semântico no processo de organização desses movimentos da
atualidade, decorrentes do reconhecimento do todo/multidão através de suas partes/subjetividades (LATOUR e
colaboradores, 2012).
18
Negri e Hardt (2005) afirmam que o conceito de multidão implica em reconhecer-se uma multiplicidade social
“capaz de se comunicar e agir em comum, ao mesmo tempo em que se mantém internamente diferente” (p.13).
Segundo estes autores, a noção social de multidão opõe-se a outras como povo (categoria que remete a uma
idéia de unidade identitária, una, cuja síntese mostra-se capaz de solapar as diferenças internas ali existentes);
massa (na visão deles um conglomerado formado por grupos distintos que contudo são capazes de se comunicar
e deliberar entre si, dependendo para isso de uma liderança). As multidões, ao contrário, agem racionalmente a
partir da produção comum de suas singularidades.
19
Segundo Hobsbawn (1995), a proporção de trabalhadores braçais que votaram em eleições presidenciais
americanas, entre os anos de 1960 e 1988, caiu em um terço.
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encontra-se em condições de produção e recepção da informação – modelo todos-todos.
Sendo assim, as “novas mídias digitais e suas funções pós-massivas quebram a hegemonia de
um único discurso sobre o que é o público, oferecendo como contraponto uma miríade de
vozes (opiniões) emergentes” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 60).
É nesse contexto, de coexistência de modelos massivos distintos de comunicação e de
maior subjetivação das multidões, que uma série de protestos e movimentos sociais passam a
ocorrer mundialmente a partir de 2010. Além disso, o levante ocasionado por um cidadão
comum, sem prévio histórico de participação política, mais que um marco temporal, mostra-se
uma metáfora das inquietações cidadãs desse novo século. Antes da análise dos movimentos
locais de que trata este trabalho, contudo, cabe uma breve historicização assim como um
apanhado de termos e conceitos debatidos ao longo do mesmo.

1.1 Movimentos sociais e a criação de esferas públicas

São bastante reconhecidas na literatura que referencia o fenômeno dos movimentos
sociais as dificuldades em torno da delimitação conceitual do termo (BRINGEL, 2013;
GOHN, 2008; MELUCCI, 1999; SCHERER-WARREN, 2013). Para Maria da Glória Gohn
(2008), a teorização sobre os movimentos sociais é dificultada por conta desses conceitos
serem, por vezes, submetidos à mesma lógica de análise usada para fenômenos como
protestos, revoluções, quebra-quebras e tantas outras formas de ação coletiva. McAdam
(2011) afirma que essa problemática acompanha o campo desde sua conformação, quando
sequer era arrolado como fenômeno próprio da ciência política e sim do campo da psicologia
social. Segundo este autor, até a década de 1960 os movimentos sociais eram “uma categoria
de formas de comportamento – na qual se incluem as tendências, manias, pânicos e multidões
– que definiu o que era inusitado, exótico e irracional na vida social” (MCADAM, 2011,
p.19). Esse processo se transforma a partir da turbulenta década de 1960 e a emergência de
uma série de movimentos com pautas ditas pós-materialistas:
Alguns teóricos da revolução ainda as saudaram como retorno do movimento
operário, mas, logo se viu, elas eram bastante peculiares. Não se baseavam em
classe, mas sobretudo em etnia (o movimento pelos direitos civis), gênero (o
feminismo) e estilo de vida (o pacificismo e o ambientalismo), para ficar nos mais
proeminentes. Tampouco visavam a revolução política, no sentido da tomada do
poder de Estado. Não eram reações irracionais de indivíduos isolados, mas
movimentação concatenada, solidária e ordeira de milhares de pessoas (ALONSO,
2009, p. 51).
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Dos esforços para compreensão desse novo fenômeno social, delinearam-se três grandes
eixos paradigmáticos: a Teoria da Mobilização de Recursos (TMR), Teoria dos Novos
Movimentos Sociais (TNMS) e a Teoria do Processo Político (TPP). A primeira, liderada por
John McCarthy e Mayer Zald, concentrou seus esforços no sentido de entender como se dá a
mobilização. Baseando-se nos princípios da sociologia organizacional norte-americana, a
TMR estabeleceu analogias entre o funcionamento dos movimentos sociais e o de uma
empresa. Seus autores, de modo geral, defendiam que a ação coletiva só se viabilizaria na
presença de recursos materiais (financeiros e infraestrutura) e humanos (ativistas e
apoiadores); e que a decisão de agir era resultado de uma escolha individual, a partir do
cálculo racional de custos e benefícios. As críticas à TMR recaem, principalmente, sobre o
fato desta associar movimento social à dinâmica de funcionamento das corporações sobretudo por parte da esquerda européia – e, com isso, minimizar a dimensão cultural nos
processos de surgimento da ação coletiva.
É desse debate, e sobretudo contra a idéia de um sujeito histórico universal, que surgem
as duas outras teorias: a TPP - representada por nomes como Charles Tilly, Sidney Tarrow e
Adam McAdam - e a TNMS, esta última conceitualmente mais heterogênea, mas agrupada
em torno de teóricos como Alain Touraine e Jurgen Habermas. Apesar da motivação inicial
comum, as diferenças entre uma escola e outra são inúmeras. A TPP, por exemplo:
(...) opõe “detentores do poder” (os membros da polity), que têm controle ou acesso
ao governo que rege uma população (incluídos os meios de repressão), e
“desafiantes”, que visam obter influência sobre o governo e acesso aos recursos
controlados pela polity. Um movimento social é definido, então, como uma
“interação contenciosa”, que “envolve demandas mútuas entre desafiantes e
detentores do poder”, em nome de uma população sob litígio (Tilly, 1993, apud
ALONSO, 2009, p.56).

Ou seja, movimentos sociais e conflitos políticos (contentious politics) são
indissociáveis. Na visão de Charles Tilly (2010), os movimentos sociais seriam uma invenção
Ocidental, uma forma histórica de expressão de reivindicações, que nem sempre existiu,
resultado de um processo maior que culminou com a formação do Estado nacional. Essa
nacionalização da política enfraqueceu as formas locais de expressar suas demandas e deu
margem ao surgimento de ações extraparlamentares, como petições e comícios, que, por sua
vez, buscavam influenciar a tomada de decisões no parlamento.
Ao estudar episódios de conflitos políticos historicamente emblemáticos - que cobrem o
período moderno que vai da Revoluçao Francesa até os movimentos do século passado: pelos
direitos civis (EUA), lutas nacionalistas e de democratização no então chamado Terceiro
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Mundo – os pesquisadores da TPP, sobretudo Tilly, identificaram mecanismos e processos
similares em todos eles. Entretanto, a depender do contexto que tais eventos encontravam,
emergiam deles respostas similares ou rupturas em suas estratégias de ação. Este mapeamento
histórico de conflitos políticos, segundo Rebecca Abers e Marisa Von Bulow (2011), ia de
encontro à lógica das teorias anteriores que definia movimento social como uma estrutura
estática e previsível. “Por exemplo, em vez de falarmos sobre a existência de ‘oportunidades
políticas’ como fatores estruturais objetivos que explicariam a emergência de movimentos
sociais, passaríamos a ter que analisar o mecanismo de ‘atribuição de oportunidades
políticas’(ABERS; BULOW, 2011, p.61). Ou seja, ao invés de focar nos recursos
preexistentes como uma estrutura condicionadora das ações dos movimentos, os autores da
TPP propunham que os esforços investigativos repousassem sobre a forma como tais grupos
contenciosos apropriavam-se dos recursos que lhes eram disponíveis.
As críticas à TPP repousam sobre o caráter restritivo que ela estabelece, ao reconhecer
apenas como movimento social estruturas conflitantes com o Estado, o que elimina toda a
gama de agrupamentos civis que voltam suas atenções para a sociedade e a transformação de
seus códigos culturais. Um outro aspecto é a evidência de que, em que pese o fato dos
movimentos serem estruturas civis e externas ao Estado, seus atores geralmente estabelecem
relações com a sociedade política tão distintas quanto efetivas. Estas, muitas vezes, ao invés
de conflituosas, são de cooperação (ABERS; BULLOW, 2011).
Já para os autores da TNMS, os “novos movimentos sociais”, que nascem no contexto
pós-industrial de 1960, voltariam suas atenções para a sociedade civil e não para a ocupação
ou combate ao Estado. Diferentemente do marxismo, seus teóricos entendem a mudança dos
códigos culturais como o principal foco do novo ator coletivo.
Apesar de Alain Touraine ser a principal referência histórica dessa escola teórica, é
Alberto Melucci quem vai produzir uma teoria voltada para investigar os processos de
construção de identidades coletivas, que especialmente interessa a esta investigação. Para
isso, o autor propõe que a motivação para a ação coletiva dar-se-ia através de “redes de
relacionamento”. Já a conformação de tais ações coletivas, vai depender do processo de
produção e negociação de significados empreendido pelos atores nelas envolvidos. Diferente
das organizações trabalhistas tradicionais (rígidas, hierárquicas e intelectualmente
centralizadas), os movimentos a partir de 1960 operam, precipuamente, através de redes de
comunicação (ALONSO, 2009).
Conrroborando com os aportes meluccianos, a socióloga Ilse Scherer-Warren (2013)
salienta a necessidade de diferenciar o papel dos movimentos à luz das transformações sociais
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contemporâneas, regidas, segundo a mesma, por um forte caráter de autorreflexividade dos
sujeitos e das organizações. Isso ocasionaria maior circulação de idéias e, consequentemente,
maior flexibilização dos modelos organizacionais tradicionais, “dando origem a ações sob a
forma de redes sociais e coletivas” (MELUCCI, 1996, p.113 apud SCHERER-WARREN,
2013, p.2). Por redes sociais, a autora entende qualquer comunidade na qual os atores
(considerados nós da rede) são ligados entre si por laços estabelecidos através dela e que
denotam interação com certa continuidade ou estruturação (por afinidade, identificação ou
objetivos comuns em torno de uma causa).
Assim como Melucci, a socióloga afirma que o fenômeno dos movimentos sociais na
atualidade, dada a sua complexidade, pode ser melhor problematizado a partir do enfoque das
redes de movimentos, que pressupõem a existência concomitante de três fatores: a. uma
identidade construída coletivamente (ou identificação em torno de interesses e valores comuns
no campo da cidadania); b. a existência de um campo de conflitos e de adversários bem
delimitados, que, por exceder os limites de compatibilidade do sistema em relação à sua ação,
propõem o que se configura como o terceiro fator, c. a construção de um projeto de mudança
social.
A assunção dessa perspectiva mais dinâmica e relacional permite, pois, pensar as
próprias formas políticas tecnológicas que têm contribuído para a ampliação do cenário
político atual. Independentemente de serem conservadoras ou progressistas, as redes de
movimentos fornecem dados importantes acerca das estruturas sociais. Além disso, os
conflitos que elas encerram oferecem insumos importantes para pensar para onde apontam os
anseios por transformação social. Entretanto, cabe pontuar, que a pespectiva de rede aqui
expressa não endossa a visão otimista, por vezes apontada por algumas análises e
correntemente por militantes, que pressupõe redes como estruturas necessariamente menos
hierárquicas, mais horizontais e democráticas. Como bem lembram-nos mais uma vez Abers e
Bullow (2011), “se as redes sociais construídas pelos atores são ou não hierárquicas é uma
questão empírica, a ser analisada e não tomada como um dado da realidade” (p.73).
Outra armadilha analítica comum é o estabelecimento direto entre a efetividade da ação
dos atores e movimentos em rede à perspectiva do capital social. Com maior poder de
influência sobre redes, estes mediadores supostamente gozariam de maior prestígio do que as
instituições políticas. Dagnino e colaboradores (2006) rejeitam essa chave analítica por
acreditar que o termo - cujo conceito Robert Putnam é a maior referência teórica - tem sido
usado, muitas vezes, como guarda-chuva para explicar uma série de fenômenos, sem
necessariamente explicitar o seu significado e delimitar o seu alcance quando utilizado.
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O eixo articulador de capital social é a confiança, ou seja, parte-se da premissa de
que a cultura (valores, normas, princípios) pode facilitar ou bloquear a construção de
redes cuja ação conduza à confiança generalizada, isto é, não localizada ou limitada
por fatores geográficos, familiares, étnicos ou de classe, mas confiança no outro
generalizado, no conjunto dos cidadãos enquanto tais. (DAGNINO e colaboradores,
2006, p. 25)

Para esses autores, o conceito de capital social é pertinente para o estudo das
comunidades locais, mas apresenta fragilidades de verificação sociológica no nível macro,
porque: a. sendo a confiança produto da subjetividade e das relações interpessoais, ela não
poderia generalizar-se socialmente sem a mediação das instituições; b. não seria possível
comparar metodologicamente fenômenos como confiança interpessoal e confiança em
instituições, já que tais relações seriam construídas socialmente a partir de parâmetros
distintos; c. mais que isso, essas teorias não se preocuparam em explicar as instituições
modernas para além do clientelismo e particularismo; d. tampouco explicam como, através de
associações por afinidades individuais (religião, esporte etc), é possível se construir uma
cultura de cooperação que norteie valores consensuais para as sociedades – instituições
esportivas e hackitivistas, apesar de voluntárias, podem ser altamente excludentes do ponto de
vista de classe, gênero e/ou raça, por exemplo; e. um fenômeno associativo, por mais
espontâneo que seja, pressupõe outras necessidades além da confiança interpessoal, tais como
formação de esferas públicas, autonomia dos indivíduos e continuidade dos processos.
Desse modo, as sociedades complexas, mais que confiança gerada por afinidades
idiossincráticas, exigem “reciprocidade generalizada e apego à lei, entre outras características
culturais que não emergem naturalmente da confiança interpessoal” (DAGNINO e
colaboradores, 2006, p. 26).
Com base nesses apontamentos, é que se argumenta, no presente estudo, que os
movimentos sociais aqui analisados, mais que comunidades localizadas e espaços de
construção de confiança interpessoal (o que inegavelmente também o são) circuncrevem-se
numa perspectiva maior de transformação social, sobretudo porque são capazes de fomentar
novas esferas públicas onde atuam. A esfera pública aqui proposta é, contudo, um pouco
diferente daquela elaborada originalmente por Jürgen Habermas (1984), mas é impossível
tratar dela sem remeter créditos ao grande sistematizador do conceito. Habermas (1984)
refere-se à esfera pública como o espaço de debate criado no século XVIII pela burguesia e
elite intelectual que frequentava os cafés e casas de chá londrinos; tal fenômeno teria
contribuído para a extinção do monopólio monárquico sobre a política. Isso foi possível, em
grande parte, graças ao progresso da imprensa nesse período, quando se verifica a circulação
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de folhetos e dos primeiros jornais, elementos indispensáveis para a ampliação do debate.
Como característica inerente à esfera pública, Habermas (1984) aponta a discussão racional e
a garantia de igualdade de seus membros para realização da argumentação20. Críticas à sua
teoria incidem justamente sobre a ideia deste espaço público ideal e equânime proposto pelo
autor, que, além de ignorar a exclusão da maior parte das categorias sociais (mulheres e todos
que não pertencessem à elite), desconsidera as diferenças de contextos geopolíticos em que se
operou a influência burguesa da época (DOWNING, 2004).
A recuperação do conceito de esfera pública na contemporaneidade tem influenciado
fortemente o debate sobre a democracia, segundo Dagnino e colaboradores (2006) 21, voltando
suas atenções sobre a publicidade – trazer à luz pública o que está opaco, manifestar em
público opiniões, valores e princípios privados.
Decorre disso o potencial da categoria [publicitária], já que em países de tradições
autoritárias, não somente no campo político, mas no social, é justamente o caráter
privado dos arranjos políticos e a natureza igualmente privada dos mecanismos de
exclusão que tornam invisível a falta de democracia e reduzem o conceito e a prática
da política. (DAGNINO e colaboradores, 2006, p. 23)

Ainda de acordo esses autores, a revisão contemporânea do conceito amplia para a
sociedade civil o domínio do público, antes intrínseco à noção de Estado, dando voz a novos
atores deliberativos heterogêneos, que refletem a realidade social e política de uma sociedade
em que conflitos são enfrentados, e não escamoteados. Disso decorre um outro operador
conceitual importante: o reconhecimento do outro, a necessidade de percepção do outro,
diverso e conflitante, como portador de dignidade e de direitos. Assim, mais que um espaço
argumentativo, espera-se que as esferas públicas contribuam ativamente para a deliberação,
valendo-se do debate público e de mecanismos de prestação de contas que, por sua vez,
suscitariam políticas públicas mais democráticas. Nisso, é inegável o papel crucial que os
movimentos sociais assumem na contemporaneidade.
No próximo tópico, apresenta-se um breve panorama do processo de expansão dessa
nova onda transnacional de protestos e movimentos, assim como reflete-se sobre as novidades
que os artefatos digitais inauguram neste campo.

20

Habermas (1984) argumenta, contudo, que tais caracterísitcas teriam sido suprimidas no mundo
contemporâneo pelas assimetrias geradas pela emergência de uma hegemonia corporativa e governamental.
21
Os autores, contudo, utilizam o termo “espaço público” em detrimento do termo “esfera”. Para uma melhor
compreensão acerca das dificuldades de tradução para o português do termo original (do alemão Öffentlichkeit)
proposto por Habermas (1984), ver John Downing (2004, p. 61-71).
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1.2 Primavera Árabe, 15-M e Occupy: as manifestações se espalham pelo globo
O êxito da experiência de mobilização civil na Tunísia inspirou a eclosão de revoltas em
efeito cascata no mundo árabe. Países como Argélia, Líbano, Jordânia, Mauritânia, Sudão,
Omã, Iemen, Bahrein, Líbia, Kwait, Marrocos, Saara Ocidental, Arábia Saudita enfrentaram
conflitos de natureza similar naquele mesmo ano, ainda que os desfechos tenham sido
distintos e, em sua grande maioria, tenham sido inibidos através de forte repressão armada.
Mas, foi com a ocupação de milhões na Praça Tahrir, no Cairo, capital do Egito, a partir
do dia 25 de janeiro de 2011 (dia nacional da polícia no país)22, e a consequente deposição do
ditador Hosni Mubarack, que os acontecimentos tomaram, de forma definitiva, espaço no
debate mundial, tanto nas manchetes principais da mídia corporativa internacional como nas
redes de ativismo digital que se formavam. Em muitos países os governos, em
reconhecimento à importância estratégica das mídias digitais no processo de organização
popular, bloquearam, sem êxito, sites e o acesso à internet nos períodos de grandes marchas.
Esta situação de cerceamento do acesso às redes mostrou-se, a longo prazo, economicamente
insustentável, pois as redes que transportam protestos, são as mesmas que regem os negócios
na atualidade (CASTELLS, 2012).
As revoltas árabes alastraram-se qual epidemia23 e, mesmo em contexto geopolítico
totalmente distinto, encontraram numa Europa desiludida com os governos de esquerda e de
esperança abalada pela forte crise econômica de 200824, terreno fértil para sua proliferação.
Disso, resultou a primeira grande mobilização de massa ocidental neste século: o 15-M - ou
movimento das Indignadas25, como mais tarde foi batizado pela grande mídia - que em 15 de
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Também no Egito o assassinato, pela polícia corrupta, de Khaled Said, um jovem ciberativista, foi o grande
motivo para deflagração das revoltas.
23
Aqui, toma-se emprestado as adequadas reflexões de Henrique Carneiro: “O movimento estendeu-se de forma
epidêmica, no sentido grego original da palavra, que indica não só uma doença, mas algo que ocorre com muita
gente do povo, como a conversão religiosa dionisíaca, por exemplo. Houve algo de dionisíaco nos
acontecimentos de 2011: uma onda de catarse política protagonizada especialmente pela nova geração, que
sentiu esse processo como um despertar coletivo propagado não só pela mídia internacional da TV ou do rádio,
mas por uma difusão nova nas redes sociais da internet, em particular o Twitter, tomando uma forma de
disseminação viral”(CARNEIRO, 2012, p. 9).
24
Os índices de desemprego na Espanha, em fevereiro de 2011, chegavam a 22%, sendo que entre a população
jovem dobrava para 47% (CASTELLS, 2012). Além disso, o governo do Partido Socialista Operário Espanhol
(PSOE), indo de encontro ao que prometera na campanha eleitoral, realiza uma série de novos cortes
orçamentários nas áreas da saúde, educação e serviços sociais. É inevitável a conexão com a realidade brasileira
do segundo mandato da presidente Dilma, quando uma série de restrições orçamentárias e reformas trabalhistas
foram anunciadas contradizendo suas declarações meses antes, quando em campanha de reeleição.
25
Castells (2012) afirma que na Espanha o movimento se autotitula no feminino.
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maio de 2011, uma semana antes das eleições municipais na Espanha, levou às ruas de mais
de cinqüenta cidades do país cerca de 130.000 manifestantes.
No livro Redes de Indignação e Esperança, Manuel Castells (2012) faz um importante
apanhado descritivo desse processo, desde a Tunísia até a emergência no plano global dos
movimentos occupy. Nele, sugere, por exemplo, que na Espanha a eclosão do 15-M remete à
articulação de uma rede prévia de ativistas, principalmente das cidades de Madrid e
Barcelona, em torno do grupo de discussão no Facebook conhecido como “Democracia Real
YA” (DRY)26. Foi esta iniciativa a grande responsável pelo êxito da primeira marcha no dia
15 de maio de 2011 em toda a Espanha, segundo os apontamentos do famoso teórico da
“sociedade em rede”.
O depoimento de Javier Toret, um dos ativistas fundadores do DRY, deixa claro o
caráter de descentralização de ideias que circulavam na época: “A campanha era anônima.
Democracia Real YA não era nada. Era um conglomerado de blogs, de distintos grupos (...)
Era uma marca detrás da qual não havia ninguém” (TORET apud CASTELLS, 2012, p.116).
A partir disso, o processo só fez crescer e se espalhar pelo país. Milhares de manifestantes
acamparam nas principais praças hispânicas, com o objetivo principal de aprofundar a
discussão sobre a democracia espanhola, face um regime representativo que governa em
consonância com os interesses de uma minoria detentora da maior parte da fortuna nacional.
As ocupações mais famosas e numerosas foram, mais uma vez, as de Madrid e Barcelona, nas
praças Puerta Del Sol e Catalunya, respectivamente.
Os acampamentos em poucos dias cresciam exponencialmente e, muito rápido, foram
ganhando vida própria dentro das cidades. Assim como na praça Tahrir, um verdadeiro
mutirão se formou para organizar as questões que emergiam do conglomerado de gente
reunida: grupos de trabalho (GTs) se formavam para resolver problemas como lixo,
alimentação, comunicação, infraestrutura etc. Era expressamente proibida a delegação de
líderes, tudo haveria de ser resolvido no âmbito dos GTs ou no foro ampliado da assembleia
geral, que ocorria ao final de cada dia.
Formado originalmente por estudantes e professores universitários, o movimento, à
medida que crescia, ia também agregando novos perfis societários, a ponto de chegar a gozar
da aprovação de mais de três quartos da população espanhola (CASTELLS, 2012). Os

26

Este grupo contava com a mediação de indivíduos ligados a grupos como Annonymous, X.net e Nolesvote,
todos ativistas das campanhas contra a Ley Sinde, lei que pretendia controlar e censurar os provedores e usuários
da Internet.
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acampamentos findaram por volta de julho de 2011, mas o movimento seguiu por meses,
intensificando-se, sobretudo, entre maio e outubro do mesmo ano.
A epidemia não tardou a atravessar o Atlântico e, em 17 de setembro de 2011,
manifestou-se “sintomaticamente” nos Estados Unidos, através da ocupação do Zuccotti Park,
localizado no centro de Wall Street, coração financeiro do país. Nascia, assim, o Occupy Wall
Street (OWS), movimento que conseguiu se reproduzir em mais de 951 cidades de 82 países
(CASTELLS, 2012), inclusive na capital baiana, através do movimento Ocupa Salvador. No
site da Wikipédia, o OWS está descrito como um movimento:
(...)com pessoas de muitas cores, gêneros e opiniões políticas. A única coisa que
todos temos em comum é que nós somos os 99% que não vão mais tolerar a
ganância e a corrupção de 1% (...) Este movimento #OWS dá poder a pessoas reais
para criar uma mudança real, de baixo para cima (WIKIPÉDIA, 2011, grifos do
autor)27.

Ainda que seja discutível a “maternidade” do OWS28, toma-se aqui por marco temporal
a primeira convocatória realizada pela revista canadense Adbusters29 em seu blog, no dia 9 de
junho de 2011. Vejamos alguns trechos do manifesto de convocação:
Uma tendência mundial na tática revolucionária está em andamento agora e traz
bons presságios para o futuro. O espírito desta nova tática é uma fusão de Tahrir
com as acampadas espanholas (...) Chegou a hora de implantar este estratagema
emergente contra o maior corruptor da nossa democracia: Wall Street, a Gomorra
financeira da América.(...) Exigimos que Barack Obama ordene uma comissão
presidencial encarregada de acabar com a influência que o dinheiro tem sobre nossos
representantes em Washington. É hora de DEMOCRACIA, NÃO
CORPORATOCRACIA, estamos condenados sem ela. Essa demanda parece
capturar o humor nacional atual, porque a limpeza da corrupção em Washington é
algo que todos os norte-americanos, à direita e à esquerda, anseiam e respaldam. Se
nós colocarmos lá, firmes, 20.000 [pessoas], semana após semana, contra todos
policiais e esforço da Guarda Nacional para nos expulsar, seria impossível Obama
nos ignorar (...) Pois então, vamos sacar a nossa coragem, arrumar nossas barracas e
partir para Wall Street, com toda força, em 17 de Setembro (ADBUSTERS, 2011,
grifos do autor, tradução nossa).
27

O uso da Wikipédia se deve pelo reconhecimento deste como um espaço de produção de conhecimento
colaborativo. Mesmo não sendo considerada uma base de dados confiável, leva-se em consideração o fato de ser
esse um dos espaços semânticos mais acessados globalmente e, consequentemente, um importante mediador do
processo de construção de significados. Ademais, esta não foi a única base de consulta utilizada para
conceituação dos fenômenos aqui problematizados.
28
Castells (2012) observa que, antes mesmo da emergência das revoltas árabes, no início de 2010, organismos
ciberativistas como AmpedStatus e Annonymous faziam circular uma série de informações sobre a crise
financeira que assolava o país desde 2008. A idéia era construir o movimento dos 99% contra o 1% mais rico do
país que controlava a política. Tais grupos criaram a plataforma A99 e, através dela, fizeram circular chamadas
para ocupar o Zuccotti Park, nos dias 23/03 (batizado “Dia da Ira”) e 14/06/2011, mas sem sucesso. As conexões
foram se ampliando até formar a New York City General Assembly, contando com a adesão de um grupo de
ativistas nova iorquinos acampados, chamado Bloombergville. Foi nesse contexto de ativismo crescente que
surgiu, em julho daquele ano, o chamado no blog da Adbusters.
29
Este é um exemplo bastante significativo que corrobora a perspectiva de que a emergência de atores políticos
transnacionais extrapola metodologias e teorias apoiadas em categorizações binárias como nacional –
internacional (BRINGEL; MUÑOZ, 2010; LEMOS; LEVY, 2010).
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Fica evidente no texto a preocupação com os riscos a que a democracia liberal
contemporânea encontra-se exposta, diante do processo de estreitamento das relações entre
instituições financeiras e a sociedade política. É possível perceber, ainda, que o chamado é
amplo e irrestrito, não importando a orientação política dos cidadãos. De direita ou esquerda,
todos são chamados a construir uma “nova agenda” para uma “nova América”.
Inicialmente, atenderam ao chamado mil pessoas, mas os vídeos compartilhados com
imagens da repressão policial, fizeram com que a assembleia de 27 de setembro reunisse o
dobro de gente. No dia 5 de outubro foi organizada uma marcha, da Foley Square ao Zuccotti
Park, que contou com a presença de aproximadamente 15 mil pessoas. Era a resposta da
população à prisão de mais de 700 manifestantes, efetuada pela polícia 4 dias antes. A
circulação das notícias e imagens fez multiplicar as ocupações no país. Segundo Castells
(2012), ainda que não haja uma base consistente, é possível afirmar que elas contabilizavam
mais de mil cidades, apenas nos Estados Unidos.
Nem sempre os levantes populares aqui brevemente descritos lograram êxito em seus
intuitos de aprimoramento das práticas democráticas, o que suscitou a proliferação de críticas
acerca da legitimidade desses novos movimentos. As principais recaem sobre a ausência de
foco, articulação orgânica e representativa, bem como a renúncia de seus membros em
estabelecer diálogos propositivos com as instituições democráticas existentes, o que, por sua
vez, favoreceria a ocupação dos espaços políticos por agrupamentos fascistas ou
conservadores. Castells (2012) questiona se essa perseguição teórica por uma organicidade de
projeto de mundo, nos moldes de uma teoria de esquerda industrial, não carregaria em si uma
“visão produtivista da ação social”, que vai de encontro e destrói os objetivos originais de
transformação social profunda, em nome de objetivos pragmáticos. O filósofo Slavov Žižek
(2012) compartilha da mesma linha de raciocínio, como é possível constatar no seguinte
excerto:
Claude Lévi-Strauss escreveu que a proibição do incesto não é uma questão, um
enigma, mas uma resposta a uma pergunta que não conhecemos. Devemos tratar as
reivindicações dos protestos de Wall Street de maneira semelhante: intelectuais não
devem tomá-las inicialmente como reivindicações e questões para as quais precisam
produzir respostas claras e programas sobre o que fazer. Elas são respostas, e os
intelectuais deveriam propor as questões para elas. A situação é como a da
psicanálise, em que o paciente sabe a resposta (seus sintomas), mas não sabe a que
ela responde, e o analista deve formular a questão. Apenas por meio desse trabalho
paciente surgirá um programa (ŽIŽEK, 2012, p.25).

E é nessa perspectiva analítica que o presente estudo se movimenta: no sentido de
compreender os sintomas de um tempo e os deslocamentos semânticos operados pelo novo
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fenômeno aqui explicitado; e não por exigir dele respostas efetivas para embates conceituais
antigos, que tem por toda a modernidade acompanhado as nações (BAUMAN,2001;
HOBSBAWN, 1995; LATOUR, 2012).

1.3 Movimentos sociais e o questionamento do modelo do partido político
contemporâneo

A onda de manifestações globais neste início de século fez reacender discussões acerca
do papel das instituições representativas, principalmente dos partidos políticos, na
contemporaneidade. Uma das características mais comuns a movimentos como Occupy e 15M é a recusa veemente à participação de partidos e de outras estruturas políticas, como
sindicatos e movimentos mais tradicionais que, reconhecidamente, mantém contato estreito
com o Estado.
Como observam alguns autores contemporâneos (CERRONI, 1982; DAGNINO e
colaboradores, 2006), o esquema de competição partidária que se estabeleceu globalmente,
sobretudo pós-Guerra Fria, tem contribuído para colocar em xeque os nexos dos mais diversos
programas partidários, provocando, assim, o esgarçamento das relações entre partido e
sociedade civil nos vários espaços geopolíticos contemporâneos, ainda que em cada local isso
se dê por motivações específicas.
Isso significa que a política como espaço de constituição do Estado e da própria
economia, isto é, como produtora da ordem, se enfraquece e se converte em um
subsistema cada vez mais auto-referente, incapaz de reconhecer e expressar em seu
seio a enorme diversidade do social, da cultura e das opções políticas emergentes.
Ademais, ela deixa de ser previsível em seus efeitos e a velha vinculação entre
grupos sociais, partidos e governos deixa de existir, dada a fluidez e multiplicidade
dos grupos, o caráter nômade das identidades e as estratégias de curto prazo dos
partidos. A política também se torna cada vez mais informal, ou seja, transcorre fora
do âmbito institucional e se funda cada vez mais em relações com redes informais e
acordos de curto prazo com atores variados. (DAGNINO e colaboradores, 2006,
p.37 grifos nossos).

Doug Mcadam e Sidney Tarrow (2011) apontam motivos distintos para o
enfraquecimento da popularidade dos partidos na Europa e nos Estados Unidos. Segundo
esses autores, o início do declínio da popularidade dos partidos norte-americanos se dá nos
anos 60, a partir do desenvolvimento de uma política de movimento altamente engajada. Com
isso, aos poucos foi se evidenciando a tendência contemporânea de abandono das esferas
partidárias centristas e adoção de posições ideologicamente polarizadas. Hoje, os movimentos
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se constituem a maior força de socialização política dos Estados Unidos e fenômenos como a
vitória de Barack Obama, em 2008, protagonizada por movimentos como o Move On e o
crescimento do movimento Tea Party, seriam bons exemplos deste processo.
Tudo isso tem gerado impactos expressivos no fazer político norte-americano: ao
explorar sistematicamente a desilusão civil para com os partidos, grupos de movimentos
estariam assumindo, em parte, as funções destinadas àqueles, como a indicação de candidatos
para cargos, participação no planejamento estratégico de campanhas eleitorais, poder de
decidir sobre a permanência e exoneração de titulares de cargos etc.
Na Europa, o enfraquecimento partidário se deve, principalmente, à combinação de dois
fatores: “a profissionalização e a desvinculação dos partidos da sua base tradicional”
(MCADAM; TARROW, 2011, p.46) e às mudanças na ordem político-administrativa
nacional, graças à evolução da Comunidade Europeia. Com base no resultado de diversas
pesquisas, os autores afirmam que o poder de decisão política na Europa cada vez mais tem se
deslocado para o âmbito das comissões independentes e novas formas de legislação, o que
fragilizaria o poder de influência das instituições nacionais como partidos, sindicatos e demais
atores políticos tradicionais. Tal cenário ocasionou, no Velho Mundo, a disseminação de uma
cultura de “mobilizações reativas” - tanto por parte da esquerda, através do movimento
“Justiça global”; quanto pela direita, com a deflagração de movimentos populistas – que
serviram para fortalecer “movimentos não-partidários e semipartidários nos extremos”
(MCADAM; TARROW, 2011, p.47).
Já na América Latina, onde as desigualdades sociais se acirraram através dos tempos,
ora por conta da política colonial; ora pela implantação de regimes autoritários, o
fisiologismo30 partidário - especialmente em países como Brasil, Peru e Equador - é bastante
característico. Para Dagnino e colaboradores (2006), a formação de partidos com vistas a
responder e perpetuar os anseios de determinada elite política como grupo no poder,
contribuiu para a operação de “discursos programáticos fracos e contraditórios em seu seio”
(DAGNINO e colaboradores, 2006, p.36). Além disso, salientam os autores, os partidos
latinos em sua maioria fizeram uma escolha pelo Estado, limitando suas relações com a
sociedade civil a episódios eleitorais e a mecanismos como o clientelismo, o personalismo e
favoritismos, o que contribuiu para que organizações da sociedade civil intensificassem as
reivindicações por modos diretos de participação nas decisões do Estado.
30

Por fisiologismo entende-se “o mero interesse de uma elite política de se reproduzir como grupo no poder.
Trata-se de partidos ou organizações que constituem uma articulação oportunista de interesses” e cujos projetos
de transformação de mundo não são levados adiante (DAGNINO e colaboradores, 2006, p.36).
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Assim, é necessário salientar a importância crucial dos movimentos sociais, na condição
de atores impreteríveis para o desenvolvimento da política, esse lugar da sociedade
responsável pela “mediação entre ideias e interesses” (CERRONI, 1982, p. 18). Tais
movimentos, por se constituírem expressões mais dinâmicas de resistência que instituições
mais estáveis e duradouras como sindicatos ou partidos (DOWNING, 2002, p.55) são fontes
extremamente valiosas no processo de identificação de controvérsias políticas e de
transformação dos códigos culturais das sociedades (CASTELLS, 2012; TATAGIBA, 2008).
É importante, ainda, observar que o partido político, instância cuja legitimidade mais
tem sido questionada pelos movimentos sociais contemporâneos, é um legado da esquerda e
foi concebido para ser o principal veículo de transformação social, ao lado dos sindicatos, em
prol de um mundo mais igualitário (ELEY, 2005; CERRONI, 1982). Trata-se de um
fenômeno político estritamente moderno, com características próprias: constitucionalista,
centralista e parlamentarista (ELEY, 2005). A opção pela centralidade, em detrimento das
formas federadas que predominaram no pensamento esquerdista, entre 1820 e 1860, colocou o
modelo de partido de massa como instância representativa indispensável na luta pelo poder
formal, além de se constituir, mundialmente, na principal entidade mediadora entre Estado e
sociedade civil.
Umberto Cerroni (1982) traz uma interessante discussão teórica sobre a condição dos
partidos na modernidade, recuperando desde autores mais restritivos como Schumpeter, para
o qual partido não passa de “um grupo cujos membros se propõem a agir de comum acordo na
luta pela concorrência pelo poder político" (SCHUMPETER apud Cerroni, 1982, p.12) até
Gramsci, que os erige à condição de segmento da sociedade política capaz de conduzir e
engendrar transformações sociais profundas:
No mundo moderno, um partido é exatamente um partido – integralmente e não
como a fração de um partido maior – quando é concebido, organizado e dirigido de
modo e forma a se desenvolver em um estado (integral e não em governo
tecnicamente compreendido) e em uma concepção do mundo. (GRAMSCI apud
CERRONI, 1982, p.21).

Para Cerroni (1982), em que pesem as deformações institucionais sofridas pelos
partidos ao longo do último século, estes não podem ser reduzidos à condição restritiva de
comitês eleitorais. O que caracteriza o partido político moderno é a junção coordenada de um
projeto político a uma máquina organizativa. Isso nenhum agrupamento político pré-moderno
foi capaz de articular em âmbito nacional de modo tão estruturado e de acordo com as
orientações previstas num documento escrito, pactuado por todos os seus membros, ratifica o
autor. Logo, a função do partido não se encerraria na defesa de interesses da classe que
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representa, mas, sim, na sutil capacidade de traduzir as vontades coletivas e delas propor uma
nova organização social de mundo.
Se, por um lado, Cerroni reconhece o risco de propor uma concepção puramente teórica,
que não encontra correlação com diversos cenários empíricos contemporâneos; por outro, este
autor lembra-nos do risco de submeter o rigor conceitual dos fenômenos políticos ao nível dos
interesses. Nesse ponto de digressão, cabem os seguintes questionamentos: seriam os novos
movimentos, assim como a esquerda de outrora, capazes de reinventar um projeto
transnacional de mundo apto a gerar o equivalente a novos partidos e não a clubes eleitorais?
A recente disseminação internacional de novos modelos partidários exitosos aponta para
tensionamentos no campo. Exemplo bastante expressivo é o da Espanha, cuja vitória nacional
do partido conservador, o Partido Popular (PP), no mesmo ano de surgimento do movimento
15-M, serviu para que uma série de analistas apontasse tais movimentos como ameaças
diretas à esquerda e seus princípios. O ano de 2014 mostrou uma nova conjuntura, quando o
surgimento de um novo partido (originário da mesma onda de protestos do 15-M), em menos
de cinco meses de formação, conseguiu ficar em terceiro lugar nas eleições para o parlamento
europeu.
Definindo-se como um “partido-movimento”, o Podemos não é novidade apenas pelo
seu surpreendente desempenho nas urnas (mais de 1,2 milhão de votos em 2014 e com
sondagens de opinião pública que o coloca como partido favorito na Espanha31), é também
uma forma organizativa totalmente nova de partido, que opera através da internet, onde
qualquer pessoa, mediante cadastro de email e nome, pode se unir ao partido, independente de
ter filiação partidária concomitante.
Funcionando a partir da organização de unidades chamadas de “círculos”, o Podemos
subverte a perspectiva centralista de partido, através dos quais os candidatos são indicados
para concorrer às eleições. Os círculos Podemos funcionam de forma bastante análoga à
dinâmica de formação de grupos em redes sociais online. Eles nascem, crescem, reproduzemse e se desfazem com a mesma facilidade que um grupo é criado no Facebook, já que em seu
esquema organizativo não é exigida sequer uma quantidade mínima de participantes e todas as
reuniões e atos são promovidos pela internet. Para participar das eleições ocorridas em maio
de 2014, cada círculo poderia inscrever até três candidatos, que inicialmente formou uma lista
de 150 pessoas, com requisito de paridade de gênero. Todos os círculos votaram, reduzindo a
31

Pesquisa do Metroscopia, de outubro 2014, coloca o Podemos com 27% das intenções de voto na Espanha.
“Neste levantamento, o Podemos tiraria 1,5 ponto do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) [com 26%], e
7 do Partido Popular (PP), que cairia para 20,7% dos votos válidos” (EL PAÍS, 2014). Disponível em:
<http://brasil.elpais.com/m/brasil/2014/11/01/internacional/1414865510_731502.html>. Acesso em 15 dez 2014.
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lista a 64 nomes (32 homens e 32 mulheres). Com esse mesmo princípio, chegou-se aos
candidatos que concorreram às eleições.
Utilizando uma linguagem de fácil entendimento, os fundadores do partido, sob forte
influência gramsciana e dos movimentos sociais latino-americanos, no mesmo espírito
Indymedia de criação e promoção de meios de comunicação contra-hegemônicos, são
responsáveis pela criação de programas audiovisuais, sendo o mais conhecido o La Tuerka,
que tem por finalidade refletir sobre a política nacional. Em que pese o declarado legado
teórico de esquerda e um forte teor discursivo voltado para promoção da justiça social e
soberania popular, seus idealizadores se recusam a posicionar-se nalgum espectro da díade
direita-esquerda. Para eles, há agora uma disputa entre dois lados: o da elite e o da maioria.
Criticamos a estrutura atual das legendas. A diferença está em nossa metodologia
aberta, não exigimos nenhuma identidade política ou uma carteirinha de associado.
Não queremos ser situados à esquerda ou à direita de ninguém. Estamos com os de
baixo e defendemos as maiorias castigadas pelos recortes sociais feitos pelos de
cima, pelas elites (RODRÍGUEZ, 2014)32.

Este novo modelo de “partido-movimento” (SANTOS, 2014) está longe de ser uma
experiência isolada. Partidos similares tem atraído a atenção de populares, principalmente na
Europa, como é o caso do partido Syriza33, na Grécia, e da recente hegemonia do partido
Pirata, na Islândia34. No Brasil, depois do acirramento da discussão política iniciada com as
manifestações de junho de 2013, o “efeito Podemos” começa a mostrar sinais. Uma série de
discussões entre ativistas de movimentos sociais diversos - incluindo ex-membros do não
regulamentado partido Rede Sustentabilidade, que nas eleições de 2014 apoiou a candidata
Marina Silva e se propunha ser um partido que opera pela lógica similar à do Podemos -,
apresentam-se como possibilidades de reconfiguração da esquerda nacional, que nas últimas
décadas confundiu-se com a própria existência do PT.
A breve citação do caso Podemos serve para ilustrar os deslocamentos de significados
que os novos movimentos, em associação com artefatos digitais (LATOUR, 2012), têm
forçado a esquerda realizar. A disseminação de uma série de novos “partidos-movimento” –
Pirata, Podemos, Syriza etc.- engendrados a partir de prerrogativas de maior horizontalidade,
valorização do dissenso, na forma de redes difusas mais do que de estruturas estanques, abre
uma pauta importantíssima de discussão: estará a esquerda, no seu sentido mais amplo e
32

Em:http://www.cartacapital.com.br/revista/806/das-calcadas-para-as-urnas-1443.html. Acesso em 11 nov 2014
Em:http://www.cartacapital.com.br/internacional/grecia-entenda-a-crise-e-conheca-o-novo-governo-6117.html.
Acesso em 11 nov 2014.
34
Em: <http://partidopirata.org/partido-pirata-se-torna-o-maior-partido-politico-da-islandia>. Acesso em 11 nov
2014
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genérico do termo, se reinventando? Isso fortalece ou se mostra mais uma tentativa de ocupar
o capitalismo até enfraquecê-lo? Ainda que não haja “respostas fortes” (SANTOS, 2008) para
perguntas absolutamente relevantes, cabe uma certa contextualização desses novos
desdobramentos políticos advindos do processo de articulação popular global.
Assim, o próximo capítulo propõe uma breve imersão na história da esquerda, como
condição necessária para compreender como a emergência de uma nova forma de
sociabilidade, de múltiplos agenciamentos tecnológicos, aproxima-se, nega e reconfigura as
expectativas civis diante da política contemporânea.
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2. A ESQUERDA E O MAL-ESTAR POLÍTICO CONTEMPORÂNEO

Em entrevista à revista ISTOÉ, edição de 30 de julho de 2014, o ex-presidente do
Brasil, Fernando Henrique Cardoso (FHC), do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), afirmou existir um mal-estar generalizado no país para com o governo de esquerda
do PT, assim como para com a figura da presidente Dilma Rousseff, então candidata à
reeleição.
Na conversa com o jornalista Sérgio Pardellas, FHC atribuiu essa perda de confiança a
uma sucessão de erros cometidos pelo governo Dilma Rousseff na política econômica, a qual
teria causado danos à credibilidade da governante junto tanto ao empresariado como à maioria
dos brasileiros. Quando questionado sobre qual candidato à presidência da República melhor
poderia capitalizar as insatisfações e demandas expressas nas manifestações de junho de 2013,
o ex-presidente, e também cientista social, respondeu: “Por enquanto, ninguém. E quem for
capitalizar agora vai perder. A população vai interpretar como oportunismo. Agora, é muito
importante em qualquer eleição o bad ou good feeling. Hoje existe um mal-estar no País. Isso
favorece a oposição” (CARDOSO, 2014, p. 39).
A análise de FHC poderia ser interpretada como tendenciosa, dado o contexto de
proximidade das eleições 2014 e seu claro engajamento na campanha de Aécio Neves,
candidato à presidência da república pelo PSDB, até então apontado como o principal
adversário de Rousseff nas pesquisas de intenção de voto.35 No entanto, o “mal-estar” a que se
referiu o ex-presidente tucano não decorreu simplesmente da estratégia de marketing criada
pela direita para atacar o PT, o partido de esquerda com maior peso na política brasileira nos
últimos 30 anos. Pelo menos é o que demonstram importantes estudiosos da área, como o
sociólogo Francisco de Oliveira (2000), que afirma que termos como “mal-estar”,
“desencanto”, “estado de perplexidade”, dentre outros, tem se mostrado recorrentes nas
discussões acerca dos que pensam os rumos da esquerda, tanto no Brasil como no mundo.
Oliveira atribui a generalização desse sentimento em nível global às duras
transformações sofridas pela esquerda, a partir de situações como a derrocada da antiga União
Soviética na década de 90; o sucesso do capitalismo chinês, em sua versão de gestão
comunista; e a “relativa direitização de partidos de esquerdas tradicionais” (OLIVEIRA,
2000, p.10). No Brasil, especificamente, o autor aponta como fator importante para se
compreender esse processo de “desencanto” a dissolução do antigo Partido Comunista
35

O resultado das pesquisas se confirmou e Aécio Neves concorreu com Dilma Rousseff no segundo turno das
eleições presidenciais de 2014.
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Brasileiro (PCB),36 em torno do qual orbitavam as principais discussões da esquerda nacional.
Para o sociólogo, essa herança política e intelectual foi duramente golpeada pelas
transformações ocorridas no PCB, por sua fragmentação em diversas outras afiliações e
partidos, tendo se transformado “quase numa sigla de aluguel” (OLIVEIRA, 2000, p.9) sem,
contudo, preocupar-se com maiores proposições de transformação conjuntural do país.
Para a economista Maria da Conceição Tavares (2014), vivemos um tempo de distopias.
Diferentemente do século XIX – pautado pela busca da liberdade do indivíduo, a partir da
proposição ideológica da Revolução Francesa – e do século XX – que, através da Revolução
Russa e do Estado do Bem-Estar Social, concentrou expectativas em torno da igualdade, as
últimas décadas do século XX e o início do atual tem vivido uma espécie de “orfandade
utópica”. Para Tavares, a transnacionalização da economia faz com que a perspectiva de
planejamento desapareça e, em seu lugar, firme-se apenas a ordem imperialista.
Consequentemente, os eventos estruturais do campo da economia movem-se numa velocidade
brutalmente superior à superestrutura política e já não conseguem transformações de
paradigmas no seio das sociedades. “Como a história não ilumina mais o futuro, na forma de
uma ideologia, as pessoas estão perdidas, não sabem como se guiar do ponto de vista político,
econômico. E com isso a história parece que não se move. O futuro fica ilegível, amorfo”
(TAVARES, 2014, p. 24).
Com o enfraquecimento das orientações ideológicas reformistas e revolucionárias do
século anterior, a política ficou destituída de sentido, a reboque de medidas de natureza
puramente pragmática. Na ausência de um projeto aglutinador de interesses em prol da
transformação do mundo – do qual o marxismo, o anarquismo, o nacionalismo se serviram no
século passado – o presente torna-se um “tempo de fraturas” (TAVARES, 2014). Na visão da
autora, a ausência de utopias prévias nessas manifestações globais obscurece qualquer
prognóstico de mudança diante da atual situação descrita, ainda que seja explícito que elas
estejam a caminho.
Já autores como Vladimir Safatle (2012) enxergam no desencanto contemporâneo a
possibilidade de transformação de certo estado de apatia que a série de decepções com a
esquerda e a naturalização do pensamento neoliberal nas sociedades globais ocasionaram.
Safatle propõe que, ao invés de enfrentarmos o desencanto como um mal subjetivo que se
abate sobre o indivíduo contemporâneo, este deveria ser encarado como um indício de que há
algo errado na sociabilidade deste tempo e, por isso mesmo, carece ser problematizado no
36

Segundo este autor, o Partido Comunista do Brasil (PCB) fundou-se sob o nome de Partido Comunista do
Brasil, em 1922, passando apenas posteriormente a se denominar Partido Comunista Brasileiro.
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foro público. E mais: sugere que desde o final dos anos 70 as sociedades capitalistas negaram
a capacidade produtiva do desencanto, associando sua menor aparição a um processo pessoal,
sempre relacionado a histórias de fracassados, depressivos e ressentidos, características
inadmissíveis em tempos de extrema valorização do sucesso, visibilidade e dinamismo
juvenil.
No entanto, o autor pontua que o processo de conversão do desencanto em
produtividade é algo demorado e impossível de se precisar. Isso, em uma sociedade veloz, de
exigências imediatistas e descontinuadas como a que vivemos (BAUMAN, 2001; HARVEY,
2003), configura-se como um dos principais motivos, entre a crítica especializada, de
depreciação de movimentos com pautas difusas que têm eclodido globalmente.
O ensaio “O Mal-Estar na Civilização” (2014),37 de Sigmund Freud, é um dos clássicos
acadêmicos que problematiza e relaciona o mal-estar como condição humana ontológica.
Nele, o “pai da psicanálise” propõe que sexualidade e cultura – que Freud traduz como
civilização – coexistem de modo conflituoso, sendo essa a origem basal dos dilemas e
transtornos existenciais do indivíduo. O grande mal-estar moderno38 advém das angústias do
ser humano quando confrontado com situações universais que lhe fogem ao controle: (1) a
inevitabilidade da morte; (2) a sua incapacidade de domínio pleno sobre os fenômenos
naturais e (3) os conflitos ocasionados a partir de suas relações sociais travadas com a família,
o Estado e a sociedade (FREUD, 2014).
O filósofo Zygmunt Bauman (1998; 2001; 2009), numa releitura da obra freudiana,
afirma que essa condição de mal-estar se complexifica nos tempos atuais, nomeados por ele
de “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2001),39 que se sucede aos tempos iniciais da
37

É curioso notar que a versão original austríaca do livro, de 1930, foi batizada “Das Unglück in der Kultur”,
cuja tradução proposta por Zigmunt Bauman (1998) é algo como “A infelicidade na cultura”. Somente quando
do lançamento da versão inglesa, após negociações editoriais, assumiu o título “Civilization and its Discontents”.
38
Mesmo reconhecendo tratar-se de uma designação bastante controversa (BAUMAN, 2001; HARVEY, 2003;
LATOUR, 1994; ENGELS E MARX, 1999), opto pelo uso mais genérico do termo “modernidade”, conforme
proposto por Souza (1999), para quem, por “pura convenção, [a modernidade] teria iniciado em 1789 e cujos
princípios estariam em crise desde a Segunda Guerra” (SOUZA, 1999, p.131). Para este autor, a construção
conceitual da modernidade gira em torno “da ideia de razão como essência do homem e [da] penetração desta
racionalidade nas diferentes instâncias sociais: econômica, política, cultural, religiosa etc. É o momento de
valorização da história como processo temporal rumo à emancipação do homem e promessa de reencontro do
homem consigo mesmo, a partir do avanço da razão. Ao não realizar plenamente princípios como os de liberdade
e igualdade, a modernidade revela-se tensa e contraditória” (SOUZA, 1999, p.131). Nos momentos em que o
conceito do autor distanciar-se ou exigir maiores delimitações críticas (como é o caso de Bauman e sua “Teoria
da Modernidade Líquida”), será feita a devida problematização ao longo do corpo do texto.
39
É possível afirmar que o emprego do termo “líquido” feito por Bauman está em diálogo com a adjetivação de
solidez proposta por Marx e Engels, em “O Manifesto Comunista”, no qual os autores descrevem a nova ordem
verificada no século XIX, em que tudo que existia antes como estável e fixo, a partir da revolução burguesa,
volatizava-se, desintegrava-se. A frase “Tudo que é sólido desmancha no ar” tornou-se uma máxima acerca da
condição moderna. Em Bauman, esta mesma relação é verificada no trecho: “Os tempos modernos encontraram
os sólidos pré-modernos em estado avançado de desintegração” (BAUMAN, 2001, p.10).
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modernidade (século XVIII), era que testemunhou o processo de desintegração dos “sólidos”
da tradição pré-industrial. A “Modernidade Líquida” refere-se aos tempos atuais de sociedade
pós-industrial, um estágio posterior a essa erosão das tradições modernas, onde as
transformações se dão de modo acentuadamente fluido e veloz, onde a ordem tradicional é
desmantelada e desregulamentada, e “ser” denota “um novo começo permanente”
(BAUMAN, 1998, p.20).
Para o pensador polonês, o inventário freudiano acerca da insatisfação humana coincide
com a própria modernidade, com o momento em que a humanidade se civiliza. Para ele, é
preciso entender que modernidade e civilização40 são antes de tudo sinônimos, dado que
apenas a partir desse marco temporal que a sociedade moderna pensou “em si mesma como
uma atividade da ‘cultura’ ou da ‘civilização’ e agiu sobre esse autoconhecimento com os
resultados que Freud passou a estudar” (BAUMAN, 1998, p. 8). Bauman lembra, ainda, que
em Freud, a constituição civilizatória orienta-se pela angústia de instituir uma ordem capaz de
domar os instintos, de sacrificar a sexualidade e a agressividade humana em prol da
possibilidade de convivência. Ou seja, implica em ordenar o que é naturalmente desordenado
(a natureza humana). O problema é que, onde se apresenta o excesso de ordem (segurança,
regulamentação), a liberdade – outro valor fundante do processo civilizatório – se ausenta.41 O
que suscitaria à condição humana um eterno processo de negociação dessas novas tensões
entre os valores modernos adquiridos.
Se há menos de um século Freud escrevia sobre o fato do homem ter aberto mão de sua
liberdade individual em prol da ordem coletiva, Bauman afirma que esse quadro reverteu-se
drasticamente nos tempos líquidos atuais:
Passados sessenta e cinco anos que O mal-estar na civilização foi escrito e
publicado, a liberdade individual reina soberana: é o valor pelo qual todos os outros
valores vieram a ser avaliados e a referência pela qual a sabedoria acerca de todas as
normas e resoluções supraindividuais devem ser medidas (…) A liberdade
individual, outrora uma responsabilidade e um (talvez o) problema para todos os
edificadores da ordem, tornou-se o maior dos predicados e recursos na perpétua
autocriação do universo humano. (BAUMAN, 1998, p. 9, grifos do autor)

Todo o receituário racional e normativo de mais de dois séculos sobre o qual se
organizou o mundo social, viu-se submetido à vontade de indivíduos “supervalorizados”,
liberados das restrições impostas pela exigente rede de vínculos tradicionais (BENJAMIN,
1987). Abalada a ordem, o sentimento de insegurança se aguça e, quando percebemos que não
40

A civilização é a renúncia do instinto pelo homem (FREUD, 2014).
“Dentro da estrutura de uma civilização que escolheu limitar a liberdade em nome da segurança, mais ordem
significa mais mal-estar” (BAUMAN, 1998, p. 9).
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é possível alcançá-la e submetê-la aos novos parâmetros libertários, essa experiência de
fracasso reverte-se não mais na introjeção da culpa freudiana, mas na desvinculação
comunitária do sujeito, que não se enxerga responsável pelo coletivo e projeta sobre o outro,
“o estrangeiro / imigrante / excluído / deliquente” os próprios riscos sofridos na
contemporaneidade (BAUMAN, 2009).
Eric Hobsbawm (1995) apresenta uma argumentação similar. Para o historiador inglês,
a rápida desestabilização dos “sólidos” – sobretudo da estrutura familiar e a emergência da
juventude enquanto importante categoria econômica – a partir da segunda metade do século
XX se deu de modo tão brusco que os efeitos sobre os indivíduos e sobre as sociedades
reverberariam proporcionalmente na mesma intensidade.
Com o fim da era do pleno emprego (década de 1950), cerca de dois terços dos
moradores dos chamados países desenvolvidos não conseguiram mais se reposicionar
profissionalmente. Por motivos diversos, tais cidadãos preferiram ser custeados pelo sistema
de seguridade social de seus países e complementar a renda através do trabalho informal e até
mesmo do crime, setores da economia que a tributação dos governos não alcança.
Com o declínio da indústria, essas “subclasses” mostravam-se um fenômeno comum em
vários países capitalistas. Seus moradores aglomeravam-se em conjuntos habitacionais
concedidos pelo Estado, cuja localização geográfica se constituía uma metáfora ao processo
de exclusão social sofrida por esta parcela da população. O sentimento de comunidade e
confiança no vizinho seria substituído pelo medo generalizado de jovens cuja falta de
oportunidade empurrava-os para o mundo do crime. Foi assim que surgiram as famosas
gangues nos bairros negros dos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, esse processo
descrito pelo historiador, foi retratado com propriedade no filme “Cidade de Deus”, de
Fernando Meirelles (2002), uma ficção que relata a história da localidade carioca que dá nome
ao filme, entre as décadas de 1960 e 1980.
Acerca dos efeitos do capitalismo tardio sobre as sociedades e seus cidadãos,
Hobsbawm ressaltou a especificidade do período pós-década de 1970, afirmando que nem
mesmo a sociedade industrial moderna ousou abrir mão da base de valores comunitários
tradicionais para se desenvolver.
Isso exigia ou o poder do Estado (…) ou os laços do parentesco e da comunidade.
Assim, o comércio, o sistema bancário e financeiro internacionais, campos de
atividades às vezes remotas, de grandes recompensas e grandes inseguranças, foram
exercidos com mais êxito por corpos de empresários relacionados por parentesco, de
preferência grupos com solidariedades religiosas, como os judeus, quacres e
huguenotes. Na verdade, mesmo no século XX, esses laços ainda se mostravam
indispensáveis nos negócios criminosos (…) Numa situação em que nada mais
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garantia os contratos, só o parentesco e a ameaça de morte podiam fazê-lo. As mais
bem-sucedidas famílias da máfia calabresa, assim, consistiam em um substancial
grupo de irmãos. (HOBSBAWM, 1995, p. 331)

As raízes das inseguranças contemporâneas apontadas no trecho acima estariam,
segundo Bauman (2009), fincadas na própria gênese do projeto de modernidade, onde
indivíduos seriam orientados pela contingência, pelo dever de cuidar de si mesmos, o que
diferentemente das sociedades solidamente unidas, lhes inauguraria um novo terreno de
incerteza, medo e risco, cabendo ao Estado moderno a precária tarefa de gerenciar esses
temores.
Os medos modernos [líquidos] tiveram início com a redução do controle estatal (a
chamada desregulamentação) e suas consequências individualistas (…) O modo
como a modernidade sólida administrava o medo tendia a substituir os laços
“naturais” – irreparavelmente danificados – por outros laços, artificiais, que
assumiam a forma de associações, sindicatos e coletivos part-time (quase
permanentes, no entanto, pois consolidados pela rotina diariamente partilhada). A
solidariedade sucedeu a irmandade como melhor defesa para um destino cada vez
mais incerto. (BAUMAN, 2009, p. 19)

Amparado nesse raciocínio, o filósofo confronta-nos com o seguinte enigma político:
haveria no Estado de Bem-Estar Social mais “proteção (garantia coletiva contra as
desventuras individuais) do que redistribuição da riqueza”? (BAUMAN, 2009, p. 17). É
nesse contexto de mal-estar líquido, para além de uma perspectiva circunstancial apresentada
recentemente, que se propõe uma breve análise histórica da trajetória da esquerda e de seus
limites e potencialidades frente ao quadro sociopolítico até aqui problematizado. Com isso,
objetiva-se compreender em que medida os movimentos aqui investigados abrigam rupturas e
continuidades de uma história que se montou em torno dos valores da liberdade e da
igualdade, bem como seu rebatimento prático no delineamento da democracia contemporânea.

2.1. Direita e Esquerda: elos perdidos?
É bastante polêmica a discussão acerca da pertinência dos termos “esquerda” e “direita”
em nossos dias. Com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, há um
grande contingente de autores que defendem a ideia de que o uso dos termos não parecem
mais fazer sentido no novo quadro complexo das sociedades mundiais contemporâneas.
Desses pensadores, Anthony Giddens, com sua “Teoria da Terceira Via”, é um dos mais
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emblemáticos.42 Nela, ele propõe uma espécie de reconciliação entre direita e esquerda, a
partir da qual, através da “política da vida” e da “política generativa”, os governos deveriam
“não apenas trabalhar as grandes questões da justiça social, eficiência da economia e outras,
mas também as questões que afetam os indivíduos pessoal e diretamente” (SEGRILLO, 2004,
p. 615), destituindo o Estado do lugar de único sabedor dos rumos sociais. Tal processo
demandaria um determinado empoderamento dos cidadãos frente à vida pública, abrandando
o tom de sua relação paternalista com o serviço público. “Ou seja, diversas bandeiras (da
liberdade individual, do direito de escolha, da segurança social), que no passado a direita e a
centro-direita quase que monopolizaram, devem ser reapropriadas pela esquerda”
(SEGRILLO, 2004, p. 615).
Já Norberto Bobbio recusa-se a aceitar o esvaziamento de sentido dos termos,
lembrando que é assaz redutivo relacionar esquerda ao domínio do socialismo e direita ao do
capitalismo. Tampouco ambas são expressões de pensamentos ideológicos, adverte o autor de
“Direita e Esquerda, Razões e significados de uma distinção política” (1995).
“Esquerda” e ”direita” indicam programas contrapostos com relação a diversos
problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política, contrastes não só de
ideias, mas também de interesses e de valorações (valutazioni) a respeito da direção
a ser seguida pela sociedade e que não vejo como possam simplesmente desaparecer.
(BOBBIO, 1995, p. 33)

Em Bobbio, o sentido do binômio “esquerda-direita” é mutável com relação ao tempo e
espaço em que se apresenta, já que independentemente do desaparecimento ou do surgimento
de novos conflitos, as sociedades humanas tendem a se orientar a partir de valores como
igualdade, liberdade, paz e bem-estar.
Através do método de análise conceitual e da revisão de literatura na área, o autor
propõe que a grande diferenciação entre esquerda e direita é a orientação que ambas assumem
com relação à igualdade.43 A esquerda tenderia a ser mais igualitária – a se preocupar com a
redução das desigualdades sociais, enquanto direita tenderia a ser inigualitária – a se
preocupar com as desigualdades naturais. No entanto, tal afirmação precisa ser encarada de
42

Segundo Segrillo, a teoria de Giddens influenciou diversos governos nos anos 1990: Tony Blair (Inglaterra),
Gerhard Schröder (Alemanha) e Fernando Henrique Cardoso, no Brasil (SEGRILLO, 2004).
43
Bobbio utiliza-se do conceito de Filipoli para definir igualdade: “A igualdade é componente da qualidade de
vida, assim como uma certa renda, um certo ambiente, certos serviços... É a igualdade que torna possível a
diversidade, que torna possível a cada um valer como pessoa – mas não, é evidente, aquela abstrata e totalitária
ideia de igualdade que significa a eliminação dos não-iguais” (FILIPOLI apud BOBBIO, 1995, p.95). Essa
igualdade, segundo o autor, não pode ser confundida com igualitarismo – “igualdade de todos em tudo”
(BOBBIO, 1995, p.100), uma condição totalmente utópica, segundo o cientista social. Bobbio afirma que,
diferentemente da liberdade, a igualdade não é um valor intrínseco ao ser, ela sempre está em correlação e
precisa, também, responder às perguntas: igualdade entre quem, em relação a quem e com base em que critérios?
(BOBBIO, 1995).
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modo relativo, para além do ponto de vista moral, pois só assim se torna possível a apreensão
do método proposto pelo autor italiano. Desse modo, é preciso perceber o quanto de tirania
existe no estabelecimento de regras universais em nome da igualdade (ex: a adoração de um
único deus), tanto quanto é necessário lutar para que diferenças naturais (ex: as diferenças
biológicas entre homens e mulheres) não se tornem entraves para o desenvolvimento social.
De modo que, mesmo se tratando de opostos irreconciliáveis, direita e esquerda são
indispensáveis para a movimentação das engrenagens sociais. Nenhuma delas pode ser
subjugada excessivamente, sob pena de efeitos colaterais danosos aos sistemas sociais.
Outro critério a ser levado em conta é a liberdade, elemento comum tanto aos espaços
da esquerda como aos de direita. A depender da perspectiva adotada com relação à liberdade,
as doutrinas e movimentos políticos variam entre: (1) extrema-esquerda: movimentos ao
mesmo tempo igualitários e autoritários (exemplo: jacobinismo); (2) centro-esquerda: os que
são ao mesmo tempo igualitários e libertários (movimentos social-democratas); (3) centrodireita: doutrinas e movimentos libertários e inigualitários (partidos conservadores); 44 (4)
extrema-direita: antiliberais e anti-igualitários (o fascismo).
Como bem salienta Bobbio, é importante ter em mente que direita e esquerda são forças
políticas indispensáveis aos espaços e dinâmicas sociais e que, mesmo antagônicas, não são
excludentes. A existência de uma implica na coexistência da outra. Se a partir de agora será
dada ênfase na trajetória da esquerda, deve-se apenas a duas razões: ser este o espaço que
mais sofreu transformações profundas nas últimas décadas, por sua vinculação direta com os
movimentos que se mostram objeto do corrente estudo, bem como por critérios de delimitação
do espectro da pesquisa.
Em seu livro, Bobbio apresenta uma série de significados para o termo esquerda que,
segundo ele, ora variam de acordo com as perspectivas analíticas de cada autor, ora com suas
concepções políticas de mundo. Assim, pode-se perceber a diferença entre o entendimento de
Peter Glotz, para o qual a esquerda seria:
a força que persegue a limitação da lógica de mercado, ou, mais prudentemente, a
busca de uma racionalidade compatível com a economia de mercado; a sensibilidade
para com a questão social, isto é, o apoio ao Estado Social e a certas instituições
democráticas; a transposição do tempo em novos direitos de liberdade; a igualdade
de fato das mulheres; a tutela da vida e da natureza; a luta contra o nacionalismo.
(GLOTZ, 1992 apud BOBBIO, 1995, p.116)
44

Os partidos conservadores “se distinguem das direitas reacionárias por sua fidelidade ao método democrático,
mas que com respeito ao ideal da igualdade, se prende à igualdade diante da lei, que implica unicamente o dever
por parte do juiz de aplicar imparcialmente as leis, e à liberdade idêntica, que caracteriza aquilo que chamei de
igualitarismo mínimo” (BOBBIO, 1995, p. 119).
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Ou a visão mais ampla de Elias Diaz, para quem a esquerda estaria em consonância
com:
Uma maior predisposição às políticas econômicas redistributivas e de nivelamento
proporcional, baseadas mais no trabalho do que no capital; uma consideração da
organização voltada para o que é público e comum maior do que para o que é
privado e individual; prevalecência dos valores da cooperação e da colaboração
sobre os valores do confronto e da concorrência; maior atenção para os novos
movimentos sociais e as suas reivindicações pacifistas, ecológicas, feministas;
preocupação com a efetiva realização dos direitos do homem, sobretudo no que se
refere aos grupos marginalizados, à terceira idade, à infância etc.; insistência na
prioridade para todos do atendimento às necessidades fundamentais, tais como a da
boa saúde, da escola, da habitação; maior sensibilidade e amizade internacional para
com as áreas pobres, dependentes e deprimidas; autonomia da livre vontade e do
debate racional tanto para tomar decisões política majoritárias e democráticas quanto
para construir éticas críticas e modificações, não impostas com argumentos de
autoridade ou com dogmas de organizações religiosas dotadas de um caráter
carismático e/ou tradicional. (DIAZ, 1991 apud BOBBIO, 1995, p. 116)

O historiador inglês Geoff Eley (2005), em sua análise sobre a trajetória da esquerda
européia, defende que foi este campo ideológico da política o grande forjador da democracia
moderna. Para ele, ainda que a esquerda seja algo maior do que o socialismo, é em torno desta
tradição política que ela se nutriu e avançou nos ganhos democráticos historicamente
verificados. Em sua visão, para além dos governos instituídos e do programa de substituição
capitalista proposto, o grande legado da esquerda, quando capitaneada preponderantemente
pelas orientações socialistas em seus múltiplos espectros ideológicos – socialismo utópico,
social-democracia, comunismo e anarquismo – principalmente de 1860 a 1960, foi o trabalho
de base realizado, que possibilitou ampla mobilização e organização da sociedade civil em
torno da defesa dos direitos democráticos e o entendimento de que só a partir deles outros
desdobramentos de mundo poderiam ser suscitados.
Assim, revisitar a história da esquerda, mais que apontar explicações para a questão do
desencanto civil para com as instituições políticas contemporâneas, possibilita articulações
semânticas em torno da recorrente pauta da “Democracia Real” e da perspectiva de igualdade
tão cara aos movimentos aqui investigados.
Que fique bem claro: a democracia não é uma “dádiva”, nem é “assegurada”. Ela
exige conflito, (…) confrontações violentas e crises gerais em que se rompe a ordem
político-social dada. Na Europa, a democracia não foi resultado da evolução natural
ou da propriedade econômica. Certamente não emergiu como subproduto inevitável
do individualismo ou do mercado. Ela se desenvolveu porque uma grande
quantidade de pessoas se organizaram coletivamente para reivindicá-la. (ELEY,
2005, p. 24)

Para Marx, “a democracia é o enigma resolvido de toda constituição” (MARX, 1992a
[1843], p. 87 apud POGREBINSCHI, 2007, p.55), ou seja, ela interroga e responde ao
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mundo. O que implicaria uma nova proposta de organização política, distinta e superior à
experimentada na era medieval absolutista ou moderna liberal, quando o Estado apresenta-se
como instrumento de legitimação da vontade burguesa, classe detentora dos meios de
produção e opressora da classe operária, mão-de-obra oprimida e alienada do resultado de sua
produção em troca de um salário.
Já em 1843, por conseguinte, Marx forma uma convicção da qual jamais se desfará,
qual seja, a ideia de que a democracia não pode se realizar senão em uma sociedade
onde os homens não mais se alienam por meio de mediações, sejam elas políticas,
sejam econômicas. Isso implica reconhecer que a democracia não pode se realizar
verdadeiramente no Estado moderno, tampouco na sociedade civil que a ele se
contrapõe. (POGREBINSCHI, 2007, p.58)

No modelo moderno de democracia, como atestava o pensamento marxista clássico,
qualquer forma de representação política é, em si, uma ilusão, que aliena e fragmenta o
indivíduo. Marx não admitia a delegação da atividade política, tampouco a separação entre
individual, social ou político, já que em sua concepção, toda e qualquer ação comunitária
gerava efeitos políticos. De modo que a democracia seria uma qualidade constitutiva das
relações totais do homem total45 e não um conceito aprisionado ao ramo político. A partir
deste ponto, as principais críticas ao paradigma marxista enfatizarão a complexidade do
Estado – envolvendo aí a sociedade política ampla (burocracia, judiciário etc) e da sociedade
civil, onde ambas as instâncias sociais apresentam dinâmicas e papéis diversos, variando de
acordo com as circunstâncias (BORGES, 2011).

2.2. Esquerda, sua origem e enfrentamentos
A origem dos termos esquerda e direita na política está relacionada ao processo
revolucionário francês, quando, entre 1789 e 1791, o primeiro racha ideológico se instaura na
Assembleia Constituinte da França em torno da controversa questão do papel da realeza na
nova ordem política. Os integrantes da ala radical, a favor da abolição dos privilégios reais e
da garantia de sufrágio universal masculino, sentavam-se à esquerda da câmara; enquanto os
conservadores, que defendiam a manutenção dos poderes da realeza, bem como a manutenção
de direitos diferenciados aos indivíduos, de acordo com a classe e papéis por eles
desempenhados na sociedade, sentavam-se à direita. Com o acirramento do regime autoritário
jacobino, entre 1793 e 1804, o lobby radical dos esquerdistas fortaleceu-se e o conjunto de
45

A perspectiva do“homem total” é discutida mais adiante, no quinto capítulo, que reflete sobre as
transformações sofridas no sentido da militância através dos tempos.
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suas reivindicações difundiu-se amplamente durante o século XIX por toda Europa, tornou-se
paradigma para os que defendiam a ampliação dos direitos cidadãos e mais justiça social, e
que passaram a ocupar os espaços à esquerda dos parlamentos, fazendo com que os termos
“direita” e “esquerda” se generalizassem no continente (ELEY, 2005).
Ainda que não se possa negar a influência da Revolução Francesa no delineamento dos
primeiros contornos desses dois espaços de disputa política institucional que irá marcar toda a
modernidade, cabe lembrar que as lutas radicais em prol da democracia são anteriores ao
século XVIII e já circulavam há pelo menos um século antes por boa parte da Europa, bem
como nos Estados Unidos. As lutas por uma sociedade mais justa, com pequenas propriedades
independentes – até então a propriedade privada não era consensualmente vista como um mal
– e autogoverno local, já se mostravam presentes em grupos da Revolução Inglesa, no século
XVII, assim como no radicalismo plebeu que atingiu tanto a Revolução Americana, como
novamente a Grã-Bretanha e os Países Baixos no século XVIII (ELEY, 2005).
Um novo cenário econômico, político e social estabelecido por essa sucessão de
revoluções passou a exigir mais agilidade nas decisões econômicas. Essas sociedades
experimentavam as primeiras transições para o capitalismo e cada vez era mais difícil
sustentar a defesa liberal46 de que a economia é uma zona independente da política, uma vez
que era justamente este o grande elemento deflagrador da série de instabilidades vividas por
gande parte da humanidade no início do século XIX. De modo que, assim como verifica-se
nas manifestações a partir de 2010, não são os embates teóricos que inicialmente
impulsionaram o desenvolvimento de uma nova perspectiva de mundo, e sim as novas
condições materiais da época, que já surgiam colocando-se aos indivíduos como inexoráveis.
É a partir de um contexto semelhante que se origina o socialismo. Este termo surge na
esquerda europeia entre o final do século XVIII e permanece em aberto, em plena disputa de
sentidos, até 1848. Antes de tornar-se um campo teórico sistematizado que apontava para a
substituição do capitalismo como meio de promover a igualdade e justiça entre indivíduos, o
socialismo era muito mais um “sentimento”, introjetado difusamente nas instituições e
relações sociais, do que um bloco unívoco de pensamento com perspectivas conceituais
devidamente balizadas.

46

Eley lembra que “No discurso liberal, ‘democracia’ era sinônimo da turba” (ELEY, 2005, p.55). Segundo o
historiador, à época esse tipo de pensamento era tão em voga, que autores como Edmund Burke, Alexis de
Tocqueville e “os mais generosos dos radicais, como John Stuart Mill, depreciaram consistentemente a
capacidade cívica das massas, chegando a um medo crescente durante as revoluções de 1848 e ao primeiro surto
pan-europeu de emancipação popular em 1867-71” (ELEY, 2005, p.55).
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À medida que as transformações do capitalismo industrial se fizeram sentir não só nas
estruturas econômicas da sociedade, mas também nas relações e percepções de mundo dos
indivíduos, as perspectivas da esquerda em torno do social e da democracia também se
alteraram de forma radical.
“Social” passou a significar algo mais que o sistema comum de instituições e
relações em que viviam as pessoas e passou a indicar um contraste desejável com a
forma emergente de sociedade capitalista. Passou a significar “uma ideia de
sociedade como cooperação mútua”, por oposição a outra baseada na “competição
individual”. (ELEY, 2005, p.45)

Paulatinamente, aos ideais democráticos radicais mais antigos do século XVIII – que
admitiam, por exemplo, a existência da propriedade privada, desde que dentro de certos
limites que não favorecessem a parasitagem e especulação – foram se contrapondo os ideais
socialistas da segunda metade do século XIX, segundo os quais a propriedade privada em si
era a raiz de todos os males sociais.
Foi nesse contexto que nomes como Claude Henri de Saint Simon, François-Charles
Fourier e Robert Owen inauguraram o chamado socialismo utópico. Sem apresentar, ainda,
respostas substanciais sobre como realizar a transição para um novo projeto político de
mundo, o socialismo utópico surge como uma doutrina moral e religiosa, antes da década de
1820, num período anterior à organização política da classe trabalhadora. Seus fundadores
rechaçavam as formas competitivas e individualistas que se apresentavam intrínsecas à nova
ordem social da época e propunham formas alternativas de cooperação, organizadas em
pequenas comunidades, onde o progresso seria pautado pelo estabelecimento de relações mais
altruístas. Não se tratava de uma perspectiva de derrubada do capitalismo, mas sim de incisiva
oposição ao cristianismo coercitivo da época.
O legado do socialismo utópico é contraditório. Se, por um lado, seus membros foram
duramente criticados pelo isolamento em formas apolíticas de construção de sociedades, pelo
favorecimento a pequenas comunidades, que não respondiam às questões estruturais acerca da
transição para um novo tipo de relaçao social; por outro, é debitado a seus autores a
propagação dos valores que mais tarde seriam pilares do socialismo: mutualismo, cooperação,
a crítica humanista da sociedade burguesa, e o entendimento de que as sociedades poderiam
ser organizadas de forma diferente e melhor (ELEY, 2005).
No final do tumultuado século XIX, as práticas associacionistas utópicas foram se
constituindo num campo teórico sistematizado, inaugurando o chamado socialismo científico.
Teóricos esquerdistas, sobretudo Karl Marx e Friedrich Engels, ocuparam-se em analisar os
efeitos da política liberal e a eles se contrapor. Já não era mais o caso de pleitear apenas a
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garantia dos direitos políticos, era tempo de ampliação desses à esfera econômica. Na visão
desses políticos, economistas e cientistas sociais, era preciso substituir a sociedade capitalista
por outra baseada na propriedade e no controle social. E essa foi se tornando a meta
primordial da esquerda, difundindo-se inicialmente na Europa e logo depois em todo o globo.
Conquistada em boa parte a coesão popular, era necessário então desenvolver o plano da
nova mudança de sistema, que conduziria a uma experiência de sociedade “livre”. É nesse
contexto que emerge e se molda ideologicamente o movimento operário europeu. Nesse
ponto, acentuaram-se as primeiras divergências internas sobre como operacionalizá-la, e a
esquerda socialista polarizou-se ideologicamente entre reformistas e revolucionários. Os
reformistas, liderados pela corrente social-democrata, compreendiam os grupos que
apostavam numa transição sem guerras e na tomada do poder através da via parlamentar, com
o apoio popular. Os revolucionários acreditavam na tranformação apenas através da força, e
desse tronco floresceram e se desenvolveram as correntes do anarquismo e do comunismo.
Inicialmente, foi a ala reformista (social-democrata) que levou vantagem nesse processo. Para
atingir tamanho desafio, os social-democratas defendiam a organização em partidos e
sindicatos, seus principais veículos para transformação da ordem social. Assim, em 1860, o
parlamentarismo socialista, de forte teor social-democrata, tinha desbancado as duas tradições
de esquerda: a democracia radical, centrada no direito ao voto e geralmente aliada ao
liberalismo, e o socialismo utópico.
Originalmente, a social-democracia diferenciava-se do liberalismo na medida que lutava
por um estado democrático forte em oposição ao Estado mínimo liberal, priorizava o público
em relação ao privado e rejeitava a ideia do mercado como agente exclusivo da justiça. Mas,
depois de 1919, cada vez mais assumiu atitudes liberais, em defesa do discurso de que:
O mundo econômico é menos uma questão de propriedade do que um mecanismo
fornecedor de informações com base nas quais consumidores e produtores realizam
escolhas e opções acerca de necessidades e carências materiais. Por sua vez, o
domínio político funciona para fornecer informações com base nas quais os líderes
podem ser selecionados de acordo com prioridades de ação, com decisões tomadas
de acordo com programas e preferências. (APTER, 1996, p.695)

O pensamento social-democrata de esquerda se mostrou predominante no centro e no
norte da Europa, onde o desenvolvimento industrial e as liberdades civis eram mais
avançados. O problema era que, à medida que se organizavam como partido e
implementavam as suas reivindicações através do Estado de Bem-Estar Social, os socialdemocratas inclinaram-se para a centro-esquerda, disso decorrendo um processo de rivalidade
interna irreconciliável na esquerda socialista.

58

Já a corrente socialista revolucionária era liderada pelos comunistas e viu sua
popularidade crescer enormemente, sobretudo a partir de 1917, quando do êxito da Revolução
Russa, que trazia Vladimir Ilítch Lênin como seu principal líder político e intelectual. Antes
disso, era o anarquismo a ideologia revolucionária predominante na Europa (HOBSBAWM,
1995). Talvez a imagem estigmatizada e bastante difundida do anarquista como um rebelde
sem causa deva-se ao fato do anarquismo não se ter difundido tanto quanto os ideais
marxistas. Mas, apesar de não se difundir na mesma proporção, o anarquismo influenciou
diversos segmentos operários europeus, sobretudo na Espanha, Itália, Portugal, México e
países latinos (DOWNING, 2004).
Já o comunismo não era um bloco de pensamento unívoco. Entretanto, de um modo
geral pode-se afirmar que boa parte de seus autores – incluindo Marx e Lênin – defendiam-no
como o estágio ideal de sociedade, no qual depois de promover a socialização dos meios de
produção e a extinção das classes sociais, o Estado deveria deixar de existir. Segundo Loone
(1996), para os comunistas, a autogestão em todas as áreas da vida é um valor fundante.
Críticos desta corrente afirmam que nunca ficou provada a exequibilidade do projeto, que
previa um controle efetivo do proletariado sobre os meios de produção.
A escravidão em massa, a servidão feudal para os camponeses e a ditadura totalitária
na União Soviética de Stalin não tinha relação alguma com qualquer coisa que se
pudesse chamar de “comunista” no sentido tradicional do século XIX. Depois de
1953 surgiu uma forma dual de propriedade dos meios de produção, consistindo em
um proprietário coletivo de nível mais alto (o Politburo hierarquicamente
organizado, na cúpula do Partido Comunista da União Soviética) e dois proprietários
coletivos paralelos de nível mais baixo (as hierarquias do partido e do governo). Os
empregados definitivamente não eram os proprietários de suas empresas. O sistema
chinês e a maioria dos europeus orientais eram basicamente semelhantes aos da
União Soviética. (Loone, 1996, p.118)

Ainda que discutível a viabilidade no campo concreto, a ideologia comunista pósRevolução de 1917 se alastrou por boa parte do mundo,47 inspirando novas revoluções,
guerras civis, resistência e levantes coloniais, além de ter sido decisiva para a vitória do
Ocidente na Segunda Guerra. Nesse processo, a União Soviética gerou desdobramentos
contraditórios. Se, por um lado, sua imunidade à Grande Depressão do final dos anos 20
abalou as crenças acerca do êxito da política de livre mercado; por outro, a união com os
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Segundo Hobsbawm (1995), a Revolução de Outubro teve repercussões muito mais profundas que a
Revolução Francesa, tendo paralelo apenas com a expansão islâmica em seu primeiro século. O autor afirma que,
no intervalo de apenas 40 anos, um terço da humanidade vivia em regimes derivados do modelo organizacional
proposto por Lênin e seu Partido Comunista.
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Estados Unidos contra o fascismo ofereceu ao capitalismo plenas condições de se regenerar
(HOBSBAWM, 1995).

2.3. A dinâmica de comunicação da esquerda tradicional
Downing (2004) afirma que o modelo leninista foi o principal modelo de organização
da mídia alternativa radical do século XX. Para o líder da Revolução Russa, três elementos se
faziam fundamentais para o fortalecimento do movimento operário: a propaganda (atividade
de longo prazo responsável pela explicação da teoria revolucionária às massas), a agitação (a
capacidade de, em curto prazo, estimular os operários a agir sobre a realidade, a partir do
provimento de informação acerca dos abusos e problemas sociais imediatos) e o jornal (que
teria a função tanto de conectar efetivamente as cidades, promover a troca de informações e
experiências, como sobretudo de espaço estratégico para organização do próprio partido). A
designação agitprop (contração de agitação e propaganda) refere-se ao conjunto de táticas
comunicacionais proposto por Lênin, cuja competência estaria a cargo dos intelectuais do
partido no processo de educação política das massas.
O agitador, partindo de uma injustiça concreta, engendrada pela contradição do
regime capitalista, “se esforçará por suscitar o descontentamento, a indignação das
massas, contra essa gritante injustiça, deixando ao propagandista o cuidado de dar a
completa explicação dessa contradição. Daí por que o propagandista age sobretudo
pela escrita e, o agitador, de viva voz”. (LÊNIN apud DOMENACH, 2001, p.36)

Já o jornal seria uma zona mais estratégica. Através de um jornal central russo é que
seriam norteados todos os processos informacionais almejados pelo partido comunista. Em
torno da rede de jornalistas se organizariam comitês preparados para intervir em casos de
insurreição. Para Lênin, “em uma época onde as tarefas da social-democracia são depreciadas,
não se pode começar o “trabalho político vivo” senão através de uma agitação política viva, o
que é impossível sem um jornal para toda a Rússia, que apareça frequentemente e seja
difundido de forma regular” (LÊNIN, 2014).
Joana Caetano (2012) afirma que a comunicação do Movimento Operário é marcada por
estratégias mediadas pelas mídias impressas e por um forte componente de interação física,
visível nas reuniões, nos encontros e assembleias. Neste tipo de interação, a linguagem
corporal e as palavras de ordem dos intelectuais ganhariam importância central. Assim, o
processo de interação física defendido pelos bolcheviques seria o espaço de feedback, num
contexto onde as possibilidades interativas eram tecnologicamente limitadas. Seja pela via da
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interação física ou via jornais, a autora, em sua dissertação, chega à conclusão de que ambos
os processos podem ser associados a uma comunicação de massas tradicional, de um (líder)
para muitos (massa operária), caracterizada pela uni-direcionalidade, verticalização e nível
reduzido de interatividade.
Downing (2004) recrimina o objetivo deliberado desse conjunto tático, de moldar
mentes e corações numa direção compatível exclusivamente com a elite comunista partidária.
Para ele, ainda que o modelo de comunicaçcao leninista mostre-se um episódio historicamente
reprovável, as transformações empreendidas pelos movimentos sociais nesse campo
mostrariam ser esta uma área fértil no processo de mobilização política.
O agitprop desenvolveu uma linguagem artística específica que, em muitos aspectos,
era compartilhada pelos artistas russos e alemães: uma linguagem dinâmica, de
intensa expressividade, cheia de contrastes e utilizando principalmente pôsteres –
simples e direta, tinha o objetivo de provocar e, na verdade, até mesmo chocar o
espectador. A arte agitadora teve grande influência sobre o caráter e a linguagem de
toda a arte do século XX (…) graças ao uso arrojado dos formatos técnicos
(fotografias, fotomontagem, tipografia, filme, rádio e outros), às sínteses admiráveis
de gêneros artísticos novos e tradicionais, à ativa aliança entre representação e texto,
à elevação à categoria de obras de arte de trabalhos concebidos com um propósito
efêmero e de esforços artísticos momentâneos. E, finalmente, graças à criação de um
gigantesco estoque de projetos, planos, ideias, etc. utópicos. (STRIGALJOW,1995,
p. 117 apud DOWNING, 2004, p.113)

Apesar da pertinência das duras críticas realizadas ao modelo extremamente vertical e
centralizador do agitprop, não se pode perder de vista o contexto em que ela se desenvolve,
sob pena de uma análise parcial e tendenciosa. O próprio Downing reconhece que não é
possível realizar uma crítica a tais práticas comunicativas sem levar em consideração o
ambiente de forte repressão czarista da época, “durante a qual os ativistas da mídia
oposicionista que não trabalhassem clandestinamente e com certo grau de disciplina
organizacional para combater o regime estavam sujeitos ao exílio perpétuo na Sibéria ou coisa
pior” (DOWNING, 2004, p. 110).
Um modelo organizacional que faz contraposição ao modelo leninista na época é o da
autogestão, que privilegia o comando por parte do coletivo em detrimento de um ator
específico, seja ele o Estado, o capitalista dono da emissora, a Igreja, o partido ou o sindicato.
Os exemplos de meios de comunicação autogestionados são inúmeros, vão desde fenômenos
de massa como os jornais franceses Le Monde e Liberátion; passando pelo alemão Die
Tagszeitung; até a série de veículos alternativos de comunicação, organizados pelos grupos
ativistas da década de 1960; e incluindo-se neste rol as ONGs dos anos 1990.
Cabe lembrar, no entanto, que nem sempre esse tipo de modelo remete automaticamente
à ideia de fortalecimento da democracia, já que o fato de uma mídia pertencer a um grupo não
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implica necessariamente em refletir a diversidade de opinião de todo o público, mas apenas a
expressão das opiniões desse coletivo.

2.4. A esquerda no século XX: ascensão e declínio

Até o final dos anos 60 do século XX o termo esquerda era praticamente visto como
sinônimo dos partidos socialistas. Ainda que em constante processo de antagonismo, tais
partidos reconheciam-se produto do mesmo tronco político-ideológico, cuja origem
remontava ao século XIX, o que criava um certo nível de coesão em seus horizontes de luta e
ditava o tom do pensamento esquerdista da época (ELEY, 2005). Mesmo quando lutas
pontuais emergiam e ganhavam reconhecimento público à revelia desses dois partidos – como
foi o caso de muitas lutas anticoloniais dos anos 1950-60 – era praticamente impossível não
se orientar, nalguma medida, pelo conteúdo programático que basicamente orbitava em torno
das presenças partidárias socialistas e comunistas.
Apesar das divergências acerca dos meios de operacionalização do novo projeto de
sociedade, a esquerda mantinha em comum valores muito claros e delimitados. Seus
principais políticos e pensadores debruçaram-se exaustivamente sobre o problema de como
aprofundar a democracia numa sociedade que se funda pelas desigualdades de classe,
propriedade, distribuição e controle. Os avanços no campo da democracia ganharam fôlego
especialmente no período do pós-guerra, sobretudo entre 1943-49, quando uma série de
alinhamentos políticos transnacionais viabilizaram-se graças à intensa mobilização dos setores
populares contra o fascismo europeu.
A partir de 1945, o consenso em favor da democracia na Europa Ocidental amadureceu
e se aprofundou. As forças antifascistas que subiram ao poder, legitimadas pelos anseios
populares em favor da cultura da paz, criaram uma forte sinergia do povo com seus
respectivos Estados que, ao contrário do testemunhado no tempo presente, contavam com
capital moral e político junto a seus cidadãos, em grande parte motivados pelo sentimento
nacionalista desenvolvido no período entre guerras (HOBSBAWM, 1995; ELEY, 2005).
No entanto, bastaram duas décadas para que esse quadro se alterasse drasticamente e a
tradição socialista mergulhasse numa crise profunda da qual até os dias atuais não apresenta
sinais de sair. Muitos autores (CASTELLS, 2003; DAGNINO E COLABORADORES, 2006;
ELEY, 2005; GOHN, 2010) parecem concordar que três momentos se mostraram cruciais
para que a crença no socialismo como possibilidade efetiva de substituição do capitalismo
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fosse determinantemente abalada: (1) o colapso da União Soviética (1989-91); (2) as
limitações impostas à política de bem-estar social nas décadas de 1970 e 1980 e (3) a
desindustrialização da economia e as consequentes mudanças trabalhistas por ela acarretada.
Nesse quadro de depressão da ala esquerdista, as emendas foram piores do que o soneto.
Na tentativa de empreender esforços para a renovação, os partidos social-democratas e
comunistas se desgastaram ainda mais. Os primeiros, destituídos dos sentimentos
nacionalistas do pós-guerra, perderam-se no emaranhado de mudanças econômicas mundiais e
terminaram por incorporar a estratégia recursiva neoliberal “da modernização” ao seu projeto
político. Já os comunistas, depois do duro governo de exceção de Stálin (1948-53), tiveram
sua legitimidade popular cada vez mais abalada.48 Associado a esses fatores, a aposta na
ampla política de coalizões democráticas, a fim de atrair novos perfis de eleitorado foi o “tiro
de misericórdia” para a credibilidade do partido comunista na época. Enfim, as tentativas de
“renovação” de ambos os partidos só serviram para fragmentar e acirrar ainda mais a crise do
socialismo e, por conseguinte, da própria esquerda no fim do século XX.
Para além das modificações estruturais, acontecimentos culturais contribuíram para
acelerar e ratificar a dificuldade do socialismo em interpretar, à época, o mundo ao seu redor e
se reinventar. As explosões políticas da década de 1960 – lideradas por estudantes e não mais
por trabalhadores – inauguraram uma série de ativismos que foram duramente rechaçados
pela velha tradição socialista e comunista. Os então novos movimentos incorporaram a
democracia participativa e a ação direta.49 Uma miríade de novas vozes corporificadas em
movimentos, ou simplesmente em novos estilos de vida, redefiniram radicalmente “as
fronteiras entre o público e o privado, entre o político e o pessoal, abrindo os significados da
ação política e redefinindo a própria categoria política em si” (ELEY, 2005, p. 568).
Ora movimentos – feministas, homossexuais, anti-racistas, multiculturalistas, em
defesa de formas libertárias de expressão da sexualidade, verdes, pacifistas, de ocupação de
locais públicos ou prédios institucionais – ora a nova cena alternativa fomentada pelo avanço
técnico – os festivais livres, as raves e as viagens – ressignificaram profundamente a política
global e puseram fim a um século de hegemonia dos partidos socialistas sobre a ideologia da
esquerda. O socialismo, que devia grande parte do seu êxito à capacidade de capturar e
48

Junte-se a isso a dura repressão comunista às revoltas de 1970 na Europa Oriental – Primavera de Praga
(Tchecoslováquia, 1968), na Polônia (1981); a queda da adesão eleitoral na Itália, França e Espanha e das
tentativas malogradas de reformas realizadas por Mikhail Gorbachev na URSS ao final dos anos 1980.
49
Assume-se o conceito de Liberato (2006) onde: “ação direta, expressão que foi utilizada pela primeira vez na
década de 1890, com o intuito de significar o contrário da ação política parlamentar (…) Ações que não eram
efetuadas indiretamente por representantes, mas diretamente pelos interessados (…) a ação direta é um método
de intervenção política que se opõe à delegação” (LIBERATO, 2006, p.55-56).
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traduzir as transformações sociais do fim do século XIX, não conseguiu acompanhar as
rápidas transformações das últimas décadas do século XX, quando a organização do trabalho
e da sociedade como todo se deram de forma mais difusa, a partir do declínio da indústria.
Muitos partidos se dissolveram ou se precarizaram em meio a uma nova classe operária
mais reduzida e difusa, sob a forma de novas categorias profissionais técnico-administrativas
e criativas. Os partidos que sobreviveram, ocuparam-se cada vez mais dos processos
competitivos do sistema eleitoral, deixando um enorme vácuo político-filosófico.
Aos poucos uma “nova esquerda” (BOTTOMORE, 1996), mais autônoma e menos
centralizada que a do século anterior começava a circular na política mundial, orientada por
fatores diversos, para além da lógica da organização de classe. Devorado pela esfinge dos
dilemas micropolíticos da vida diária, o socialismo testemunhou, atônito, o surgimento dos
“novos movimentos sociais” (SANTOS, 2008; TATAGIBA, 2008).
E assim a esquerda se dividiu em duas formas distintas, por vezes conflitantes – e até
mesmo incompatíveis – de existência política: de um lado, a cultura do movimento
trabalhista, socialista, centralizador, apoiado na luta de classes; do outro, as novas formas
extraparlamentares, autonomistas, negadoras da política institucional e propositoras de novos
fazeres políticos. Conciliá-las não era tarefa fácil, já que a gramática de funcionamento da
primeira envolvia programas e estruturas rígidas, dos quais se orgulhavam seus membros,
pouco dispostos a dialogar com a então “nova política”.

2.5. A Nova Esquerda

Bottomore (1996) aponta os movimentos emergentes na década de 1960 como
representantes de uma “Nova Esquerda” (New Left) que, apesar de pautas múltiplas, possuíam
dois pontos em comum: (1) a ideia da democracia participativa, ou seja, o envolvimento de
todos na tomada de decisões públicas e (2) a crítica do “sistema”, que independente de sua
forma de organização – capitalista ou socialista – apresentava em comum o prevalecimento de
modos elitistas de dominação.
Contraditoriamente, sugere-nos o autor, a repulsa de tais movimentos ao socialismo no
campo político e pragmático, não encontrava paralelo no ideológico; o que pode ser
confirmado pelo renascimento filosófico do marxismo, sobretudo de autores como Georg
Lukács, Antonio Gramsci, dos autores anarquistas e dos socialistas utópicos. Outra influência
marcante foi da Escola de Frankfurt. As obras desses autores reeditaram os conflitos
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emergentes da época: o papel da cultura e da indústria cultural na fabricação ideológica de
estruturas de dominação, a condição científica e tecnológica das sociedades modernas, onde a
informação mostrava-se progressivamente num processo de mercantilização.
O auge da Nova Esquerda se deu na década de 1960, através dos movimentos pelos
direitos civis e pacifistas, nos Estados Unidos; e na Europa, nos anos 1968, com os protestos
estudantis (Movimento de Maio, na França; e Primavera de Praga, na Tchecoslováquia).
Na Europa, o processo de eclosão e crescimento desses movimentos se deu pela
formação de grandes frentes de liberação – primeiro as mulheres, depois os gays, seguidos
pelos negros e demais minorias étnicas. A preocupação central era entender a dimensão do
caráter privado e pessoal na política cotidiana. No entanto, passada a euforia, os grupos
acabaram por retornar às arenas formais socialistas, trazidos pelas políticas urbanas da década
de 80, pautando desta vez os seus interesses de grupo e não mais apenas o viés trabalhista.
No entanto, muitas reivindicações dessas categorias geraram cisões internas por vezes
irreconciliáveis. Foi assim, que no seio do movimento feminista surgiram fragmentações,
advindas dos choques conceituais decorrentes dos processos de elaboração das pautas.
Exemplos não faltavam: ora emergiam discussões travadas pelo lesbianismo político, que não
se sentia devidamente contemplado em arenas dominadas por homens de esquerda e/ou
mulheres heterossexuais; ora, o feminismo negro, que igualmente denunciava os
desequilíbrios de foco na questão racial, seguidos pelas mulheres orientais e assim por diante.
E os impasses foram se multiplicando à medida que o questionamento identitário se alargava.
Foi assim que as frentes de luta em prol da negritude – que antes aglutinava todos os não
brancos – desaguou no pluralismo étnico dos povos das colônias (caribenhos, africanos,
asiáticos, indianos, só para citar alguns grupos), que por sua vez se desdobraram em outros
subgrupos, orientados em função de identificação religiosa, geográfica, territorial, geracional
e de classe. Simplesmente não era mais possível pensar a política sem pensar na
multiplicidade de identidades inauguradas nas últimas décadas do século XX.
Mas, sem dúvida, foram as pautas em torno da sexualidade que explicitaram as
contradições e dificuldades da velha esquerda em se movimentar no novo terreno progressista
que outrora lhe era tão familiar. Países que conseguiram avanços no processo de
descriminalização da homossexualidade, por exemplo, não conseguiam dar respostas efetivas
à homofobia. E mesmo defensores dos direitos dos homossexuais reprovavam de forma
veemente “a vulgaridade de veados frenéticos dançando pelas ruas, exibindo desafio, mau
gosto, desconsideração pelas susceptibilidades dos outros e a adesão ao chocante e ao vulgar”
(POWER,1995, p. 89 apud ELEY, 2005, p. 539).
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Um exemplo emblemático é o da Frente de Liberação Gay (GLF). Fundada por 19
estudantes londrinos, em 1970, o grupo alcançou enorme visibilidade e inspirou o surgimento
de movimentos similares na França, Itália, Alemanha Ocidental, Holanda e região da
Escandinávia. A GLF não era um grupo de orientação revolucionária, que convidava os
cidadãos a se repensarem através do incômodo ou pela simples retirada das zonas de conforto
secularmente estabelecidas, propondo a extinção da família como espaço de naturalização da
sociedade sexista e patriarcal. A GLF defendia máximas como “cu é revolucionário”. Além da
família, seu manifesto apontava a escola, a igreja, a mídia, o trabalho, a lei, a língua, a
violência física e a psiquiatria como instituições que contribuíam para banalização da série de
opressões cotidianas sofridas pelas minorias sexuais. Se tais proposições são capazes de soar
polêmicas nos tempos atuais, é de se imaginar que caíam como bombas na opinião pública da
época, dividindo mesmo os ditos segmentos progressistas.
Porém, nem mesmo toda a visibilidade internacional conseguiu dirimir as divergências
internas quanto à concepção de mundo de seus membros. Assim que, depois de 4 anos, a GLF
se fragmentou “pelas tensões entre “mulheres e homens, drag queens e sapatões, socialistas e
contraculturistas” (ELEY, 2005, p.539, grifo do autor).
O pós-guerra trouxe duas décadas de crescimento da qualidade de vida e maior sensação
de segurança para os Estados.50 Isso permitiu que jovens do período pensassem para além da
estrutura da sociedade e se implicassem em riscos e inseguranças do novo contexto social.
Disso decorre um maior impulso reflexivo acerca do papel dos indivíduos e suas
responsabilidades sobre as latentes ameaças de deflagração de catástrofes ambientais e mesmo
uma possível nova guerra nuclear (ELEY, 2005; HOBSBAWM, 1995). De modo que a
humanidade se “torna um tema e um problema para ela própria” (GIDDENS; BECK; LASH,
1997, p. 19). Dentro de uma forte cultura da autonomia, essa nova esquerda surge como
resposta prática aos excessos de controle e poder disciplinar (FOUCAULT, 2003)
perpetuados por séculos que nem mesmo a esquerda socialista teve o cuidado de ocupar-se em
combater.
Na esteira das contestações da ordem social, nada mais natural que o choque de
gerações. O que fora conseguido às custas de muita privação e esforço pelos pais,
simplesmente não fazia muito sentido à nova geração dos anos 60, que ressignificou
profundamente os sentidos de trabalho, lazer, família e sexualidade. Era um novo tempo de
expansão da sociabilidade, onde a mediação das massas deixava de ser feita pelos partidos e
50

Sobre a chamada “Idade de Ouro” (década de 1950), ver Hobsbawm, 1995.
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sindicatos e passava cada vez mais a se nortear pelos meios de comunicação (HABERMAS,
1984) e novas tecnologias emergentes que a democratizavam (CASTELLS, 2003).
Hobsbawm (1995) afirma que o protagonismo juvenil aconteceu num contexto
econômico inédito de mundo, pelo menos para os países mais desenvolvidos do globo. O
impressionante desenvolvimento econômico verificado nas décadas do pós-guerra ocasionou
o sentimento de pleno emprego e favoreceu a emergência de um mercado jovem de cultura de
massa. Antes disso, segundo o historiador, o mundo era governado por uma gerontocracia.
Eram diversas as novidades inauguradas pela cultura juvenil no fim do século XX: (1)
ela passa a ser enxergada não mais como um estágio para a vida adulta, mas de certo modo
como estágio final do pleno desenvolvimento humano; (2) ao se tornar uma massa
concentrada de poder de compra, a categoria social “juventude” foi fundamental para o
incremento das chamadas “economias de mercado desenvolvidas” – os jovens dos anos 60
gozavam das benesses do Estado de Bem-Estar Social em seu auge de funcionamento e,
dispensados por seus pais das despesas familiares, puderam aplicar suas economias em uso
próprio, para consumo de moda, de gêneros musicais e da cultura de massa emergente; (3) a
juventude, amparada por todas as transformações tecnológicas que contribuíam para que as
distâncias se estreitassem, foi a grande entusiasta do internacionalismo. Diferentemente das
comunidades anteriores, que se orientavam por valores da tradição local, os jovens se
identificavam apenas consigo mesmos ou com os subgrupos formados por eles. Ícones como
o blue jeans e o rock'n'roll tornaram-se marcas da juventude em quaisquer partes do globo;
(4) além disso, o desenvolvimento da economia possibilitou o surgimento de vastas
populações de universitários, artistas e intelectuais em convivência.
Agnes Heller e Ferenc Fehér (1998), afirmam que, diferentemente da cultura de classes
quase hermeticamente lacradas do século XIX, numa sociedade cada vez mais caracterizada
pela divisão funcional do trabalho, o termo “jovem” torna-se equivalente a pré-funcional.
Essa mudança no mundo do trabalho aponta para uma tendência “pré-estratificacional”, que
altera as relações na medida em que não é mais apenas o desempenho funcional
institucionalizado (patrão e empregados) o responsável por designar estilos de vida. A partir
disso, mesmo quando ingressam no mundo do trabalho, os indivíduos não conseguem mais se
libertar de certos elementos da “cultura jovem”, que continuarão a moldar seus estilos de vida
quando adultos.
A nova cultura jovem foi o epicentro de uma revolução, que em seu sentido mais amplo
promoveu transformações profundas na sociabilidade contemporânea, desde os costumes até o
modo como se passou a vivenciar/consumir o lazer e as artes, cada vez mais globais.
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O boom “revelou primeiro sua força em áreas em que as compras das moças se
destacavam, como blusas, saias, cosméticos e discos populares” (ALLEN, 1968, p.
62-63), para não falar nos concertos populares, dos quais elas eram as
frequentadoras mais destacadas e audíveis. Pode-se medir o poder do dinheiro jovem
pelas vendas de discos nos EUA, que subiram de 277 milhões de dólares em 1955,
quando o rock apareceu, para 600 milhões em 1959, e 2 bilhões em 1973.
(HOBSBAWM, 1995, p. 321, grifos do autor)

No entanto, tais transformações vieram acompanhadas de duas características que para o
presente estudo são importantes mencionar: a informalidade e a antinomia. A ordem era que
cada um cuidasse de sua própria vida e deixasse o outro fazer o mesmo, embora na prática a
pressão dos pares e a moda imprimissem tanta norma aos grupos quanto as sociedades
anteriores. Hobsbawm (1995) afirma que a antinomia da nova cultura jovem se revelava de
forma mais acentuada nos espaços de expressão intelectual. Ao contrário do que se pudesse
supor à primeira vista, slogans como “é proibido proibir” ou “tomo os meus desejos por
realidade pois acredito na realidade de meus desejos”, que circularam pelos muros parisienses
em maio de 1968, portavam muito mais a defesa da expressão de desejos privados do que
necessariamente a abolição de leis repressivas.
Em algumas bocas, significava simplesmente “chamarei de política qualquer coisa
que me preocupe” (…) nas loucas praias dos anos 60 americanos, onde se reuniam
os fãs de rock e estudantes radicais, o limite entre ficar drogado e erguer barricadas
muitas vezes parecia difuso. (HOBSBAWM, 1995, p. 326-327)

Dentro dessa perspectiva, o historiador aventa que essa rejeição ao social não tinha
como objetivo criar um novo sentido de organização da sociedade e sim a busca “de uma
ilimitada autonomia do desejo humano” (HOBSBAWM, 1995, p. 327), ainda que utilizassem
de um discurso similar ao da tradição ideológica anarquista, diferiam dessas no que tange os
fins, supondo um mundo onde o individualismo triunfaria sobre a soberania coletiva.
Contraditoriamente, os rebeldes do período se orientavam por crenças muito próprias da
sociedade de consumo de massa. Mais: tudo isso encontrava apoio retórico no contexto de
ascensão neoliberal e pelos ideais jurídicos ultra-individualistas norte-americanos. Esse
contexto encontra na máxima tatcheriana “Não há sociedade, só indivíduos” a síntese
ideológica de um tempo. De modo que a emergência e proliferação de tantos movimentos
nostálgicos, ávidos por um retorno às formas comunitárias de relação, constituíam-se na
resposta sintomática de uma nova sociedade, órfã de vínculos e obrigações normativas
comuns.
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2.6 Contracultura: ativismo como estilo de vida?

As explosões dos movimentos que fragmentaram e multiplicaram as vozes da esquerda
no final dos anos 60 foram introjetadas e arrastadas para os cotidianos das sociedades, que
começavam rapidamente a se orientar por valores e energias da juventude. A chamada
esquerda tradicional agora tinha que compartilhar a cena política com estudantes e suas
demandas de autogestão.51 Aos poucos a temática da contracultura se misturou aos temas da
cultura de massa e a política se expandiu a recônditos e rotinas populares que outrora não lhes
era muito comum frequentar.52
Ao final dos anos 70, a ação extraparlamentar assumiu diversas nuances e movimentouse pelo então chamado mundo economicamente desenvolvido, ritmada pelo crescimento e
popularização da cultura musical que a tecnologia ajudava então a difundir. Aos poucos,
símbolos dos movimentos verdes e pacifistas foram se misturando à cultura emergente dos
grandes bailes comandados por sistemas móveis de som e comunicação, que eram realizados
em grandes espaços abandonados, muitos deles velhos galpões de indústrias européias que
migraram sua base de produção para o Terceiro Mundo (ELEY, 2005). Eis aí a gênese das
festas raves e festivais em voga na atualidade.
Num primeiro momento, não havia nada de político nesses espaços, tampouco eles
assim se reivindicavam, mas a repressão estatal e de segmentos conservadores contribuiu para
que processos de resistência florescessem e novos elos políticos entre os grupos fossem
estabelecidos. De eventos juvenis, as festas passaram a se constituir verdadeiras táticas
urbanas de expressão e intervenção direta dos sujeitos sobre a realidade que queriam mudar.
Assim, os anos 1980 foram marcados pela queda e enfraquecimento da esquerda trabalhista
parlamentar e a ascensão das táticas de ação direta e pela perspectiva do “Faça Você Mesmo”
(Do It Yourself – DIY), que previa o envolvimento nas questões públicas sem mediação de
representantes (ELEY, 2005). A filosofia DIY se espalhou por boa parte da Europa com
tradição democrática, mas no Reino Unido ela se mostrou particularmente mais incisiva.
Espaços improvisados em cidades do interior britânico inicialmente reuniam 10 mil pessoas
em suas festas, “num fervor utópico de prazer coletivo” (ELEY, 2005, p. 542) e que, não
obstante, terminavam em confronto com a polícia. O ápice da repressão policial se deu na
51

Segundo Rudi Supek (1996), as raízes filosóficas da autogestão nascem na fase do socialismo utópico, mas se
difundem e permeiam a obra dos mais diversos autores de esquerda, desde Karl Marx até anarquistas. São estes
últimos, no entanto, que se imputaram a missão de levar a experiência da autogestão às últimas consequências.
52
Para Luis Felipe Miguel (2002) a tradição do pensamento elitista nas teorias sobre democracia, propagadas por
autores como Schumpeter, Ortega, Tocquevile, dentre outros, contribuíram de forma cabal para a naturalização
da ideia de que política é uma arte hermética e restrita a poucos.
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localidade de Gildersome, a cerca de 7 km da cidade de Leeds, em 22 de julho de 1990,
quando 836 ravers foram presos e todo o seu material sonoro destruído. Era o clima de
indignação civil diante da truculência policial, o motor para que a cultura dos galpões
artísticos se espalhasse e se consolidasse no Velho Continente.
Em meio a tudo isso, o movimento verde se popularizou através das campanhas contra a
construção de estradas (a M3, em Twyford Down, em 1991-92; a M11, em Wanstead, 199395; dentre outras). Novos repertórios foram adicionados como forma de resistência: ocupação
da terra, o ato de acorrentar o corpo às máquinas, de sentar nas árvores, fixação de moradia
em túneis, substituição da pavimentação por canteiros e criação dos chamados estados livres.
Movimentos como o Reclaim The Streets (RTS) montavam bloqueios em algumas das mais
importantes vias londrinas em 1995 (High Street da Camden e Upper Street de Islington). Em
seu auge, a festa da rua Islington transformou uma pista de alta velocidade numa espécie de
praia, através do despejo de uma tonelada de areia, onde se dançava e fazia piqueniques. Para
Eley (2005), “a política do DIY trazia o legado do situacionismo, o mais consciente dos
esforços dos anos 1950 e 1960 a estabelecer ligações entre a política anticapitalista e as
manifestações públicas de uma estética de vanguarda. (ELEY, 2005, p. 543, grifo nosso).
O situacionismo permitiu a emergência de novos coletivos responsáveis pelo
crescimento da chamada mídia radical ou rebelde. Data desse período o lançamento de
revistas famosas – a Aufheben, fundada no processo de campanha contra o Imposto Censitário
nos anos 90, em Londres; o schNEWS (1994), criado pelo grupo “Justiça?”. Além disso, o
situacionismo gerou também as “Zonas Autônomas Temporárias” (TAZ).
As TAZs eram “economias piratas”, vivendo do excesso de superprodução social –
até mesmo a popularidade de uniformes militares coloridos -, e o conceito de música
como mudança social revolucionária – e finalmente o ar de impermanência comum a
todos, de estar pronto a seguir em frente, mudar de forma, transferir-se para outras
universidades, montanhas, guetos, fábricas, casas seguras, fazendas abandonadas –
ou até mesmo outros planos da realidade. (BEY, 1991, p. 106 apud ELEY, 2005, p.
660, grifos do autor)

Toda essa regressão no tempo serve para refletir sobre o processo de desenvolvimento
tático, estético e filosófico evidente nas manifestações e protestos deste novo milênio,
mostrando que seus enraizamentos conceituais e estéticos apresentam uma herança mais
longínqua do que algumas análises parecem apontar. Cabe ainda lembrar o papel dos
movimentos sociais quando do grande recuo sofrido pela esquerda parlamentar e o longo
período de repressão sofrido pelos sindicatos nos vários espaços geopolíticos a partir da
década de 1980. A Marcha do RTS pela Justiça Social, por exemplo, com mais de 20 mil
pessoas, em Londres, três semanas antes da vitória do partido trabalhista, em 1997,
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conclamava a união da ecologia radical, sindicalismo e saúde, deixando claro como tais
espaços esquerdistas podiam, em momentos de trégua, se associar exitosamente. Mas a tensão
entre movimento operário e a nova cena contracultural podia ser vista a todo momento, como
na faixa erguida na Trafalgar Square depois da marcha, onde se via escrito “Esqueça os
Votos. Retome as Ruas”, uma alusão à máxima punk do Sex Pistols, no disco lançado 20 anos
antes: “Never Mind de Bollocks, Here’s the Sex Pistols”.
Outros grupos, como o Exodus, de Luton - cidade inglesa próspera nos tempos áureos
da indústria automobilística, mas que já em 1980 havia caído em franca recessão -, a partir de
sua popularidade obtida através da promoção de eventos que aliavam a cultura da dança,
sistemas musicais móveis e formas prefigurativas de organização em comunidade, conseguiu
influenciar fortemente a política parlamentar de sua região, chegando mesmo a substituir os
parlamentares conservadores da cidade por trabalhistas.
A proliferação desses grupos contraculturais53 e de formações híbridas foi uma
constante – assim como a repressão policial – e cresceu a ponto de se constituir numa esfera
pública que se valia de mídias alternativas para se retroalimentar. Quando a internet e as
novas TICs chegaram, juntaram-se à mídia impressa dos panfletos e revistas. O protagonismo
desses movimentos no processo de construção da internet foi decisivo para que este se
constituísse um meio difuso, descentralizado, polifônico, horizontal e multimídia.
Cabe aqui lembrar, ainda, um importante dilema que ronda os movimentos a partir de
1960: a diferença entre contracultura como estilo de vida e como forma política capaz de
suscitar novas transformações sociais.
Leo Liberato (2006), ao recuperar em sua tese a discussão emblemática de Joseph Heath
e Andrew Potter sobre como a contracultura teria se tornado uma cultura de consumo, afirma
que, na visão de tais autores os movimentos de 1960 teriam mais a ver com libertação
psíquica do sujeito do que com o fazer político propriamente dito. Ou seja, o movimento
contracultural, ao priorizar a mudança de comportamento em detrimento de uma abordagem
coletivista macro, seria incapaz de dirimir problemas sociais efetivamente e promover
tranformações estruturais. Sob esse ponto de vista, a contracultura estaria imbuída de valores
53

O termo “contracultura” foi inventado pela imprensa norte-americana, nos anos 1960, para designar um
conjunto de manifestações culturais novas que floresceram, não só nos Estados Unidos, como em vários outros
países, especialmente na Europa e, embora com menor intensidade e repercussão, na América Latina. Na
verdade, é um termo adequado porque uma das características básicas do fenômeno é o fato de se opor, de
diferentes maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas principais instituições das sociedades do Ocidente”
(PEREIRA, 1983, p.8 apud PARENTE, 2014, p.3)
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ratificadores do capitalismo e não antagônicos. A esse processo nem mesmo a filosofia DIY
escaparia, já que não seria nada menos que uma nova roupagem para o empreendedorismo.
Liberato (2006), apesar de concordar com os autores esquerdistas, tece críticas ao modo como
estes conduzem suas conclusões:
O que Heath e Potter (2005) estão dizendo é, de fato, que a contracultura, a
subjetividade e as práticas que a constituem são um importante poder constituinte.
Mas o que eles omitem, de modo a alcançar o objetivo de sua crítica, é o duplo
caráter desse/do poder constituinte: força de inovação e renovação do poder
constituído e potência que se auto-afirma o negando. Autovalorização e subsunção
não são conceitos contraditórios para tratar de contracultura e capitalismo, eles
expressam a dualidade de potência-em-si e potência para-si das práticas
contraculturais. (Liberato, 2006, p.104)

Ainda que tênue o limite entre os processos de formação político-ideológica e os
mecanismos que regem a formação da personalidade – dentre eles, a assunção de
comportamentos, hábitos e ideias para fins de vinculação e aceitação do indivíduo por
determinado grupo social –, faz-se necessário reconhecer o grande potencial que os espaços
contraculturais tiveram para promover a renovação do discurso, gerar novas esferas públicas e
e melhor interpretar as transformações culturais em processo em sua época.
Exemplo contundente de processo onde a política assume forma a partir da
contracultura é a conformação das comunidades hackers que, como será visto no próximo
tópico, apresentam estilos de vida e perspectivas políticas que ora se integram, ora
contradizem condutas ideológicas da era moderna sólida (BAUMAN, 2001), como esquerda e
direita, por exemplo. A leitura de mundo do hacker mostra-se orientada por um tipo de
apreensão a partir de códigos e protocolos (SILVEIRA, 2010). Em outras palavras, conhecer e
aprimorar os códigos dos sistemas relacionais seria condição para o processo de autonomia
dos indivíduos. Nisso, por vezes, muitos deles desconsiderariam a necessidade de filiação a
determinado grupo ou projeto político para empreender transformações nas condutas culturais
da sociedade.

2.6.1 A contracultura e o movimento hacker

É o ambiente contracultural que vai marcar a história do desenvolvimento da internet
(CASTELLS, 2003), um dos principais mediadores dos processos contestatórios nesta
dissertação analisados. Embora tenha nascido da necessidade militar norte-americana de
descentralizar a informação no período de Guerra Fria, a internet logo teve seu significado
social disputado por ativistas que viam na perspectiva do controle e produção da informação
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pelos indivíduos a possibilidade de revolução social. Boa parte desses ativistas vai se tornar
mais tarde agente fundamental no processo de difusão da luta neozapatista e dos movimentos
antiglobalização aqui previamente descritos, assim como na transformação dos repertórios de
mobilização verificados na atualidade.
Desse processo de tensionamento entre contracultura, cientificismo e militarismo, vai-se
gerar uma cultura de rede, conformada em quatro camadas, segundo Castells (2003):54 (1) a
cultura tecnomeritocrática, herdeira direta dos valores acadêmicos e científicos, onde “o
mérito resulta da contribuição para o avanço de um sistema tecnológico que proporciona um
bem comum para a comunidade de seus descobridores” (CASTELLS, 2003, p.32); (2) a
cultura comunitária, que diz respeito à natureza da internet e à sua socialização; (3) a cultura
empresarial da internet, constituída por empresários do tecnonegócio subvencionados por
capitalistas de risco. Nisso, os empresários do Vale do Silício diferem substancialmente do
burguês fabril. Suas companhias são resultantes da corporificação de suas ideias que, por sua
vez, são vendidas na bolsa a investidores. Impérios podem ser criados ou ruírem em questão
de dias; (4) e a cultura hacker, que se mostra a mais transversal, absorvendo os valores de
todos esses espaços de produção simbólica. É ela a grande responsável pelo desenvolvimento
do ciberativismo (WRAY, 2014) e por isso cabe a ela um olhar mais atento.
O termo hacker tem passado por diversos processos de ressignificação no curto tempo
da história da internet. Inicialmente, era usado de modo mais genérico, para designar “um
programador de computador talentoso que poderia resolver qualquer problema muito
rapidamente, de modo inovador e utilizando meios não convencionais” (SILVEIRA, 2010, p.
34). Já Vegh (2006) aponta para um deslocamento incisivo do termo após os ataques de 11 de
setembro de 2001, nos EUA. Assim como os movimentos altermundialistas, o hacker passou
a ser criminalizado e transformado em sinônimo de ciberterrorista. Castells (2003) critica o
uso indevido que a mídia faz sobre o termo, equiparando a ação hacker à dos crackers,
indivíduos que quebram códigos e invadem sistemas. No fim, ainda que a crítica sobre a
reificação da mídia tenha pertinência, a nosso ver esta distinção (hackers programadores
“bons” e crackers “maus”) se mostra pouco efetiva para o amplo espectro que envolve este
universo em suas diversas conformações de subgrupos e subculturas.

54

Como cultura define-se “um conjunto de valores e crenças que formam o comportamento; padrões repetitivos
de comportamentos geram costumes que são repetidos por instituições, bem como por organizações sociais
informais (...) Embora explícita, a cultura é uma construçao coletiva que transcende preferências individuais, ao
mesmo tempo em que influencia as práticas das pessoas em seu âmbito, neste caso, os produtores/usuários da
internet” (CASTELLS, 2003, p.34).
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Sérgio Amadeu da Silveira (2010), propõe a ampliação do entendimento de hacker na
atualidade para atores que “exploram as falhas dos protocolos, suas propriedades e suas
formas de controle” (SILVEIRA, 2010, p. 38). Para ele, em seu sentido mais amplo, um
hacker estaria comprometido com o combate ao controle e monitoramento cibernético através
da superação dos limites colocados pelos protocolos. Essa parece ser uma definição mais
próxima às exigências que se colocam ao novo ativismo na atualidade e, por isso, mais
adequada à abordagem utilizada nesta pesquisa.
Tudo indica que um pensamento típico-ideal do hacktivismo passa por considerar
que o custo da liberdade é o conhecimento. Ninguém pode ser autônomo em uma
rede lógica se não sabe quem está no controle e o que estão fazendo com o seu
computador. (SILVEIRA, 2010, p. 38)

Este autor afirma que tem se mostrado recorrente, até mesmo nas comunidades hackers
progressistas, a manifestação de valores liberais modernos que tornam enquadramentos
políticos tradicionais, como esquerda e direita, pouco eficientes no processo de apreensão dos
novos modos de fazer política e sociabilidade. Para os partícipes de uma esquerda mais
tradicional é difícil, por exemplo, considerar a pertinência de projetos políticos orientados por
valores ao mesmo tempo colaborativos, competitivos e meritocratas. No meio hacker, para
além da perspectiva colaborativa de aperfeiçoamento do software, há uma forte disputa em
torno do reconhecimento da habilidade de programar “códigos com elegância, que sejam
reconhecidos pelos demais programadores como de grande qualidade” (SILVEIRA, 2010, p.
36). Um outro ponto aparentemente contraditório para o esquerdismo clássico, diz respeito ao
fato de que, apesar da prerrogativa do trabalho em rede, muitos hackers sentem-se
inteiramente à vontade para apregoar o individualismo. A despeito de se colocarem contrários
à propriedade intelectual, do modo como ela se apresenta nos moldes capitalistas, os
agrupamentos hackers – que se unem muitas vezes em torno de projetos específicos –
assemelham-se mais às multidões negrianas e hardtianas, que surgem e desaparecem de
acordo com as motivações subjetivas de seus formadores, do que com massas operárias
guiadas por um projeto de mundo centralizado e idealizado por uma elite intelectual.
É irônico notar, por exemplo, que os hackers do grupo Anonymous55 politizaram seu
estilo de vida não pela introjeção de determinadas características comportamentais ou
símbolos de consumo, mas através de embates inicialmente prosaicos contra a Igreja da
Cientologia, donde decorreu uma série de controvérsias jurídicas acerca dos direitos autorais a
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Sobre a história do Anonymous, verificar Knappenberger (2012).
<http://www.imdb.com/title/tt2177843/?ref_=nm_knf_i2>. Acesso em 30 ago. 2014.
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partir de memes56 e trolagens amplamente compartilhadas por membros do Anonymous
(KNAPPENBERGER, 2012). Desse processo de defesa da liberdade de expressão na rede,
outras ativações ideológicas se operaram, inclusive o forte protagonismo nas mobilizações do
mundo árabe a partir de 2011. Ao contrário dos grupos surgidos na década de 1960, o que
marca o Anonymous é justamente o apelo estético do anonimato. Através do uso da máscara
do protagonista do filme V de Vingança (MCTEIGUE, 2005) - paradoxalmente, um ícone da
cultura de massa-, o grupo radicaliza a experiência da negação de um rosto e de um nome
para a liderança, iniciativa já promovida anteriormente pelos zapatistas. A reedição desta
iniciativa pelo Anonymous propõe um movimento de multidão que se fortalece pela
multiplicação inominada de seus membros, em resposta à hipervigilância dos tempos atuais e
aprendida na prática a partir dos recorrentes processos de judicializaçao sofrido por
indivíduos identificados como líderes de movimentos multitudinários a partir de 11 de
setembro de 2001.57
Se outrora a esquerda hegemônica socialista enxergava as lutas identitárias como
ameaça fragmentadora da luta trabalhista, hoje é difícil para esta mesma esquerda
compreender as reivindicações jovens em prol de privacidade e compartilhamento da
informação. É da interseção entre movimentos de massa do século passado com essas novas
formas de existência, altamente mediadas por artefatos digitais, onde a orientação política
cidadã assume forte senso remix (LEMOS, 2005) que o próximo capítulo se deterá. Nele,
serão apresentados argumentos que amparam a defesa de que as novas TICs na
contemporaneidade não se apresentam apenas como ferramentas de mobilização, mas
inauguram uma nova lógica de organização de ação coletiva. Tais ações e seus atores
encontrariam, contudo, nos recentes processos de privatização e regulamentação do
ciberespaço ameaças potenciais à sua expressão.
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Memes “são unidades de informação cultural autoreplicantes que se espalham de forma viral de mente para
mente, de rede para rede, geração para geração” (REINSBOUROUGH; CANNING, 2012, p. 242) O termo foi
introduzido pelo biólogo Richard Dawkins, em seu livro O Gene Egoísta (1976). Para ele, assim como os
organismos possuem traços genéticos que se replicam e atravessam gerações, também as relações culturais
seriam formadas por traços replicáveis. Mas é Kalle Lasn, da revista Adbusters, que pela primeira vez
correlaciona o termo à idéia de estratégias de mudança social.
57
Cabe lembrar que mesmo se declarando um movimento sem lideranças, um dos membros do Desocupa
também foi alvo de processo jurídico. Como será visto logo mais, para qualificar a jornalista Nadja Vladi líder
do movimento, a empresa gestora do Camarote Salvador valeu-se da visibilidade dada à jornalista em sua rede
social, no Facebook, quando do processo de convocação da primeira manifestação Desocupa. Como resultado, a
jornalista foi impedida de comparecer ao ato sob pena de detenção policial.
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3. INTERNET E A MUDANÇA DE REPERTÓRIO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

No dia 1º de janeiro de 1994 entrou em vigor o Tratado Norte-Americano de Livre
Comércio (NAFTA), que celebrava relações comerciais entre Estados Unidos, Canadá e
México. Nesse mesmo dia, integrantes do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN)
desceram das montanhas da selva Lancadona e tomaram o controle dos gabinetes municipais
de quatro cidades de Chiapas, estado localizado ao sul do México.
Na Primeira Declaração da Selva Lancadona, realizada no dia seguinte ao levante, o
EZLN insurgia-se contra o que seus membros consideravam mais de quinhentos anos de
opressão e usurpação da autonomia, liberdade e igualdade do povo indígena naquele país.
Exclamavam: “Ya Basta!”. Exigiam “trabalho, terra, moradia, alimentação, saúde, educação,
independência, liberdade, democracia, justiça e paz” (FORD; GIL, 2004, p.292) e
conclamavam o povo mexicano a integrar a luta e os organismos internacionais solidários, a
se engajarem na proteção dos civis contra o possível massacre do governo.
Uma poderosa rede transnacional de comunicação e solidariedade foi tecida,
principalmente com o auxílio da internet. Ativistas montaram listas de discussão, websites
informativos e prontamente traduziam para o inglês - e daí para outros idiomas – os
comunicados assinados, ora pelo Comitê Clandestino Revolucionário Indígena (CCRI),
instância máxima do EZLN; ora pelo subcomandante Marcos, uma figura mítica escondida
atrás de um capuz que, com lirismo, humor e referências culturais constituídas a partir da
cosmovisão indígena, atualizava o mundo sobre o conflito na região e a legitimidade da luta.
Há um certo consenso de que o marco expressivo do uso de meios digitais, para fins de
mobilização política extraparlamentar58, se dá a partir do levante zapatista (CASTELLS,
2003; FORD e GIL, 2004; WRAY, 2014), quando começa a se verificar a emergência de
novas estratégias de mobilização que levavam em conta uma estrutura descentralizada de
grupos autônomos transnacionais de solidariedade, associada à escolha seletiva de mídias
específicas para propagação das ideias de seus membros59. A partir disso, cada vez mais ações
de desobediência civil eletrônica e hacktivismo60 são incorporadas aos repertórios de ações
dos movimentos sociais em todo o globo (WRAY, 2014).
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Para Stefan Wray (2014), ação extraparlamentar é toda ação que envolve outras formas políticas que não as
vias eleitoral ou partidárias, principalmente a política de base do movimento social.
59
Alcântara (2014) salienta que o EZLN elegeu três jornais de políticas editoriais mais pluralistas (La Jornada, El
Financiero e Processo) e passou a privilegiá-los com informações.
60
Segundo Wray, em 1998 é possível encontrar relatos de atividade hacker em quase todos os continentes.
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Para Ford e Gil (2004), o maior êxito dos zapatistas foi conseguir transmitir suas
exigências à sociedade sem o filtro da mídia oficial61, que no México é historicamente
controlada pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), partido do governo que desde
1929 detém o poder político e econômico no país.
Ainda que a mobilização zapatista, por vias digitais, tenha inaugurado uma série de
novos repertórios de ação coletiva, é através do surgimento na cena internacional dos
chamados movimentos antiglobalização - ou altermundialistas ou por justiça global, como
preferem chamar alguns autores - que vão ser gestadas as principais características dos
movimentos que emergem a partir de 2010. Diversos autores (GOHN, 2013; CASTELLS,
2012; CALHOUN, 2012) localizam como marco temporal dessa nova forma de movimento
os protestos ocorridos durante a Conferência Ministerial da Organização Mundial do
Comércio (OMC), em Seattle (EUA), cuja abertura se deu em 30 de novembro de 1999 e que
continuaram a ocorrer em todos os grandes encontros da cúpula dos países capitalistas nos
anos seguintes.
Na década de 1990, os movimentos deixaram de lado a cultura e temas caros aos
ativistas da década de 1960 - como o feminismo, a paz, a sexualidade etc. – e passaram a
focar nas políticas macroeconômicas e as conseqüências da globalização (LOWY, 2008). O
cenário é de crise de representatividade das sociedades políticas, num contexto de crescente
enfraquecimento do poder dos Estados. Torna-se cada vez mais difícil localizar responsáveis
pelos problemas dos cidadãos, que veem seus direitos restringidos a partir de uma série de
medidas neoliberais, cujo acirramento repercute no “aumento do desemprego, no corte de
direitos trabalhistas e sociais, na reconcentração da renda, nas privatizações, na hipertrofia da
acumulação financeira, na abertura comercial e na desindustrialização forçada de países”
(BOITO, 2012, apud GOHN, 2013, p. 208).
Os movimentos antiglobalização surgem, portanto, num momento delicado, de falta de
esperança, num mundo onde, depois da derrocada da União Soviética, apenas as perspectivas
neoliberais “tatcherianas” e “reaganianas” pareciam fazer sentido. É em meio a esse
sentimento de época que esse novo ator transnacional (BRINGEL; MUÑOZ, 2010) emerge,
trazendo novo fôlego crítico à conjuntura macropolítica, insistindo em proclamar que “um
outro mundo é possível”62. Além disso, existe uma espécie de insatisfação generalizada com a
falta de respostas efetivas por parte das organizações não governamentais (ONGs), cuja
61

Gil e Ford (2004), baseados nos estudos de Cockburn de 1994, afirmam que a Televisa, principal rede de TV
do México, detinha à época cerca de 90% da audiência no país.
62
Slogan do Fórum Social Mundial, disponível em: <http://www.forumsocialmundial.org.br/>. Acesso em 21
out 2014.
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proliferação na última década do século XX trazia a promessa implícita - e não cumprida - de
estreitar as desigualdades sociais. Ademais, o papel crítico e contestatório das ONGs
mostrava-se comprometido, uma vez que a sobrevivência de tais instituições dependia,
geralmente, de grandes corporações financeiras ou do Estado.
Bringel e Muñoz (2010) observam nesse período a emergência de uma série de
características que, posteriormente, vão se tornar freqüentes nos movimentos sociais: a.
tendem a negar tanto as políticas governamentais tradicionais como as formas ‘clássicas’ de
ações coletivas via partidos e sindicatos (ainda que esses participem do processo, não atuam
protagonizando-os); b. são movimentos ligados à esquerda em seu sentido mais amplo (de
centro-esquerda à extrema-esquerda); c. verifica-se um processo crescente de estruturação
organizacional horizontalizada, priorizando a tomada de decisões via consenso assembleário;
d. o repertório das ações coletivas apresenta forte caráter espetacular (reunião de multidões
pacíficas, intervenções estéticas performadas nos espaços urbanos, por exemplo), o que gera
um controverso processo de visibilidade midiática (ora são vistos como vítimas da repressão
excessiva estatal, ora como vândalos).
A popularização dos computadores, da internet e celulares reuniu jovens de todo o
mundo, reduziu os custos da distribuição mundial da informação e, durante os protestos
altermundialistas, auxiliou-lhes na coordenação das ações de rua, na disseminação de táticas
de defesa contra a repressão policial e na cobertura jornalística alternativa à oferecida pela
mídia corporativa hegemônica.
É nesse macrocontexto de revolução digital, que surge, durante os protestos de Seattle, a
Indymedia, que no Brasil fica conhecida como Centro de Mídia Independente (CMI)63, um
dos coletivos de mídia alternativa fundamental para a difusão das lutas, mobilização e criação
de identidade, bem como para dar voz e possibilitar a participação de um número maior de
atores sociais nos processos políticos. Com o slogan “Não odeie a mídia, seja a mídia”, o CMI
se constituiu na primeira grande iniciativa de produção midiática transnacional (DOWNING,
2004).

Todo

esse

ambiente

favoreceu

a

emergência

de

“identidades

coletivas

multirreferenciais que superam o Estado-nação” (BRINGEL; MUÑOZ, 2010, p.29), bem
como a consolidação de um tipo de “movimento global cujo eixo articulador é a negação de
um processo e não a construção coletiva de uma saída específica” (BRINGEL; MUÑOZ,
2010, p.30). Alcântara (2014) localiza as raízes da Indymedia no processo de gestação da Red
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O CMI se fez presente entre os membros da série de protestos que ficou conhecida como A Revolta do Buzu,
ocorridos em Salvador, em 2003, e que vão, posteriormente, inspirar a criação do Movimento Nacional do Passe
Livre. A Revolta do Buzu foi, também, um dos primeiros protestos no Brasil a utilizar telefonia móvel para a
coordenação das ações de rua. Maiores informações ver Oliveira e Carvalho (2007).
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Intercontinental de Información Alternativa (RICA), uma rede de comunicação promovida
pelos zapatistas. A autora chama atenção para a lógica expressa nessas plataformas, que bebe
em fontes estéticas e ideológicas do movimento do código aberto e da justiça global.
Jefrey Juris (2012) afirma que, enquanto o uso de listas de discussão e websites ajudou
a gerar e difundir uma nova “lógica de redes” no período dos movimentos antiglobalização;
as mídias sociais como Facebook, Twitter e Youtube, que preponderaram como canais de
comunicação durante os movimentos globais a partir de 2010, contribuíram para delinear uma
nova lógica cultural “de agregação” entre os ativistas.
As listas de discussão por email do movimento por justiça global reuniu pessoas
comprometidas com um objetivo comum, não apenas ajudando a construir
comunidades discursivas ou públicos discursivos, mas também construindo uma
infraestrutura de comunicação para o surgimento das formas de organização
baseadas em rede, que permitiram que grupos de atores se comunicassem e
coordenassem à distância (JURIS, 2012, p.266).

Este processo teria possibilitado um complexo padrão de coordenação de redes
autodirigidas e descentralizadas, tanto em nível global como local (exemplo: Direct Action
Network, nos Estados Unidos, e o Movimento de Resistência Global, na Catalunha), que
geralmente sobreviviam para além das mobilizações para as quais foram criadas. Por isso, os
movimentos deste período foram também chamados de “redes de redes” ou “movimento dos
movimentos”, justifica o autor.
Ao contrário das listas de discussão do final dos anos 1990 – que, de acordo com Juris,
permitem interações organizacionais mais complexas - os movimentos mais recentes
priorizam o uso de redes sociais online graças à sua capacidade de difundir grande volume de
informação de forma rápida e barata, através de “redes egocentradas (páginas e contas de
grupo também atuam como nós individuais), tirando partido do poderoso efeito small-world64
para gerar fluxos de comunicação viral maciça” (JURIS, 2012, p.267).
O problema dessa nova “lógica de agregação” é que a mesma mostra-se mais eficiente
no processo de mobilização para protestos temporários (smart mobs65), que se desagregam tão
facilmente como se agregam. De modo que para perdurarem e transformarem-se em
64

Redes "small-worlds" (Milgram, 1967) são constituídas por nós que são interligados por meio de um número
pequeno de ligações ou passos (até seis graus de separação). No contexto da mídia social, isso equivale à
capacidade de aumentar exponencialmente a conectividade, fazendo com que a partir de um mensageiro uma
mensagem consiga alcançar milhares e, potencialmente, centenas de milhares (JURIS, 2012).
65
Um flash mob é uma “reunião pública de estranhos, organizada via celulares e internet, que leva a cabo um ato
sem sentido, atrás do qual se dispersa de novo” (LASÉN; ALBÉNIZ, 2008, p. 251). Para ações coletivas
organizadas via TICs e que trazem em si objetivos políticos, Howard Reingold (2002) propõe o uso do termo
smart mob (multidões inteligentes). Assim como Lasén e Albeniz (2008), criticamos esse tipo de distinção
conceitual feita por alguns autores, que encontra na adjetivação política razão suficiente para qualificar a
natureza do fenômeno.

79

movimento, elas dependem do êxito da ocupação do espaço público a longo prazo, advoga o
autor. Nessa nova perspectiva relacional, os indivíduos, por vezes, inverteriam o processo:
primeiro, se vinculariam à luta e, posteriormente, no espaço físico, formariam sua
subjetividade coletiva dentro dele. Em meio a tantos outros processos subjetivos similares, os
riscos de materialização das insatisfações durante o processo de construção do movimento
aumentam exponencialmente.
Mas se, por um lado, movimentos gerados a partir de mídias sociais corporativas
apresentam maiores obstáculos organizacionais do que o seu antepassado recente; por outro,
elas são capazes de atingir um espectro de indivíduos muito mais amplo do que listas de
discussão fechadas e plataformas autônomas como a Indymedia, o que ajuda a explicar a
rapidez e o grau maior de participação de civis nos movimentos mais recentes do que nos
movimentos antiglobalização. O interessante dessa perspectiva é o fato dos artefatos deixarem
de ser vistos como instrumentos e serem vistos como possíveis operadores da dinâmica de
constituição das práticas sociais e políticas.
Para Lievrouw (2014), as raízes estéticas da nova mídia ativista remetem a dois
movimentos culturais: o dadaísmo, de 1920, e o situacionismo, de 1950-60. Ambos os
movimentos surgiram num contexto de avanço tecnológico e bélico das duas grandes guerras
mundiais do século XX e ocuparam-se em questionar e desconstruir o lugar da arte,
encarando-a como forma de comunicação pública e política (DOWNING, 2004). O primeiro é
um movimento de arte abstrata, que nasce do anseio crítico da época de fazer frente à lógica
industrial e seus efeitos socioculturais. Para tanto, abusava da mixagem entre o cotidiano
ordinário, linguagens artísticas clássicas (teatro, pintura, poesia) e as então novas mídias da
época, o cinema e a fotografia. O movimento dadá influenciou fortemente o situacionismo,
cujo objetivo era refletir sobre a disseminação da cultura do consumo através dos mass media.
Esse movimento encontra no clássico “A Sociedade do Espetáculo”, de Guy Debord (1997), a
síntese desse sentimento de época. Os situacionistas eram entusiastas da perspectiva do
détournement, termo utilizado ambiguamente para denotar tanto subversão como desvio. A
ideia era, a partir da navegação no espaço urbano desviar/subverter “a linguagem e as imagens
do espetáculo do uso [oficial] a que se destinam”66 (DOWNING, 2004).
Essa forma de “surfar” e “remixar” as linguagens urbanas capitalistas encontram
paralelo, segundo Lievrouw (2014), no tipo de navegação hipermidiática (que se dá pelo uso
de hiperlinks). Ainda, segundo esta autora, o fenômeno da nova mídia ativista divide-se em
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Exemplo prático é a adulteração de avisos públicos através de pichações e grafites (DOWNING, 2004).
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quatro grandes gêneros: 1. Culture jamming - geralmente utilizada em projetos culturais
outdoor, a partir da regravação de publicidades originais contradizendo-as ou ridicularizandoas, a culture jamming também é usada para atacar a grande mídia corporativa67. A própria
Adbusters, revista responsável pelas chamadas iniciais do OWS, há muito tempo se vale do
uso de paródias de campanhas publicitárias. Esse gênero teria se potencializado a partir das
mídias digitais que, através do “corta e cola”, favorecem a realização de artes e mensagens
mixadas diversas a custos mais baixos e em escala massiva. 2. A Indymedia (ou mídia
independente), que ao incentivar o jornalismo colaborativo e voluntário, critica o formato da
mídia tradicional, que dissocia os fornecedores da informação (repórteres e editores) de seus
receptores (leitores/cidadãos). 3. Computação alternativa: engloba profissionais de
informática que questionam as restrições políticas ou comerciais sobre o acesso à informação
e à tecnologia. Este grupo seria influenciado pela contracultura hacker68 e concentraria seus
esforços na criação e distribuição de software livre; na denúncia às assimetrias culturais e
políticas, geralmente invisíveis nos motores de busca como os utilizados pelo Google; e na
exposição da susceptibilidade de determinados softwares para vírus ou falhas de segurança. 4.
Por último, a mobilização mediada refere-se à atividade de mediação e organização das ações
dos movimentos, tanto online como offline, através de plataformas como blogs, salas de chat
e redes sociais.
Já Gerbaudo (2012), ao investigar o papel das redes sociais online nos levantes
ocorridos em 2011 (no Egito, Espanha e EUA), lança um olhar particularizado sobre a
qualidade das interações ocorridas nesses processos e como cada rede social online mobiliza
funções e atores distintos, de acordo com o espaço geopolítico que se apresenta. No Egito, por
exemplo, o autor relata que o Facebook teve papel ativo no processo de organização interna,
ao passo que o Twitter se mostrou muito mais eficiente no processo de articulação
internacional. Sua pesquisa problematiza, também, a questão das assimetrias geradas pela
exclusão digital, quando pontua o fato do acesso à internet nos países árabes encontrar-se
concentrado nas mãos da pequena parcela jovem de classe média, tendo a multidão pobre sido
convocada por processos distintos e mais próprios do modelo agitprop, como marchas e
palavras de ordem. Já nos Estados Unidos, estas mídias cumprem papel inicial de convocação,
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Downing (2002) relata, por exemplo, que nos anos 1990 muitos talk-shows conservadores do sul dos Estados
Unidos eram alvo de ativistas praticantes do culture jamming. Eles ligavam para tais programas e ocupavam por
horas as linhas com depoimentos que, de maçantes, subitamente, tomavam tom político.
68
A autora usa o termo hacker num sentido mais restrito, para identificar programadores e engenheiros altamente
qualificados, ocupados com a criação de soluções contra-intuitivas e elegantes ("hacks") para problemas de
programação difíceis ou insolúveis.
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mas, de fato, são os acampamentos no Zuccotti Park e as imagens da repressão policial que
tornam-se decisivos para o êxito da mobilização popular.
Esta perspectiva, voltada à particularização do papel do ator/ferramenta em cada espaço
onde se manifesta parece fornecer mais insumos do que as perspectivas generalizantes, que
associações deterministas de que artefatos digitais, automaticamente, transportariam aos
movimentos uma série de características que lhes são intrínsecas (horizontalidade,
descentralização, multivocalidade). A própria forma de funcionamento em redes
multimodais69, tão típicas desses movimentos propõe algumas problematizações acerca da
horizontalidade tão proclamada por esses novos agrupamentos. O fato, por exemplo, da maior
parte desses atores rejeitarem a oficialização de líderes não pode ser confundido com ausência
de mediação e de forças assimétricas agindo sobre tais redes (WELMAN, 2003). Nisso, o
mapeamento realizado por Pimentel e Silveira (2013) sobre as discussões mantidas no
Facebook durante as manifestações de junho de 2013, é bastante elucidativo. Para tanto, os
autores realizaram entre os dias 5 e 21 de junho buscas das postagens no Facebook que faziam
citação pública às manifestações contra o aumento de tarifa do transporte urbano, com ênfase
no MPL-SP. Os resultados mostram como os coletivos nas redes sociais auferem a
determinados perfis o papel de mediadores e como esta dinâmica em rede se modifica
rapidamente. O perfil “Passe Livre São Paulo”, que nos primeiros atos aparecia como
poderoso hub70, no decorrer do processo vai deixando de atrair e potencializar discussões. A
partir disso, perfis de grupos totalmente distintos da filosofia do MPL, como
AnonymousBrasil e Movimento Contra Corrupção, vão emergindo como atores capazes de
mobilizar a maior parcela dos envolvidos na discussão online. A análise utilizada pelos
autores confirma a ideia de que, para uma mesma ação, é verificado o envolvimento de uma
série de mediadores e intermediários (LATOUR, 2012), cujos papéis se alternam e
reconfiguram em graus e intensidades distintos no decorrer das associações. Sobre essa
dinâmica de rápida reconfiguração dos papéis em rede, Alessandra Aldé e João Santos (2014)
esclarecem:
A interação entre vários grupos pequenos, ou células, que compõem estes
segmentos, faz com que uma pessoa em posição de liderança em uma célula possa
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Para Castells (2012), as redes multimodais que conectam tais movimentos sociais compreendem: redes sociais
online e offline, redes sociais já existentes e outras tantas formadas durante as ações dos movimentos.
70
Os autores afirmam que a métrica HITS atribui dois valores a cada nó: HUB e Autoridade. “A autoridade
estima o valor do conteúdo de cada página, ou nó, a partir do número de compartilhamentos de suas postagens.
Os HUBs avaliam o valor de suas ligações (links) para outras páginas ou nós.[…] Em suma, um nó de rede
(pessoa ou página) que tenha seus posts muito replicados tem uma grande Autoridade. Já quem compartilha
muitos posts de outros perfis tem um valor de HUB mais elevado” (PIMENTEL; SILVEIRA, 2013, grifos dos
autores).
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se comportar como ‘seguidor’ em outra, permitindo a existência de lideranças
situacionais fluidas, muitas vezes em competição. Esta teia de relações pessoais
transforma interagentes em nós que conectam diferentes grupos e mantém laços de
interação interna e externamente às células das quais fazem parte. A existência
destes nós integra os grupos em redes que se expandem ou contraem de acordo com
estas interações intermediárias (ALDÉ; SANTOS, 2014, p.3).

A partir do conceito de redes policêntricas, proposto por Luther Gerlach no estudo dos
movimentos da década de 1970, os autores problematizam essa nova configuração de
articulação via redes, cujas fronteiras seriam instáveis e pouco definidas devido a fatores
diversos, como: divergências ideológicas, de objetivos e metodológicas (manifestação
pacífica ou não)71, competição interna, clivagens pré-existentes, o poder pessoal de
determinados indivíduos. Assim, ainda que essas redes possibilitem “que atores de perfil e
objetivos variados, com algum interesse em comum, possam encontrar respaldo e
possibilidade de participação em prol da mesma causa” (ALDÉ; SANTOS, 2014, p.3), as
instabilidades dadas pelas divergências e dinâmicas internas, rapidamente estabelecidas e
transformadas, favoreceriam a emergência de dissidências e criação de subgrupos. A
integração desses grupos tão internamente distintos se daria através da “criação de ideias e
símbolos que permitam coalizões rápidas para insurgências conjuntas contra opositores em
comum” (ALDÉ; SANTOS, 2014, p.4). Tais símbolos, de acordo com os autores, precisam
ser flexíveis e adaptáveis a diversas situações. Assim, como bem resumem Aldé e Santos
(2014), “slogans, aforismos ou uma ideologia compartilhada atuariam neste sentido,
colocando a união a despeito de diferenças como ponto importante para o crescimento”
(ALDÉ; SANTOS, 2014, p.4).
No plano das vantagens de uma organização em rede, os autores apontam o
comportamento de hidra como uma das principais. Assim como o animal mitológico, tais
redes, ao assumir diversos centros, teriam maior capacidade de sobrevivência, já que graças à
autonomia de cada célula, a destruição de uma ou algumas, a princípio, não interromperia a
ação coordenada da rede. Mais: nessa lógica, para cada célula neutralizada, surgiria uma nova
com funções semelhantes. Isso favorece um aprendizado melhor distribuído entre os membros
sem, contudo, comprometer o coletivo com os erros de uma das partes. Outro ponto positivo é
o alcance social ampliado desse modelo organizacional que, dispondo em cada agrupamento
de uma ampla gama de perfis sociais, obrigaria os grupos a dialogarem com a diversidade em
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Quanto a essa divergência, sobre a concepção do que é um movimento violento, Singer (2013) lembra que um
grupo de manifestantes em São Paulo, num dado momento, ao ver um outro grupo promovendo a ação direta do
passe livre no metrô, começa a gritar “sem violência”.
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detrimento de eixos centrais ou uma organicidade estabelecida verticalmente por determinado
grupo ou indivíduo.
Assim, o que aparentemente se apresenta como caos e ausência de definição
programática, teórica e estratégica (CARNEIRO, 2012; CALHOUN, 2013) seria melhor
investigado a partir da perspectiva da emergência de uma nova forma organizacional de ação
coletiva, suscitada pelos revides locais à política global do poder. Essa política global do
poder, segundo Henrique Antoun e Fabio Malini (2010), nos tempos atuais estaria ocupada
“em fazer os conectados livres permanecer dentro de limites programáveis e de conexões préestabelecidas, para recolher destes toda a sua produção social” (p.2).
Para esses autores, que dedicam-se à observação dos fenômenos do campo da economia
política da internet, os tempos atuais testemunham um novo conjunto de disputas sobre a
produção de significados e a regulação da liberdade na internet. Se, por um lado, valores
como mobilização social e engajamento viraram intrínsecos à web – graças à emergência da
nova cena ativista da década de 1990; por outro, existe atualmente uma forte tendência de
restrição das liberdades travestida de inflação. Isso equivale a afirmar que, cada vez mais, são
estabelecidas estratégias de “cercamento (enclosures) da liberdade em sistemas controlados
de informação” (p.3) por parte do Biopoder.
Na lógica do biopoder, já não se governa somente o corpo da população, mas todo o
seu meio ambiente, a sua comunicação, os seus conhecimentos e seus afetos, através
da geração incessante de riscos, para limitar a independência (portanto, a ação livre),
expandir o medo e a aceitação dos discursos e práticas de segurança, ora
comunitária, do tipo guetizada, cuja sociedade dos perfis da internet serve de bom
exemplo disso, pela sua configuração que dilui o comum e valoriza a solidão dos
ególatras; ora informacional, em que o discurso da “credibilidade da informação” da
grande mídia e seus gatekeepers é usada como algo seguro em oposição à
multiplicidade de pontos de vista tecidos na cobertura informativa dos
acontecimentos sociais, muitas vezes, realizada de forma absolutamente pessoal, por
milhares de sujeitos na rede, que são logo estigmatizados como amadores ou
quaisquer um (ANTOUN; MALINI, 2010, p.3).

Dentro dessa perspectiva aventada por Antoun e Malini, a próxima subseção recorre ao
campo da Economia Política da Comunicação para pensar este novo cenário macropolítico e
econômico que coloca em risco as liberdades dos indivíduos na internet. Para Mosco (1996) a
Economia Política envolve “o estudo das relações sociais, particularmente o poder das
relações, que mutuamente constitui a produção, a distribuição e o consumo de recursos,
incluindo recursos da comunicação” (p.2). Para o estudo da Economia Política da
Comunicação, o autor propõe três processos básicos: a comodificação, que investiga como
coisas com valor de uso convertem-se em valor de mercado; a espacialização, que, grosso
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modo, ocupa-se de inquietações como: “o que ocorre quando a comunicação se globaliza e
quando as companhias usam-na para criar e manufaturar seus produtos?”; e estruturação, que
busca dar conta dos processos de criação de relações sociais, principalmente aquelas
organizadas em torno de classe, raça e gênero.

3.1 A Economia Política da Internet e seus desafios para o ativismo no século XXI
O surgimento de novos meios de comunicação sempre alimentou esperanças de
profunda transformação social e, mais que isso, protagonizou de forma decisiva a aceleração
de inúmeros processos políticos. A consolidação da burguesia, por exemplo, encontrou na
popularização da imprensa um dos elementos cruciais para seu estabelecimento como classe
hegemônica a partir do século XVIII. Na Revolução Russa, a criação de um meio de
comunicação nacional e unificado era peça-chave para a organização do processo
revolucionário liderado. Mas foi com a popularização dos meios de comunicação de massa e
da eletricidade que surgiu um dos veículos de comunicação que mais alimentou o sonho de
revolução em todo o globo, sobretudo a partir da segunda metade do século XX: o rádio.
A facilidade de transporte e o baixo custo impulsionou o crescimento do rádio como
mídia de contra-informação nalguns espaços políticos onde o controle da informação era de
exclusividade dos Estados e de alguns poucos grupos econômicos (DOWNING, 2004). Sem
mencionar o fato de que, na maior parte do século XX, o rádio ter sido a única fonte de
informação acessível em países pobres, sobretudo em nações de extensão continental como
Brasil e Índia, onde as altas taxas de analfabetismo impediam o acesso da população aos
jornais e a TV se constituía numa realidade financeiramente inalcançável. Os exemplos
históricos que colocam o rádio como importante mediador de importantes momentos de
mudança gerados pela articulação popular são inúmeros: passam por iniciativas de resistência
entre as minorias étnicas nos Estados Unidos dos anos 1980; pelas estações de mineradores
bolivianos; pelas inúmeras iniciativas estudantis e da esquerda europeia da década de 1970;
até chegar às sangrentas revoluções anticoloniais, como a que se deu na Argélia 72 na década
de 1950 (DOWNING, 2004).
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Segundo Downing (2004), o surgimento da emissora A Voz da Argélia Combatente, que atualizava os
informes acerca da guerra nos três idiomas falados no país (árabe, berbere e francês) alavancou vultuosamente as
vendas de rádios no país, a ponto do Estado francês proibir a venda de pilhas.
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Vincent Mosco (2008) lembra que antes mesmo dos hackers, foram os ativistas do rádio
os responsáveis pelo incremento dos transmissores e pela criação de redes, tarefas que muitas
vezes foram feitas contra as ordens legais de seus países, que normalmente protegem mais as
empresas do ramo e seus direitos autorais e de patente que seus cidadãos. De fato, o autor
argumenta, é praticamente da natureza dos meios de comunicação, quando de seu surgimento,
gerar um certo estado de torpor e maravilha entre seus usuários. Normalmente sobre eles são
geradas expectativas que, de tão grandiloqüentes, transferem a tais suportes certo ar mítico,
nublando os limites e potencialidades factíveis de mudança social nas quais tais dispositivos
se circunscrevem. Para isso Mosco usa o exemplo da TV a cabo quando de sua difusão e
compara-o às expectativas atuais geradas em torno de um suposto potencial revolucionário da
internet, como é possível notar na seguinte passagem:
A conclusão típica era que a TV a cabo [na década de 1970] tinha o potencial de
conectar as pessoas como nenhuma outra tecnologia. Ela traria uma comunicação
bidirecional onipresente e, provavelmente, inauguraria uma Sociedade interligada
por fios e regida pela Democracia Eletrônica. O universo multicanal iria revitalizar
comunidades, enriquecer escolas, acabar com a pobreza, eliminar a necessidade de
tudo, desde os bancos a shopping centers, e reduzir a dependência do automóvel.
Somente se tivéssemos a vontade, o dinheiro, as políticas certas, etc., etc. Em suma,
TV a cabo iria transformar o mundo. Soa familiar? É impressionante como previsões
sobre as novas tecnologias mudaram pouco ao longo dos anos (MOSCO, 2008, p.37
tradução nossa).

Não é intenção do autor por em questionamento a condição das TICs como poderosos
instrumentos de transformação social, mas antes alertar para a necessidade de investigação
criteriosa sobre em que medida esses dispositivos contribuem ou retardam tais mudanças.
Mosco vai além e afirma: somente quando um meio de comunicação banaliza-se, ou seja,
perde sua aura mítica de instrumento utópico capaz de inspirar revoluções, é que ele se torna
importante força para o social e para a economia.
Já autores como Wu (2012) apresentam uma visão menos determinista, ainda que de
enfoque bastante economicista. Num retrospecto sobre os meios de comunicação no século
XX (telégrafo, rádio, TV e telefonia), o pesquisador norte-americano identifica processos
historicamente similares na formação dos impérios corporativos da área. Wu (2012) relata que
a indústria da comunicação tem obedecido a um ciclo constitutivo, formado num primeiro
momento pela “abertura” - momento de extrema inovação e liberdade criativa -, seguido pelo
de “fechamento”, representado pela formação de monopólios, controle e mesmo censura de
tais meios. O pesquisador ilustra todo seu livro com inúmeros exemplos – que vão desde a
formação da gigante da telefonia AT&T (American Telephone and Telegraph) até o Google,
passando pelo grande império holliwoodiano construído por Adolph Zukor. Para ele, a fase do
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fechamento somente findaria a partir do surgimento de uma nova invenção tecnológica que
forçaria a retomada do ciclo novamente. McChesney é outro autor que corrobora desta visão:
Nos Estados Unidos, a função primeira do setor das comunicações sem fins
lucrativos foi explorar as novas tecnologias quando estas ainda não eram
consideradas lucrativas(...)assim que as tecnologias se mostraram rentáveis, no
entanto, foram transferidas para os interesses privados com compensações
insignificantes (MECHESNEY, 1996, p.8 apud FORD; GIL, 2004, p.272).

O fato desse processo apresentar-se recorrente na história do século XX não vaticina,
necessariamente, este como o futuro da internet, que segundo WU ainda estaria vivendo seu
momento de abertura, cabendo aos diversos vetores da sociedade civil a subversão dessa
tendência. Isso na prática é um pouco mais complicado do que em perspectiva. Embora exista
um esforço e pressão internacional no sentido de se avançar na discussão acerca de
governança global para a Internet, potências financeiras tem mostrado-se capazes de
influenciar as políticas da área, assim como dificultado a implementação de um processo de
gestão compartilhada entre nações. No âmbito legal, por exemplo, Ford e Gil (2004) afirmam
que “a batalha na internet é um processo contínuo que envolve, de um lado, o controle
corporativo e estatal e, de outro, as tentativas de utilizar um determinado meio numa direção
crítica e liberalizante” (p.283). Segundo essas autoras, a partir da metade da década de 1990
uma série de medidas iniciam um processo crescente e preocupante de privatização da
internet, quando se verifica a transferência de seu controle do Estado para o setor privado,
cujo auge se dá com o encerramento da participação da Fundação Nacional da Ciência, em
abril de 1995. Um dos momentos mais expressivos, no sentido de cercamento (enclosure) da
internet para uma dinâmica mais comercial, acontece no ano seguinte, com a aprovação da
Lei das Telecomunicações73 pelo Congresso norte-americano:
Embora prometesse ampliar os serviços, estimular a concorrência e reduzir preços, a
nova lei não apresentou tais efeitos. Em vez disso, contribuiu para a erosão da esfera
pública, pôs em risco as liberdades civis, freou o acesso público à informação e
preparou o caminho a níveis sem precedentes de fusões de mídias e integração
vertical (FORD; GIL, 2004, p.276).

Para entendermos as desigualdades sociais e os processos de exclusão digital
verificados na atualidade é relevante lembrar que até a década de 1970 o setor das
telecomunicações, na maior parte do mundo, era de propriedade estatal e qualificado como
sendo sem fins lucrativos. Sua privatização, nos anos 1980, significou um dos maiores
73

Foi estimado na época pelo Washington Post que a aprovação da lei implicou na doação virtual 70 bilhões de
dólares (FORD; GIL, 2004). Estranha também às autoras a baixíssima repercussão midiática para fato de
tamanha magnitude econômica.
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processos de “liquidação da propriedade pública da história do capitalismo” (SCHILLER
apud FORD; GIL, 2004, p.279). Privatizar (do latim privare, privar) a telefonia implica em
tornar comercial a estrutura principal de acesso à internet, que na acepção de Castells (2003)
propunha-se a ser a principal esfera pública global, aberta e independente. De modo que este
fenômeno causa um enorme deslocamento semântico sobre a perspectiva do conhecimento na
contemporaneidade, que passa de bem comum a mercadoria de proprietários individuais. Isso,
por sua vez, ocasionaria uma batalha mercadológica pela atenção dos consumidores, gerando
esforços financeiros cada vez mais voltados para o desenvolvimento de estratégias
mercadológicas para captação de audiência, em detrimento dos empreendimentos iniciais
orientados pela perspectiva da produção colaborativa e inteligência coletiva.
No âmbito dos direitos autorais, campo histórica e internacionalmente influenciado pela
política norte-americana de propriedade e cultura, a situação não é muito diferente. A sanção
de leis como o projeto de lei 735, que transformava em crime o compartilhamento de qualquer
material com copyright, mesmo não havendo trocas financeiras entre as partes; Lei da
Espionagem Econômica, que aufere ao setor econômico o uso das agências de inteligência
nacional para impedir a troca de conhecimento na comunidade científica e técnica, mostram
como tema dos direitos autorais leva muito pouco em conta os interesses civis. Mesmo
quando não aprovados na íntegra, os escopos desses projetos de lei mostram os riscos
iminentes de enclosure que cercam a internet e a comunicação digital como um todo e os
esforços estatais e corporativos no sentido de limitar a liberdade de acesso, expressão e de
produção que historicamente ativistas tem enfrentado de forma totalmente adversa e
assimétrica.
“Nunca o copyright protegeu um leque tão amplo de direitos, contra um leque tão
amplo de atores, por um tempo tão longo” (Lessig, 2005). A ponto de conteúdos
inteiros dos cidadãos, ao ser transferidos por sites colaborativos da internet,
tornarem-se propriedade intelectual de proprietários destes últimos (ANTOUN;
MALINI, 2010, p.5).

Do ponto de vista ideológico, uma série de estratégias tem sido disseminadas por
instituições financiadas pelos governos ou pelas grandes companhias através de suas
fundações no sentido de tornar opacas as zonas de enfrentamento necessários para que a
internet não conclua o ciclo econômico previsto por Wu (2012).
Ford e Gil (2004) afirmam que o tom de documentos famosos como o Cyberwar is
Coming!, da Rand Corporation, de 1993, são deliberadamente revestidos de uma retórica de
medo e paranóia com o objetivo de barrar a simpatia de setores civis para com os movimentos
sociais, sobretudo contra o ativismo que visa proteger a internet como espaço neutro e
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assegurar a liberdade e privacidade de seus usuários. Segundo as autoras, através deste
relatório, a Rand conseguiu popularizar uma visão de que as guerras do futuro seriam travadas
“através das redes e da opinião pública e pela imobilização dos interruptores das fontes de
alimentação central” (FORD; GIL, 2004, p.281). Nele, emendam, os ativistas sociais,
sobretudo que se posicionam contra os regimes repressivos do Terceiro Mundo, fariam parte
do novo rol de inimigos pós-soviéticos. Isso poderia parecer uma situação pontual, caso este
instituto não gozasse de credibilidade, não tivesse influenciado o pensamento acadêmico da
época, assim como a regulação de leis. É o que vai se consolidar dois anos depois, quando o
então presidente Bill Clinton, depois de um atentado a um prédio federal de Oklahoma, em
1995, propõe uma lei antiterror que, dentre outras coisas, prescrevia detenção e multa para
qualquer um que apoiasse financeiramente qualquer grupo considerado por ele terrorista.
Do ponto de vista econômico, para além das assimetrias já elencadas até aqui, verificase a dificuldade em manter-se até mesmo um cenário de livre concorrência diverso, com uma
tendência de convergência global para mídias corporativas que dominam sozinhas suas
respectivas áreas de atuação (Google, no mercado de buscas, e Facebook, no de redes sociais
online), onde até mesmo o ativismo se viu obrigado a migrar para as mesmas.
Com essa discussão pretende-se superar perspectivas dualistas que insistem em
aprisionar os meios de comunicação numa das pontas dos extremos do trinômio: elemento
revolucionário / instrumento de manipulação / instrumento que favorece à participação
política. Igualmente, ultrapassar a discussão, a nosso ver, equivocada, que coloca movimento
social em oposição moral ao Estados, como se aos movimentos coubesse sempre objetivos
nobres e ao Estado o papel de vilão. É importante sempre lembrar que falar de movimento é
falar de uma parcela, de um grupo social. Sua grande tarefa reside no convencimento público
acerca da necessidade de transformação social (ou de conservação e resgate de antigos
valores, no caso de movimentos fascistas e de extrema-direita). É nessa arena que inúmeros
movimentos se situam e não no lugar imediato da legitimidade.
Já no plano geopolítico, o mapa da distribuição e concentração mundial do acesso à
internet coincide com 3 fatores, que nada tem a ver com questões demográficas de
concentração de usuários (Castells, 2003): 1. A concentração metropolitana nos centros
geradores de economia da informação; 2. A existência de ambientes produtores de inovação
tecnológica (a exemplo da Baía de São Francisco, Seattle, Austin, San Diego, dentre outros);
3. E, principalmente, a ligação com centros financeiros de risco (a exemplo de Wall Street, em
Nova York, e empresas ligadas ao mundo da mídia, entretenimento e inovação, como as
produtoras de Los Angeles). De modo que, através dos tópicos brevemente abordados nesta
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seção, fica explícito que encontramo-nos muito distantes de um projeto real de
universalização do acesso à Sociedade em Rede, ainda que a tendência global seja a conexão.

3.2 Redes sociais online: limites e potencialidades para o ativismo

Dados recentes apresentados por Castells (2015) falam de uma situação crescente e
irreversível de conectividade mundial, onde mais de 50% da população adulta do mundo
possui um smartphone com acesso à internet. E a projeção para 2020 é de que esta proporção
seja de 80%. No Brasil, os dados revelados pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da
Informação e da Comunicação (CETIC) mostram que o país acompanha esta tendência
mundial, contabilizando, entre os maiores de 10 anos, aproximadamente 85,9 milhões de
usuários de internet e cerca de 143 milhões de portadores de celular. Nesse universo, 77% que
acessa diariamente a internet tem as redes sociais online como principal forma de
comunicação (CETIC, 2014).
Danah Boyd e Nicole Ellison (2014) definem sites de redes sociais como serviços
localizados na internet que permitem aos indivíduos:
(1) construir um perfil público ou semi público dentro de um sistema delimitado, (2)
articular uma lista de outros usuários com quem eles compartilham uma conexão, e
(3) visualizar e percorrer suas listas de conexões e das conexões feitas por outros
dentro do sistema (BOYD; ELLISON, 2014, tradução nossa).

Já Alex Primo (2012), apesar de reconhecer a popularização de termos como redes
sociais e mídias sociais – os quais traduz como equivalentes - sugere utilizá-los mais como
nomenclatura genérica e não como conceitos acadêmicos, já que não haveria muito de
“social” em tais instâncias. Interessa, particularmente, recuperar deste autor uma citação em
que expõe uma das prováveis motivações (mercadológicas, segundo o mesmo), para criação
do termo mídia social:
Nós estávamos trabalhando na conferência BlogOn com um entendimento de que
blogs (Moveable type), leitores de notícias (Newsgator), e colaboração social
(Socialtext) e sites de perfis (LinkedIn) estavam se desenvolvendo de forma
independente como mercados, mas eram todos também dirigidos pelas mesmas
dinâmicas de interações pessoais, uma mudança de controle. Nós precisávamos de
alguma maneira de descrever o tipo de negócios e dinâmicas que estavam
emergindo. “Mídias sociais” capturou isso (MILLER, 2010 apud PRIMO, 2012) .

Portanto, é importante salientar que o emprego aqui realizado de termos como redes
sociais online e mídias sociais reconhece as ressalvas de Primo (2012), mas que na ausência
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de terminologias mais apropriadas, optou-se por adotá-los. Sobretudo, por acreditar-se que os
mesmos não apresentam entraves à operacionalização metodológica aqui desenvolvida.
Sendo o Facebook a rede/mídia social mais popular do globo e, também, um dos focos
desta investigação, os esforços deste trabalho endereçam-se especialmente à análise desta
plataforma. Fundado em 2004 por Mark Zuckerberg e seus colegas de faculdade Eduardo
Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, o Facebook inicialmente chamava-se Facemash
(outubro de 2003) e tinha como objetivo criar um site interativo de rankeamento das
estudantes mais bonitas da universidade de Harvard. No mesmo dia torna-se um sucesso de
acessos. Em janeiro de 2004, os estudantes lançam o site Thefacebook.com, uma rede social
para alunos de Harvard e que, posteriormente, teve o acesso franqueado para as universidades
de Standford, Columbia e Yale, algumas das mais bem conceituadas mundialmente, o que
sugere, por si só, o contexto elitista de sua gênese e seu público-alvo. O sucesso faz com que
os administradores do site, em 2006, disponibilizem o acesso a qualquer pessoa com mais de
13 anos de idade, desta vez com o nome comercial de Facebook (SBARI, 2013).
É presumível que uma rede que nasça no contexto citado e cujo nome propõe um tipo de
sociabilidade que parte do rosto de seus usuários, tenha sua programação e arquitetura
realizadas sob prerrogativas que priorizam a visibilidade dos indivíduos, em detrimento de
enfoques mais gregários voltados para o debate e/ou deliberação política que norteou boa
parte dos valores da rede na década de 1990. Ainda que todo espaço de sociabilidade
obviamente apresente tais potencialidades, o encontro para debate e construção de conteúdos
colaborativos não parece ser o foco do Facebook e seus usuários, ao menos num primeiro
momento74.
A partir de sua abertura indiscriminada, o Facebook só cresce. Em 2011, a empresa já
ocupava a posição de rede social mais popular do planeta, desbancando inclusive o Orkut no
Brasil. Os dados mais recentes apresentam mais de 1,44 bilhão de usuários mensalmente
ativos (O GLOBO, 2015) e 76 milhões de usuários brasileiros, o que torna o Brasil o terceiro
país mais conectado à plataforma em números absolutos e apresenta um crescimento de mais
de 660% de usuários desde 2011.

74

Sobre esse fenômeno de hiperexposição do eu em ambientes 2.0 - que a princípio pressupunham a interação e
produção colaborativa - Paula Sibilia (2008) faz uma análise interessante que corrobora o raciocínio aqui
exposto. Antoun e Malini (2010) são outros autores que refletem sobre o fato das redes sociais online
corporativas se distanciarem dos valores inicialmente idealizados pelos desenvolvedores da web 2.0.
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Esses indicadores revelam o que já pode ser notado no cotidiano das pessoas nos
últimos anos: as redes sociais online, sobretudo o Facebook, tornaram-se o principal meio de
comunicação no ciberespaço75.

Figura 1. Distribuição espacial dos sites de redes sociais mais acessados no globo
em 2014 (COSENZA, 2014)76

Concomitantes ao sucesso e expansão, as críticas também cresceram, sobretudo o
aspecto da política de privacidade praticada pelo site e em constante processo de mudanças,
nem sempre devidamente comunicadas a seus usuários (SBARI, 2013). Primo (2012),
dialogando com o trabalho de Eli Pariser, lembra que o algoritmo do Facebook filtra o que
supõe ser mais relevante pela pessoa/perfil de acordo com seu histórico de navegação e
interação, tal qual o faz o serviço de busca do Google. Deste modo, é necessário pensar esta
mídia social como um poderoso mediador das relações em nossos tempos, tanto pelo que
revela como pelo que esconde (PRIMO, 2012).
A proliferação de manifestações no momento de popularização das redes socais online,
como o Facebook, revela uma nova fase do ativismo transnacional. Se nas décadas de 1990 e
2000 o ciberativismo exigia um determinado conhecimento sobre programação e as redes se
apresentavam mais dispersas no ciberespaço, com o advento da web 2.077 as interfaces ficam
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Segundo o site Alexa (2014), o Facebook é o segundo site mais popular do mundo, perdendo apenas para o
Google.
76
Disponível em: <http://vincos.it/world-map-of-social-networks/>. Acesso em 10 jan 2015.
77
Lemos e Levy usam o termo Web 2.0 para referir-se ao momento atual da Internet em termos relacionais,
quando os websites incorporaram diversas ferramentas e funcionalidades que os tornam mais abertos e
participativos (LEMOS; LEVY, 2010).
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mais fáceis de manipular e qualquer um, mesmo o mais leigo em programação, consegue criar
um blog ou website. Isso, aliado à superconcentração de usuários via redes como Facebook e
Twitter, democratiza enormemente as possibilidades dos cidadãos comuns de tornarem-se
agentes mobilizadores.
Sobre a relevância do Facebook para o êxito das manifestações globais verificadas a
partir de 2010, Lima (2014) analisa o processo com ressalvas. O autor, evocando os escritos
de Julian Assange, lembra que diferentemente dos levantes de 2011 no Egito, que alcançaram
a deposição do presidente, protestos similares em 2008 tiveram outro desfecho, quando o
governo de Mubarack utilizou o Facebook para identificar e perseguir grande parte dos que
socializavam material referente aos protestos.
Em 2011, em um manual que foi um dos documentos mais importantes utilizados na
Revolução Egípcia, a primeira e última páginas recomendavam: “Não use o Twitter
nem o Facebook” para distribuir o manual. Mesmo assim, muitos egípcios
utilizaram tais redes. Ainda segundo Assange, “Eles só sobreviveram porque a
revolução foi um sucesso. Caso contrário, essas pessoas estariam numa posição
muito, muito difícil” (LIMA, 2014, p.14).

Esses riscos apontados não restringem-se apenas a regimes autoritários. Também em
Salvador, o responsável pela moderação da página inicial de chamada para as manifestações
de junho 2013, relatou que havia sido abordado por um desconhecido, que supunha tratar-se
de policial, que o “aconselhou”, mediante a exposição de uma arma em sua cintura, a não ir
ao protesto do dia 20 de junho, o de maior proporção em Salvador no período.
Aldé e Santos (2014) argumentam que o surgimento das redes sociais online
possibilitou a convergência de uma massa crítica com objetivos compartilhados, a promoção
de formas diversas de colaboração, assim como a organização de ações em larga escala. Se,
por um lado, as redes, ao se afastarem dos modelos burocráticos das ações coletivas
tradicionais, propiciariam uma dinâmica de coordenação de interesses mais coletivos; por
outro, tais redes, ao serem formadas por indivíduos autônomos, estariam submetidas à lógica
da segmentação voluntária da democracia pós-broadcast. Isso equivale a afirmar que:
O desenvolvimento de filtros de busca que isolam membros de redes sociais em
grupos de afinidade com acesso direcionado a informações que confirmam suas
posições (Pariser, 2011), torna a dinâmica de segmentação ainda mais complexa.
Grupos distintos possuem diferentes níveis de interesse, iniciativa e fontes de
informação, o que permite um certo isolamento estável em relação às demais
narrativas; a mobilização em redes constituídas por afinidade reforça esta
característica na interação interpessoal online. Sem dúvida, no entanto, a
composição de redes policêntricas é potencializada por atores capazes de conectar as
diversas arenas discursivas difusas representadas pelos vários grupos em questão, ou
seja, mediadores que consigam permear e conectar os diversos feixes comunicativos
que circulam informações dentro da lógica de segmentação voluntária presente na
rede (ALDÉ; SANTOS, 2014, p.5).
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Nesse processo, segundo os autores, figurariam em maior contorno os papéis de atores
intrínsecos às próprias redes online (a exemplo dos grandes portais de notícias e “velhas
mídias” como a televisão) que, valendo-se do capital social por serem emissores
mercadologicamente privilegiados por seu amplo alcance de audiência, mostram-se decisivos
no processo de amplificação das mobilizações políticas iniciadas na rede, possibilitando o
“cruzamento de públicos e a constituição de ondas de interesse para além dos diretamente
engajados” (ALDÉ; SANTOS, 2014, p.5).
Outro dado importante para se pensar a relação entre as manifestações e as redes
sociais, são as assimetrias que brotam da percepção de que grandes centros urbanos possuem
mais infraestrutura de acesso e que isso favorece diretamente o agenciamento de grupos e
indivíduos, localizados nesses espaços, sobre o território nacional. Exemplo bastante explícito
é o mapa abaixo apresentado pelo Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura
(LABIC) sobre a quantidade de tweets realizados durante as manifestações de junho de 2013:

Figura 2. Mapa dos tweets no período das manifestações de junho 2013 no Brasil (Labic, 2014)78

A análise propõe que a distribuição dos tweets coincide com o mapa da banda larga do
Brasil. Além disso, nota-se a concentração de ações nas regiões Sudeste e Sul do país, áreas
que abrigam a maior quantidade de usuários de internet no Brasil (CETIC, 2014). Assim, a
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In: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130710_protestos_tweets_hashtags_cc_mdb#7>.
Acesso em 10 jan 2015.
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questão da distribuição e infraestrutura parece atravessar qualquer discussão sobre processos
de mobilização e ativismo na internet.
Nesse contexto, a Internet permite a enclaves afluentes segregados continuar em
contato entre si e com o mundo, ao mesmo tempo em que rompem seus laços com o
ambiente descontrolado que os cerca. O atraso da infraestrutura de telecomunicações
de espaços desvalorizados reforça seu isolamento e cava as trincheiras de sua
existência baseada no lugar. Um novo dualismo urbano está surgindo da oposição
entre o espaço de fluxos e o espaço de lugares: o espaço de fluxos, que conecta
lugares à distância com base em seu valor de mercado, sua seleção social e sua
superioridade infra-estrutural; o espaço de lugares, que isola pessoas em seus
bairros em decorrência de suas chances exíguas de acesso a melhores locais (por
causa de barreiras de preço), bem como à globalidade (por causa da falta de
conectividade adequada). (CASTELLS, 2003, p. 197, grifos nossos).

3.3 O ciberativismo e a participação política

Definir ciberativismo é quase tão complicado quanto definir movimento social. Como
são conceitos empíricos que muitas vezes servem a casos específicos, é natural que as
definições também assumam perspectivas diversas (clickativismo, hacktivismo, desobediência
civil online, dentre outros), sem que uma necessariamente invalide as outras. Não raro, é
possível encontrar textos onde os autores traduzem o ciberativismo de forma mais estrita,
relacionando-o diretamente à idéia de atividade hacker ou mesmo usando-o de forma
pejorativa para designar o que se popularizou como “ativismo de sofá”, evidenciando uma
série de controvérsias e desconfortos que tais interações sociotécnicas têm gerado no âmbito
da prática política.
Silveira (2010) apresenta uma definição através da qual este trabalho se pauta, onde o
ciberativismo é visto como “um conjunto de práticas em defesa de causas políticas,
socioambientais,

sociotecnológicas

e

culturais,

realizadas

nas

redes

cibernéticas,

principalmente na Internet” (SILVEIRA, 2010, p.32).
Stefan Wray (2014) identifica 1998, ano da guerra dos navegadores, como importante
ponto de inflexão na história do ativismo online, quando em outubro o New York Times
apresentou em primeira página discussões sobre desobediência civil eletrônica e hacktivismo,
temas altamente desconhecidos à época. Desde então, segundo Wray (2014), o assunto
popularizou-se cada vez mais.
Van Aeslt e Van Laer (2010) defendem que a Internet tem moldado as ações coletivas
de modo significativo. Partindo dessa premissa, os autores propõem que os novos repertórios
de ação coletiva podem ser analisados em dois ângulos: as ações baseadas na internet e as
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ações que se constituem com o suporte da internet, excluindo do escopo as ações que dizem
respeito à participação política convencional (ex: voto, participação em partido político) e as
situações de grave crime político (guerrilha warfare ou terrorismo), ainda que, a depender do
país e da lei, as fronteiras entre ação política e crime possam se apresentar bastante nebulosas,
afirmam. Essa proposta analítica pode ser melhor entendida através do quadro criado pelos
autores:

Figura 3. visão geral dos tipos de ações usadas pelos movimentos sociais (VAN AELST; VAN LAER, 2012)

No quadro acima, o eixo vertical representa o papel da internet – variando de ações de
mero apoio à ação coletiva tradicional (offline) até ações coletivas realizadas via internet. Já o
eixo horizontal orienta-se pela gradação das novas formas de ativismo somente possíveis
graças à existência da rede de computadores. Os autores argumentam que as instâncias devem
ser vistas mais como gradações do que pontos dicotômicos, já que não há claramente uma
divisão bem definida entre as diferentes formas de ativismo e sim linhas fluidas que estão
permanentemente se redefinindo, de acordo com as inovações tecnológicas e pela criatividade
dos ativistas. É interessante notar que o esquema permite analisar tanto antigas como novas
formas de ação coletiva, apontando para o crescimento (e não a exclusão) do menu de táticas
disponíveis aos movimentos e cidadãos na atualidade.
György (2012), a partir dos apontamentos de Johnson e Kaye (2003), afirma que a
possibilidade de acesso à informação política, no meio online, possibilita aos cidadãos o
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aumento do nível de conhecimento de forma generalizada, o que, por conseguinte, estimularia
a discussão acerca da política entre pares civis, bem como o aumento do interesse pelos temas
públicos e uma consequente ativação da cidadania.
Outros autores já não se mostram tão otimistas e sugerem que a internet tem contribuído
para o acirramento do individualismo de seus usuários e, consequentemente, contribuído para
o enfraquecimento da qualidade do engajamento nos movimentos sociais. Dito isso, a
próxima subseção pretende colocar atenção especial nas principais críticas lançadas ao
ativismo online.

3.3.1 As críticas ao ciberativismo
Segundo Breuer e Farouq (2012) slacktivismo é um neologismo derivado da contração
das palavras inglesas slacker (negligente, frouxo) e ativism (ativismo) e que popularizou-se de
forma pejorativa. Na visão do senso comum, o slacktivismo corresponderia a atividades
cívicas e políticas realizadas em ambiente online, normalmente julgada como negativa por sua
falta de comprometimento, dada a natureza de baixo custo e esforço individual para realizálas. Tal conceito parece encontrar correspondência em parte da literatura acadêmica, como é
possível notar nesta definição de Klafka (2010):
Slacktivismo é o ato de assinar petições via internet, integrar grupos de rede sociais,
etc., em prol de uma causa. [Ele] geralmente é feito para ajudar uma pessoa a se
sentir melhor ou se sentir como se eles estivessem fazendo alguma coisa, quando a
realidade é que não há nenhum esforço pessoal para efetuar a mudança (KLAFKA,
2010 apud BREUER; FAROUQ, 2012, tradução nossa).

O problema desse tipo de definição é o contexto que ela encerra, como se a participação
política online indexasse o nível de comprometimento das pessoas. Neste sentido, os autores
lembram que, em democracias, muitas formas de participações políticas tradicionais (offline)
envolvem baixo custo e pouco esforço como, por exemplo, o ato de votar ou assinar uma
petição em papel.
Gyorgi (2012) salienta que os ativistas online são, por vezes, também “acusados” de
praticarem ações dessa natureza por puro ato narcisista, egoísta ou para fins de projeção de
determinada imagem social com que desejam se identificar, mais como forma de obtenção de
prestígio do que por altruísmo. O autor, apesar de rechaçar essa linha mais pessimista, admite
que alguns estudos indicam que perfis em redes sociais são usados para criar e comunicar
“eus” idealizados, de forma mais implícita do que explicita. Isso, contudo, não é
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necessariamente uma característica intrínseca da vida digital e sim da sociabilidade humana.
Erving Goffman (1983), no século passado, em contexto totalmente distinto da atual realidade
de comunicação mediada por computadores, já negava a existência de um “eu” (self) genuíno.
Para Goffman, todo indivíduo seria um ator desempenhando, ao longo de sua vida, papéis que
variam de acordo com o contexto (platéia) encontrado por ele. Na internet, portanto, esse
processo não teria porque se dar de forma diferente.
Bimber e Copeland (2011 apud BREUER; FAROUQ, 2012) são outros autores que
refutam as perspectivas deterministas que lançam críticas sobre o ativismo online, lembrando
que todo comportamento político é normalmente de natureza comunicativa e que pessoas
tendem a reproduzir o mesmo conjunto de canais de comunicação na política que estão
acostumadas a usar em momentos diversos de suas vidas.
Um fato observado durante o trabalho de campo desta pesquisa pode ajudar a entender a
nebulosidade das fronteiras entre online e offline. No dia 20 junho de 2013, quando mais de
20 mil pessoas foram às ruas do centro de Salvador para protestar, esta pesquisadora ouviu de
uma manifestante mais entusiasmada, cujo rosto estava pintado com as cores da bandeira do
Brasil, que a manifestação estava ótima e que já havia beijado vários “gatinhos” naquele dia.
O tratamento dado pela protestante, numa ação offline, assemelhava-se ao de muitos jovens
no carnaval brasileiro. De fato, esse não é um comportamento incomum em eventos
multitudinários, mesmo antes da conformação da internet como possibilidade de socialização.
Autores como Rocha (2013) enxergam a carnavalização da política, essa energia dionisíaca
que emana das multidões, como um dos vetores naturais a qualquer encontro de multidões,
necessários em certa medida para fazer florescer e circular processos de criação coletivos e de
mútuo reconhecimento.
Já no âmbito das repercussões institucionais de ações de ativismo online, os resultados
obtidos através da campanha brasileira conhecida por “Ficha Limpa”, originada na internet,
são um exemplo de ativismo que não pode ser elencado como inconsistente apenas pelo fato
de ter surgido no ambiente online. Esses exemplos servem, sobretudo, para amparar o
desenvolvimento deste trabalho, na medida em que localiza o processo de legitimação dos
movimentos aqui analisados (tanto o Desocupa, como o MPL-SSA 2013) no processo de
crescimento de suas redes estabelecidas, sobretudo via internet, cuja visibilidade serviu para
legitimar as ações de tais movimentos perante o Estado, assim como para pautar junto à
opinião pública local suas reivindicações.
Além disso, não há como afirmar que indivíduos que praticam ações de baixo custo e
pouco esforço, tanto em ambiente online como offline, não possam vir a engajar-se de forma
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mais ostensiva em projetos políticos duradouros. De modo que, decorridas apenas duas
décadas desde a introdução do uso civil da internet, é necessário enxergar, tanto as
abordagens otimistas como as mais pessimistas, numa perspectiva relativista, valorizando
muito mais o contexto em que são aplicadas.
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4. SALVADOR E OS DILEMAS DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
“Cidade dos encantos brutalizados”; “cidade cuja esfera pública tende a zero”;
“estagnada política e culturalmente”; “aqui, em função de como as coisas são estruturadas, é
difícil movimentos autônomos terem força”; “cidade muito desigual”; “aqui, normalmente
movimentos são premiados por interesses de partidos políticos”; “o convívio, baseado em
shopping e praia, afeta na forma como a interação entre as pessoas acontece em Salvador”.
Estes são trechos de alguns depoimentos coletados durante as entrevistas de campo desta
pesquisa. É unânime entre os entrevistados a percepção de que as desigualdades sociais em
Salvador são enormes, bem como o entendimento de que há uma espécie de omissão por parte
de seus civis para com o engajamento em causas de bem comum.
Todo este mal-estar expresso pelos entrevistados parece guardar, também, respaldos de
ordem teórico-empírica. Leonardo Avritzer (2007) afirma que a Bahia apresenta um padrão de
sociabilidade marcado pela “rejeição à modernização, reforço das estruturas oligárquicas e
fortalecimento de um padrão hierárquico de relação entre indivíduos” (Avritzer, 2007, p.17).
Para sustentar esta tese, o autor vale-se de seus estudos comparativos sobre participação civil
na política brasileira e nordestina (2007; 2008), onde conclui que Salvador é uma das capitais
em que este vínculo tem se estabelecido de forma mais frágil, desde o processo de
redemocratização nacional. Isto deve-se, em grande parte, ao fato da capital baiana
(diferentemente de outras da região) não ter desempenhado historicamente centralidade
política no estado, cujo poder foi igualmente partilhado por outras três grandes zonas
controladas por oligarquias. Ainda de acordo com Avritzer (2007), isso acontece graças à
política de desenvolvimento econômico pouco modernizadora praticada pelo Estado baiano,
marcada por alianças agrárias e industriais, capitaneadas pelas oligarquias dos Calmon e
Mangabeira, até a década de 1970, quando é verificado um processo de modernização
bastante conservadora coordenada pelo “carlismo”79, personificado na figura política de
Antonio Carlos Magalhães (ACM). Além disso, a reforma sanitária tardia da capital tornou a
cidade pouco atrativa para imigrantes e, ao mesmo tempo, fez com que oligarquias
permanecessem em suas regiões. De modo que “diferentemente de Pernambuco, não houve
no estado da Bahia um processo de modernização social que desse origem à urbanização e a
79

Áurea Mota (2007) caracteriza o carlismo como a expressão do mandonismo na Bahia, a partir da década de
1970. Por mandonismo a autora “refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder.
O mandão (...) é aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, (...) exerce sobre a população
domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política” (CARVALHO,
1997, p.2 apud MOTA, 2007, p.47).
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um novo padrão de vida cultural, com conseqüências na dinâmica associativa e participativa
desde o final do século XIX” (AVRITZER, 2007, p.18).
Nesta mesma linha de pensamento, Carlos Milani (2007) acrescenta outro dado
importante de ordem macro: a condição de pobreza em que se encontra grande parte da
população baiana gera ao engajamento cívico empecilhos cruciais, como a falta de informação
e de noção de seus direitos, bem como a ausência de recursos para arcar com os custos que
envolvem a organização de ações coletivas.
No campo empírico, cabe refletir sobre alguns dados do associativismo civil em
Salvador, que apesar de apresentar alta concentração de entidades civis organizadas (mais de
2.500), não reflete esta diversidade no processo de construção de suas políticas públicas.
Analisando estes números mais detalhadamente, percebe-se que grande parte do universo das
associações diz respeito a instituições religiosas (cerca de 456), seguidas por associações
étnicas (AVRITZER, 2007; MOTA, 2007). Para Avritzer, dois motivos explicam a
conformação desse cenário sui generis:
Os movimentos urbanos na cidade de Salvador não foram significativos no período
da redemocratização devido à forte presença de grupos de esquerda mais
tradicionais(...) Em segundo lugar, devido à dominação política de longo prazo
exercida pelo grupo ligado a Antonio Carlos Magalhães, a Bahia acabou tornado-se
um estado com uma administração antiparticipativa. Houve resistência tanto por
parte da prefeitura de Salvador quanto do governo baiano em implantar efetivamente
políticas participativas (AVRITZER, 2007, p.21).

Exemplo deste processo de resistência à participação popular é o modo como tem sido
conduzido o planejamento urbano de Salvador, que teve seu Plano Diretor por duas vezes
embargado juridicamente - em 2003, quando do final da segunda gestão de Antonio
Imbassahy, e em 2012, também no último ano da gestão de João Henrique80 - por seus
prefeitos não obedecerem às exigências mínimas de participação civil, devidamente
assegurada pela Constituição Federal e Estatuto da Cidade81. Diferentemente de cidades como
Porto Alegre e São Paulo, onde a organização civil desde a década de 1980 preocupou-se com
o fortalecimento dos partidos de esquerda, Salvador não teve forças para o enfrentamento
mais ostensivo do Estado baiano, necessitando de intervenção jurídica para fazer valer seus
direitos de deliberação no processo de construção da cidade.
Para Avritzer, “o que diferencia o caso de Salvador do caso de São Paulo é a fraqueza
da sociedade civil, já que, no que diz respeito à hostilidade da sociedade política não há
80

Conforme será discutido no próximo tópico, o surgimento do Movimento Desocupa está intimamente
relacionado a este processo de recusa da prefeitura à escuta popular, quando da construção do PDDU e LOUOS.
81
Para mais informações detalhadas sobre o embargo ao PDDU, ver Milani (2007).
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grandes diferenças entre o malufismo [a política praticada por Paulo Maluf] e o carlismo”
(AVRITZER, 2008, p. 56). Por tudo isso é que este cientista político situa Salvador como a
capital brasileira que menos havia aderido às novas formas de participação política até 2004.
Milani (2007) observa, ainda, que a construção no imaginário brasileiro e local de uma
Bahia uníssona, tradicional, singular e cordial resulta desse projeto elitista de manutenção do
padrão de dominação que no estado se consolidou. O “mito da baianidade” introjetado pelo
senso comum não seria apenas uma falácia. Ao contrário, teria o poder de forjar uma
consciência coletiva que se constitui em torno da “tradição e da cultura, dos temas gerais da
mestiçagem, da democracia racial e do culto ao popular” (MILANI, 2007, p. 232). Isso
contribuiria para consolidar a ideia da Bahia como um espaço mítico singular e seus cidadãos,
portadores de uma cultura própria e inerente, diferentes de todo o resto do Brasil.
É evidente que um tal discurso estereotípico e ideologizado tende a produzir no
espaço público um consenso nefasto que, instrumentalizado pelas elites, visa à
manutenção do padrão de dominação e à reprodução de uma multiplicidade de bens
simbólicos negociados no mercado global dos pacotes turísticos e do carnaval,
incluindo a mercantilização de muitas das festas populares de uma Bahia “exótica,
profunda e verdadeira” (Pinho, 1998). Dessa forma, uma realidade desigual, tensa,
violenta e contraditória quanto à cor da pele das pessoas é transformada em uma
comunidade festiva que conta com ampla difusão na mídia local e nacional.
(MILANI, 2007, p. 232)

Sobre a super vinculação da imagem baiana à cultura de matrizes africanas, este autor, a
partir dos apontamentos de Dantas Neto, afirma que, com a crise do carlismo82 a partir de
1999, o projeto político hegemônico no estado modifica-se e norteia grande parte do seu
discurso sobre a baianidade em torno da cultura negra, legitimando através desse novo viés
estratégico suas práticas administrativas, “tecendo apologia ao Terceiro Setor, fazendo uso
político da religiosidade popular e, ponto fundamental, induzindo um viés pouco crítico das
razões que movem idealmente a participação cidadã” (MILANI, 2007, p. 232).
Apesar do quadro pessimista até aqui traçado, os prognósticos, segundo Mota (2007),
vão em direção contrária. A partir da pesquisa Participação e distribuição nas políticas
públicas do Nordeste, a autora apresenta três grandes blocos conclusivos, onde afirma que: 1.
O poder das oligarquias tem diminuído na Bahia; 2. É forte a presença de um discurso
anticarlista em quase todos os municípios pesquisados e 3. Cresceu a importância dada à
transparência política e ao controle social nesses municípios. A autora, que pesquisou nove
dos doze municípios baianos à época com mais de 100.000 habitantes, revela, ainda, que esse
82

Segundo Milani (2007), a crise do carlismo decorre de fatores como: o rompimento com o PMDB, o confronto
com o movimento estudantil, a oposição do jornal A Tarde, a morte de Luís Eduardo Magalhães e a crise das
escutas telefônicas em 2003.
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processo mostra-se mais expressivo em cidades que passaram por administrações mais
progressistas, como Alagoinhas e Vitória da Conquista, dentre outras.
Tais questões aqui muito brevemente abordadas servem, sobretudo, para embasar uma
discussão bastante delicada, mas necessária de enfrentamento: o reconhecimento da sociedade
civil como um corpo heterogêneo e acompanhado de dilemas e contradições. Esta perspectiva,
muito bem discutida por Dagnino e colaboradores (2006), serve para desmistificar a ideia de
uma sociedade civil virtuosa, que historicamente se enxerga vitimada pelas iniquidades, onde
práticas e discursos de injustiça social são de ordem exclusiva do Estado. Nisso, a
proliferação nas redes sociais de opiniões e de movimentos por vezes sectários são mais do
que indícios dos enormes desafios a que se encontra submetido o processo de ampliação da
qualidade da democracia em tempos de radicalização das liberdades individuais (BAUMAN,
1998) ou, nas palavras de Sibilia (2008), em tempos de “show do eu”.
Faz-se necessário, contudo, perceber que tais ameaças não são exclusivas do contexto
baiano. O dado que revela que cerca de 65% dos brasileiros estariam predispostos aceitar
governos autoritários, desde que os mesmos resolvessem seus problemas econômicos
(LATINOBARÔMETRO, 2003) é um indício de que, para além das sociedades políticas, a
construção de um projeto democrático requer, também, enfrentamentos nas arenas civis.
As corporações e as redes clientelistas criadas na época
populistas, assim como suas práticas e sua cultura política,
forma ou de outra às grandes mudanças políticas dos
preservando o espaço social e cultural em que sobrevive
(DAGNINO e colaboradores, 2006, p38)

de ouro dos regimes
sobreviveram de uma
últimos trinta anos,
o projeto autoritário.

Para os autores desta citação, a combinação de culturas e tradições políticas autoritárias
–

faccionalismo,

caudilhismo,

clientelismo,

autoritarismo,

personalismo,

falta

de

transparência – evidenciou-se ao longo da história em toda América Latina e foi internalizada
pelos atores civis com diferentes pesos, inclusive na própria esquerda, produzindo pressões e
contradições internas, transformando-se em ameaças constantes às novas práticas cívicas
participativas que emergiram depois das transições políticas no continente.
Neste sentido, ainda que reconhecidas as assimetrias de poder e privilégios
concentrados no âmbito das sociedades políticas, esta análise parte do princípio de que,
também, aos civis é facultada a capacidade de agenciamento e condução da vida pública. Esta
é, na perspectiva aqui aventada, condição precípua para o entendimento dos embates
encontrados no processo de consolidação dos movimentos que, por ora, emergem na capital
baiana e que passam na próxima seção a serem apresentados ao leitor.
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4.1 Desocupa: a indignação que viralizou em Salvador no ano de 2012
O ano de 2011 foi um momento especial da cena política popular não só no âmbito
internacional. No Brasil, ainda que de forma mais difusa, os protestos nas ruas e nas redes
também começaram a tomar maior proporção e grandes manifestações foram organizadas
simultaneamente em diversas cidades do país - Marcha da Maconha, Marcha das Vadias,
contra o aumento da tarifa de transporte público, contra a construção da hidrelétrica de Belo
Monte, apenas para citar alguns episódios contestatórios multitudinários que marcaram aquele
ano no país. Todas essas manifestações também tiveram expressão nas redes e espaços
públicos soteropolitanos, em menor ou maior proporção.
Mas no dia 15 de outubro 2011, um novo movimento de caráter transnacional acontecia
na cidade e a conectava à onda de manifestações globais então correntes. Neste dia, cerca de
cem pessoas realizaram uma manifestação que integrava o evento United for a Global Change
(mais popularmente conhecido como 15-O e organizado transnacionalmente por indivíduos
com forte atuação nos movimentos 15-M e OWS), na região do centro da cidade. Neste dia
em Salvador, após o ato político, uma média de trinta manifestantes resolveu acampanhar na
Praça de Ondina, em resposta à polêmica concessão fornecida pela prefeitura para
funcionamento do Camarote Salvador, que a despeito de ocupar a praça pública por mais de 4
meses, e supostamente lucrar cerca de R$66 milhões, oferecia como contrapartida a reforma
da praça, cuja a ausência de um projeto paisagístico é flagrante, e o aluguel anual à quantia
módica de R$ 250mil por ano, ao longo de cinco anos.
Nascia, assim, o Ocupa Salvador (que por vezes assina @ocupasalvador, revelando o
seu caráter organizacional e espacial híbrido) um dos milhares de acampamentos occupy
instituídos no globo. Durante os dois meses de duração dos acampamentos, assembleias
diárias eram realizadas com vistas a refletir e articular ações em defesa dos espaços públicos
locais. Seus organizadores promoveram três rodas de diálogos, com presença de acadêmicos
como Michael Burawoy (University of California, Berkeley), Ruy Braga (USP), Christian
Dunker (USP), Wladimir Safatle (USP) e Jean Paul Rybak (sociólogo por Paris I- Sorbonne).
Além dos diálogos, foram organizados eventos culturais como projeção de vídeos,
apresentações musicais, saídas de bicicleta, dentre outros. Mas com a chegada do fim do ano,
o processo de mobilização arrefeceu e a baixa adesão por parte da população fez com que os
membros do Ocupa Salvador optassem por literalmente “levantar acampamento”.
Mas as indignações, tanto sobre a condução do caso da praça como de outros tantos
aspectos públicos, continuaram acesas nas redes. Salvador, uma das cidades brasileiras mais

104

reconhecidas por sua forte unidade identitária cultural, por vezes “mitificada” (MILANI,
2007), ao final do segundo mandato de gestão de João Henrique apresentava sinais de
generalizada insatisfação83, a ponto de ser classificada por seus moradores como a pior capital
para se morar no Brasil84. Foi neste contexto que, um mês depois do Ocupa Salvador, emergiu
um evento similar, batizado “Desocupa”, que apesar da negativa do nome mantinha o mesmo
objetivo: exigir a desocupação da Praça de Ondina pelo Camarote Salvador e chamar atenção
sobre o processo de privatização dos espaços públicos soteropolitanos.
Organizado por um grupo de artistas, jornalistas e pessoas ligadas ao campo da cultura
na cidade, é difícil definir o que foi primeiro momento do Desocupa, que nasce na forma
híbrida de evento político-cultural, manifestação e flash mob85. A chamada de um dos perfis
no Facebook traduz bem isso:
Fechada a data: 14/01/2012 vamos ocupar a Praça de Ondina com um movimento
pacífico e artístico a favor do espaço público para a cidade e não para as instituições
privadas. Vamos divulgar bastante: Presenças confirmadas de Marcia
Castro, Mariella Santiago, Virginia de Medeiros, Ana Dumas e seu carrinho
multimídia, Juliana Moraes, Daniela Steele. Esperamos a presença do Gia
Bahia, Rebeca Matta e todos que estão indignados com a situação de Salvador.

É importante perceber os elementos contidos nessa convocação que a torna específica e
distinta dos processos de mobilização normalmente verificados nos movimentos sociais
tradicionais, como, por exemplo, a ausência de um agente institucional. O post conclama a
população para um movimento pacífico e artístico, com “presenças confirmadas”, um jargão
muito mais ligado ao mundo dos eventos artísticos e culturais do que à convocação de um
evento político. Na página oficial do evento, seus organizadores sugerem que os presentes
levem “câmeras e celulares para multiplicarmos nas redes e garantirmos a integridade da

83

À época era recorrente o nome do então prefeito, João Henrique, figurar na lista dos piores prefeitos de
capitais, chegando a contabilizar 80% de reprovação por parte de seus munícipes, como ilustra o hiperlink:
http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1115399-datafolha:-joao-henrique-e-pior-prefeito-e-wagner-e-bemavaliado-como-governador. Acesso em: 11 nov 2014.
84
“Pesquisa da Proteste, associação de defesa do consumidor que avalia produtos e serviços, entrevistou neste
ano 2.202 brasileiros de 21 capitais, de ambos os sexos, com idades entre 18 e 74 anos(...)A capital baiana ficou
na pior colocação em habitação e mobilidade e conquistou o segundo pior lugar em segurança, saúde e emprego,
atrás de Maceió, Natal e João Pessoa, respectivamente ” (A TARDE, 2012). Mais informações em:
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1274588-pesquisa-indica-salvador-como-a-pior-capital-para-seviver>. Acesso em 11 nov 2012.
85
Seguindo a orientação de Lasen e Albeniz (2008) opta-se aqui pelo uso da terminologia genérica flash mob, já
que a distinção smart mob para qualificar eventos políticos carrega consigo uma série de hierarquizações
valorativas. De modo que não se mostra uma via profícua o pré-estabelecimento do que é político ou não no
encontro das multidões.

105

manifestação” e também levem “canções, ideias, discursos, passos de danças enfim, todo tipo
de declaração de amor a Salvador!!!!” (DESOCUPA, 2012)86.
Esse primeiro protesto foi chamado “Desocupa Salvador” e a visibilidade que gerou nas
redes locais fez com que a justiça fosse acionada pela empresa responsável pelo camarote
com vistas a tentar impedi-lo, como é possível notar no seguinte excerto:
O intenso debate sobre o assunto nas redes sociais levou à convocação de uma
manifestação pública de repúdio à privatização dos espaços públicos [...] O protesto,
que foi chamado de “DESOCUPA Salvador!”, foi proibido pela Justiça, a partir de
uma ação movida pela Premium Produções Criações Artísticas e Eventos Ltda., que
via na manifestação risco de depredação de seu patrimônio e preocupação com a
integridade física (!) de seus funcionários. A jornalista Nadja Vladi foi apontada
como líder do movimento sem nunca tê-lo proclamado e ainda está sendo
processada por conta do episódio. [...] A despeito da censura decretada pela Justiça,
que parece esquecer-se de que vivemos num estado democrático onde a liberdade de
expressão é garantida na Constituição, ninguém se intimidou. No dia 14 de janeiro,
mais de 500 pessoas foram à frente do Camarote gritar “Desocupa, a praça é do
povo!”, apesar da forte chuva e de a manifestação ter sido oficialmente PROIBIDA.
(MOVIMENTO DESOCUPA, 2012, grifos do autor).

A repercussão do evento na mídia local e nas redes sociais fez com que o fato se
amplificasse e se convertesse numa das pautas mais discutidas à época. Diversos artigos
foram produzidos sobre as questões urbanas suscitadas pelo Desocupa e sua proibição87. A
busca (malograda) por parte da Justiça, dos setores públicos e da Premium, por um líder com
quem negociar gerou uma série de memes. Os cartazes ironizavam a criminalização do evento,
sugerindo como possíveis líderes do movimento alguns ícones baianos emblemáticos, desde
um tradicional bar do centro de Salvador chamado “O Líder”, passando pelo conhecido
monumento das gordinhas, no bairro de Ondina, até fotos de pessoas usando a máscara do
protagonista do filme V de Vingança (MCTEIGUE, 2005).
A maior parte dos entrevistados por esta pesquisadora ressaltou que a proibição do
protesto contribuiu para potencializar as indignações e fez com que o evento tomasse maior
relevância na cena pública. Por orientação de seu advogado, a jornalista Nadja Vladi 88 não foi
à manifestação e se afastou de todo processo de discussão pública acerca do tema. Mas em
momento algum isso pareceu comprometer o êxito do evento, endossando a visão de Aldé e
Santos (2014) sobre o fato desse tipo de manifestação se constituir na forma de redes
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locais. Faz-se necessário, ainda, salientar que um dos administradores deste perfil foi um dos membros
organizadores do movimento Ocupa Salvador.
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policêntricas e com rápido poder de regeneração, mesmo quando uma de suas partes é atacada
e neutralizada.
O segundo protesto do Desocupa (que ainda nesta época não se intitulava movimento)
ocorreu pela emergência de um fato inusitado e não por um agendamento prévio de seus
integrantes. Dias depois da primeira manifestação, a população soteropolitana recebeu a
notícia de que o prefeito João Henrique, juntamente com a câmara de vereadores, sancionara
alterações à Lei de Ocupação, Uso e Ordenamento do Solo (LOUOS), mesmo depois da
advertência emitida pelo Ministério Publico (MP) que chamava atenção do prefeito sobre suas
limitações legais neste sentido.
A LOUOS foi questionada judicialmente porque o texto aprovado pela Câmara de
Vereadores contém emendas que alteram artigos do PDDU, o que não é legal,
segundo o Ministério Público. Ainda segundo o órgão, a mudança só poderia ser
feita diretamente no texto do PDDU e mediante a realização de audiências públicas e
com aprovação no Conselho da Cidade, que, embora esteja previsto na lei, nunca foi
posto em prática pela prefeitura. Entre as emendas aprovadas, está a que reduz os
poderes e representatividade do Conselho da Cidade e do Conselho Municipal do
Meio Ambiente. Está sancionada também a ampliação do gabarito da orla marítima,
permitindo a construção de prédios de até 27 pavimentos (54 metros) e permitindo
que os edifícios exerçam sombreamento nas praias antes das 10 horas e a partir das
14 horas. Também virou lei a extinção do Parque Ecológico do Vale Encantado,
área de reserva de mata atlântica, com um milhão de metros quadrados, localizada
entre a Avenida Paralela e a orla (A TARDE, 2012).

A notícia acirrou os ânimos de um grupo de estudantes de arquitetura da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) ligados à área de estudos sobre ocupação urbana. É o que relata o
criador do evento no Facebook, da segunda manifestação Desocupa:
Curiosamente tava todo mundo online [no Facebook] na hora. Eu mandei essa
notícia e aí a gente começou a conversar (...) Todo mundo revoltado, uma coisa
assim meio histérica: "aqui ó, eu vou criar o evento tal (risos)". Eu me lembro que
comecei a criar assim o evento. E aí na hora tem aquela coisa que a gente pergunta:
e o nome? E o nome do evento? (...) e alguém falou: "eu acho que o nome tem que
ser Desocupa porque faz o link com o protesto que já teve, reforça e tal (...) Antes
era Desocupa Salvador e agora vai ser Desocupa João, desocupa a prefeitura! (...)
Inclusive entendendo que a questão do camarote nada mais é que a prefeitura,
porque isso foi feito de forma corrupta com a prefeitura e tal. Então a gente tem que
deslocar o foco pra prefeitura. E foi isso! Na verdade, foi uma espécie de
apropriação, digamos assim, que fazia todo o sentido. Até porque a gente se sentia
pertencente àquilo.

Assim, no dia seguinte à sanção da LOUOS foi criado no Facebook o evento “Desocupa
a prefeitura, João”, por um grupo que, apesar de ter-se feito presente na primeira
manifestação, possuía perfil totalmente distinto do grupo original. Marcada para o dia 20 de
janeiro, a segunda manifestação reuniu o dobro de participantes da anterior e assumiu nova
pauta e alvo. Ao invés da Praça de Ondina, dirigiu-se à sede da prefeitura, na Praça
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Municipal; no lugar da desocupação do Camarote Salvador, queria a desocupação do cargo
pelo prefeito, por motivo de improbidade. É o mesmo criador e moderador da página do
segundo protesto do Desocupa que explica o processo de conversão de tais eventos pontuais
em movimento civil organizado:
O fato de haver uma nova manifestação Desocupa fez com que as pessoas
começassem a dizer que havia um movimento Desocupa. A gente entendeu que sim,
que realmente havia e que era hora de buscar meios de fortalecer isso. Então houve a
criação do blog, houve um processo de tentar criar algo. Enfim, a gente criou aquela
marca (...) E é isso. E é bem interessante pensar também nessas estratégias de
comunicação, que eram bem mambembe, na verdade. Eu fui bloqueado várias vezes
pelo Facebook, porque (...) eu ia na página de cada pessoa e colocava, sei lá... um
banner ou alguma coisa do Desocupa, entendeu? Então eu fui bem “mala”, eu
mandei muito spam, entendeu?

Vale notar que este membro do Desocupa, um dos moderadores mais presentes desde o
início, relaciona neste depoimento a oficialização do movimento com a criação de canais de
comunicação interativos e táticas que valorizam a comunicação direta com a sociedade civil,
em detrimento de intermediários como a mídia corporativa, assentindo a uma prescrição feita
por Lievrouw (2014) sobre a mídia independente ser um dos aspectos norteadores desse tipo
de novo ativismo em grupo.
Entretanto, a maior manifestação Desocupa estava ainda por acontecer em 01 de
fevereiro de 2012, quando mais de 4 mil perfis do Facebook 89 confirmaram presença no
evento. Segundo o jornal A Tarde, no dia do evento estiveram presentes cerca de 2 mil
participantes, que também marcharam até a Praça Municipal para, além da desocupação de
João Henrique, exigir revogação da LOUOS.
O sentimento de insatisfação confluiu para que uma série de reuniões e assembléias
fossem realizadas no Teatro Vila Velha, espaço que também nasceu do processo de
inquietação contestatória de artistas no período de ditadura, na década de 1960, localizado no
Passeio Público, região do centro da cidade. No início, tais reuniões congregavam uma média
de 70 pessoas e, para otimizar as atividades, foram criados Grupos de Trabalho (GTs)
específicos, responsáveis pela estruturação organizacional do movimento.
Outra ação do Desocupa de grande visibilidade e adesão social na época foi a realização
do bloco de protesto “Pipoca Indignada”. No primeiro dia do carnaval daquele ano, no
circuito Barra-Ondina, o Desocupa voltou ao local onde tudo começou, sendo a primeira
agremiação a desfilar no trajeto, reunindo alas irreverentes como: “as viúvas de João”, “ala
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dos vereadores vendidos”, “ala da especulação imobiliária” e a ala da “máfia do Buzú”
(IBAHIA, 2012)90.
Ao longo do ano de 2012 o movimento foi mudando sua estratégia de mobilização. Ao
processo das reuniões semanais foi-se adicionando outros formatos, como a realização de
debates públicos que ficaram conhecidos como “A Cidade que Queremos”, onde especialistas
em temas urbanos encontravam-se com membros da sociedade civil no intuito de delinear as
demandas para a Salvador contemporânea.
O processo de conformação do Desocupa não só criou como impulsionou antigos
movimentos locais, tais como: o Fórum a Cidade Também é Nossa, entidade composta por
cerca de 26 movimentos; o coletivo Canteiros Urbanos, de recuperação paisagística de áreas
degradadas; forte engajamento com a campanha #somostodosquilombodosmacacos, contra a
desapropriação de área quilombola em favor da Marinha Brasileira; e a aproximação com o
movimento Meu Bairro é Dois de Julho, que surge também naquele ano em resposta ao
projeto de reurbanização do centro soteropolitano sem consulta popular.
A forte mobilização dessa rede, em grande parte mediada pelo Desocupa, legitimou
junto ao Ministério Público a reivindicação de anulação das novas leis, por meio de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADIN). PDDU e LOUOS foram embargados pela justiça,
apenas sendo retomados recentemente, na gestão de Antonio Carlos Magalhães Neto, após um
longo processo de discussão e embates envolvendo Judiciário, Executivo e sociedade civil
organizada – tanto entidades representando interesses do setor imobiliário como movimentos
ligados à questão urbana em Salvador.
Mas, apesar de todos os ganhos, o movimento entra em fase de refluxo no segundo
semestre de 2012, ao que seus participantes atribuem razões diversas: alguns defendem a
hipótese de que o crescente processo de “burocratização” foi o deflagrador do esvaziamento quando o Desocupa passou a adotar táticas de acionamento das instâncias legais e jurídicas
(sobretudo do MP) como via de garantir maior efetividade de suas reivindicações. Muitos
alegam que, se por um lado esse processo de “judicialização” gerou ganhos importantes como
o embargo das novas leis sancionadas, ele também gerou um maior afastamento por parte de
membros que não se sentiam contemplados ou pouco à vontade com o universo do Direito,
requerido para domínio das novas estratégias do movimento. Algumas ações formativas no
sentido de dirimir essas assimetrias foram realizadas, mas muitos membros expressavam
resistências às mesmas e sua deliberada preferência por táticas de ação direta. Outro fator
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Disponível em : <http://www.ibahia.com/index.php?id=10&tx_ttnews%5Btt_news%5D=103215&cHash=
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possível causador da evasão foi a proximidade das eleições municipais, quando um dos
membros mais participativos do grupo e forte defensor da via jurídica lançou-se candidato a
vereador pelo Partido Verde (PV), gerando cobranças quanto ao fato do Desocupa intitular-se
apartidário. Outros indivíduos ligados anteriormente a movimentos afins (ao cicloativismo, a
movimento de bairros e artísticos), não sentindo-se devidamente contemplados em suas
demandas, também migraram para organizações que julgavam melhor se identificar. Sem
falar na costumeira falta de tempo e recurso que envolve a permanência de sujeitos nesse tipo
de estrutura, sem qualquer tipo de subvenção institucional.
Independente das causas, o fato é que o refluxo é um fenômeno intrínseco à constituição
de quaisquer agrupamentos e amplamente notificado pelas teorias dos movimentos sociais. O
que surpreende no Desocupa, assim como nos movimentos similares verificados a partir de
2010 com os levantes árabes, é a rapidez com que eles emergem, com que obtém resultados e
rapidamente se esvanecem ou fragmentam, dando origem a tantos outros novos grupos ou
ondas de manifestações, Omo observa Calhoun (2013).
Apesar do refluxo sofrido, o movimento continua a existir até a presente data de
conclusão dessa pesquisa, ainda que num formato mais difuso, que envolve o contato de cerca
de quinze membros mais ativos através de um grupo no Facebook mais restrito, chamado
“Desocupa Operacional”, e através das listas de discussões por email, validando as
observações de Juris (2012) quando afirma que, passado o processo de agregação via redes
sociais, uma nova lógica de rede, via cooperação entre grupos de indivíduos mais coesos,
passa a operar. Através “Desocupa Operacional” e da lista de emails, os membros
remanescentes articulam-se em torno de questões urbanas que ocasionalmente surgem como
caras à sociedade local (a mobilização contra a construção da Linha Viva e a alienação de
mais de 60 áreas públicas por parte da prefeitura, por exemplo). Recentemente, uma edição do
“A Cidade que Queremos” sobre racismo e segregação espacial congregou mais de 600
confirmações de presença no Facebook, o que mostra a capacidade reincidente da rede do
Desocupa de mobilizar e fazer convergir discussões públicas locais. Cabe ainda pontuar que o
uso do espaço corporativo do Facebook para articulação de ações estratégicas por vezes
emerge nas discussões do grupo sobre segurança dos membros. Eles, mesmo hesitantes, ainda
optam pela utilização deste espaço, sob o argumento da praticidade e convergência de tarefas
em detrimento do transtorno que é administrar plataformas múltiplas de comunicação na web.
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4.2 As manifestações de junho de 2013 - Brasil

Em junho de 2013 uma série de manifestações multitudinárias eclodiu em todo o
Brasil91 e levou às ruas de centenas de cidades mais de um milhão e meio de pessoas.
Inicialmente convocadas pelo Movimento Passe Livre de São Paulo (MPL-SP), as marchas
objetivam protestar contra a elevação da tarifa de transporte público na capital paulista, de
R$3,00 para 3,2092. Durante a semana do dia 3 de junho de 2013, um dia após o aumento da
tarifa na capital paulista, uma série de protestos se sucedeu na cidade, e à medida que foram
crescendo, também o conflito entre polícia e manifestantes se intensificou. No dia 6 de junho,
o protesto entre o centro e a Avenida Paulista reuniu cerca de 2 mil pessoas e, nesse mesmo
dia, foram contabilizadas quinze prisões. No dia seguinte, o contingente policial subiu de 40
homens para 350, enquanto a média de manifestantes continuava a mesma. No dia 11, muitas
cenas de destruição do patrimônio público e privado foram reportadas pelos jornais.
Porém, é no dia 13 de junho que os conflitos entre polícia e manifestantes se acirram.
Cerca de 200 pessoas são detidas, dentre as quais civis que não participavam das
manifestações, jornalistas e fotógrafos a trabalho. Sete profissionais da imprensa foram
atingidos por balas de borracha disparadas por policiais, sendo que uma delas atingiu o olho
do fotógrafo Sérgio Silva, fazendo com que o mesmo perdesse a visão esquerda. Outro
repórter da revista Carta Capital93 documentou sua prisão por simplesmente trazer na mochila
vinagre, substância usada pelos manifestantes para atenuar os efeitos dos gases lacrimogênios
lançados pela polícia para dispersar a multidão. Essas, dentre outras milhares de imagens que
circularam praticamente em tempo real, explicitavam uma série de situações de abuso de
poder por parte do Estado, similares às ocorridas nos levantes mundiais aqui previamente
relatados.
Diante da viralização das imagens e sua repercussão negativa nos diferentes meios de
comunicação, prefeito e governador anunciam o recuo no aumento do preço da tarifa em São
Paulo. Nesse momento, porém, a indignação havia se generalizado, nacional e
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internacionalmente, através das redes sociais e via grande mídia corporativa, que a essa altura
muda seu parecer quanto à legitimidade das manifestações e passa a apoiá-las. Mais uma vez
a “epidemia” (CARNEIRO, 2012) da onda de levantes populares se apresenta. Desta vez no
Brasil, onde no dia 17 de junho são registrados protestos em 28 cidades de 12 Estados da
federação (PUJOL, ROCHA e SAMPAIO, 2014). Capitais como Vitória, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Curitiba e Salvador totalizaram mais de 100 mil participantes nas ruas. Nesse
mesmo dia, a presidente Dilma Rousseff vai à TV, na tentativa de responder ao estado de
animosidade expresso por milhões de brasileiros, reconhecendo a legitimidade de tais eventos
em processos democráticos e propondo a realização de reforma política.
No dia 20 de junho as marchas espalharam-se por centenas de cidades, agora não mais
sob a mesma bandeira comum de protesto contra o aumento do transporte. O que unia os
manifestantes a partir daí era a indignação com o panorama conjuntural historicamente posto
no país: a precariedade de serviços públicos como educação e saúde; a impunidade da
corrupção; o modo como se tem convivido e banalizado a violência militar; os gastos
excessivos e o mau uso do dinheiro para realização da Copa do Mundo de 2014; a descrença
nos representantes políticos, dentre outras questões. Neste mesmo dia, episódios de violência
generalizada (inclusive entre manifestantes) fizeram com que o MPL-SP reconhecesse que a
situação estava fora de controle e declarasse que não convocaria mais manifestações. Isso, no
entanto, não impede que os eventos se proliferem por todo o Brasil, demonstrando a ausência
de centralidade estratégica que o processo havia tomado.
Não foi só a aquiescência da massa às ruas que fez deste um dos acontecimentos
políticos mais polêmicos dos últimos tempos no país, mas uma série de novidades. Pela
primeira vez no Brasil uma grande manifestação não foi convocada por uma única instituição
com peso representativo como o foram outrora os sindicatos e partidos de esquerda (nas
campanhas de Diretas Já, por exemplo) e a grande mídia (no processo de impedimento do expresidente Fernando Collor de Melo). Pela primeira vez não emergiu da multidão a figura de
um líder para negociar em nome dos manifestantes; ineditamente, também, as informações
foram produzidas em tempo real por civis, num volume infinitamente maior que qualquer
veículo de comunicação seria capaz de dar conta; tampouco havia uma pauta única, um script
de negociação política. Ainda que a forte repressão policial às primeiras marchas convocadas
pelo MPL-SP tenha sido o pivô do evento, era notória a profusão de ideias, grupos e
reivindicações que tomaram as ruas e praças de mais de 400 cidades brasileiras em junho de
2013.
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No dia 26 de junho, a presidente Dilma Rousseff realizou duas reuniões para pensar
conjuntamente como responder à situação: uma, com representantes de sindicatos e
movimentos populares, incluindo o MPL; outra, com governadores e prefeitos de capitais. Já
o Congresso Nacional tratou também de agilizar a aprovação de uma série de pautas que
encontravam-se engavetadas: 75% dos royalties do petróleo para a educação e os 25%
restantes para a saúde; a corrupção passou a ser crime hediondo (PLS 204/2011); o transporte
público passa a ser direito social (PEC 90/2011); a redução das exigências para apresentação
de Projetos de Iniciativa Popular (PEC 03/2011 e PEC 45/2011) e o veto à PEC-37 e, a
garantia do MP continuar a conduzir investigações criminais (PUJOL, ROCHA e SAMPAIO,
2014). A presidente propôs ainda cinco pactos nacionais: a) pela responsabilidade fiscal, com
vistas a controlar gastos públicos e conter a inflação; b) reforma política e maior participação
popular nos processos decisórios; c) incremento do transporte público; d) pela melhoria nos
serviços públicos de saúde, incluindo o anúncio de abertura de 35 mil vagas para a
contratação de médicos no SUS até 2015; e) pela melhoria da educação pública.
Ao escrutinar os dados dos principais institutos de pesquisa de opinião, Andre Singer
(2013) arrisca traçar um perfil majoritário dos participantes das manifestações em todo o país:
80% de jovens (12 a 25anos) ou jovens adultos (26 a 39 anos), sobretudo a partir do dia 20/06
quando as manifestações atingem seu clímax. Cerca de 50% deles possuíam renda familiar
abaixo de 5 salários mínimos. Mais de 70% estava no mercado de trabalho.
Contraditoriamente, o nível escolar era bem mais alto do que a média nacional: mais de 70%
cursava o nível superior, contra a estimativa do Ministério da Educação, em 2011, que relata
apenas 15% de jovens universitários94. A maioria (62%) tomou conhecimento das
manifestações pelo Facebook e 75% convocou amigos via redes sociais. Disso decorre a
seguinte hipótese por parte do autor:
[a composição social dos acontecimentos de junho foi] tanto expressão de uma
classe média tradicional inconformada com diferentes aspectos da realidade nacional
quanto um reflexo daquilo que prefiro denominar de novo proletariado (...): trata-se
dos trabalhadores, em geral jovens, que conseguiram emprego com carteira assinada
na década lulista (2003-2013), mas que padecem com baixa remuneração, alta
rotatividade e más condições de trabalho (SINGER, 2013, p.27).

Os desdobramentos de junho 2013 ainda se mostram em andamento quando da
finalização da escrita desta dissertação e, assim como os outros protestos similares, parece que
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sua compreensão ainda custará uma série de desestabilizações95 nas esferas culturais, políticas
e econômicas, tanto no plano global como nos locais. Entretanto algumas problemáticas já se
apresentam como postas, como a séria crise que se abateu sobre o PT e a figura da presidente
Dilma desde então96:
Assim, a aceleração do custo de vida para os setores médios nos meses que
precederam as manifestações poderia explicar, em parte, a insatisfação que acabou
por se expressar nas ruas em junho. Sozinha a inflação não teria, a meu ver,
potencial para fornecer o combustível dos protestos, mas ela pode ter potencializado
as inúmeras críticas que os setores médios, tanto à esquerda quanto à direita, faziam
ao lulismo, já aguçadas pelas difíceis condições de vida urbana, em particular nos
quesitos mobilidade e segurança (SINGER, 2013, p.34).

O sociólogo, apoiado por dados do Datafolha, revela que no dia 20/06 os manifestantes
de São Paulo apresentavam a seguinte orientação política: 22% de esquerda; 14% centroesquerda; 31%, centro; 11% centro-direita; 10% direita; e 13% não tinham orientação. Para o
autor, o que prevalece é a posição de centro, capaz de abrigar tanto as demandas de esquerda
(as iniquidades da vida urbana, os gastos públicos produzidos em favor do capital) como as de
direita (a corrupção). Isso mostra que, similar ao processo espanhol, quando da eclosão do 15M, a esquerda não perde adesão para a direita e sim para o centro, o que provoca a partir disso
o acirramento da disputa institucional, sobretudo entre PT e PSDB.
Feita a contextualização do processo de emergência das manifestações de junho no
Brasil, passamos ao segundo recorte desta pesquisa: o movimento derivado das manifestações
de Junho 2013 em Salvador.

4.3 As Manifestações de Junho de 2013 em Salvador

Em Salvador, a onda de protestos iniciou-se no dia 15 de junho, quando cerca de 400
pessoas reuniram-se em assembléia no Passeio Público e marcharam em direção à estação de
transbordo da Lapa, onde foi realizado o “passe livre”, tática de ação direta que consiste em
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fazer a população acessar o ônibus gratuitamente, pela porta de saída, evitando assim o
controle de passageiros pela catraca97.
Mas foi no dia 17 de junho, com a realização de assembléia seguida de marcha na
região do Iguatemi, que as manifestações se fizeram repercutir na mídia local e, de forma
mais modesta, nacionalmente. Os números como sempre são polêmicos - a polícia falou de
quatro mil participantes e a Transalvador de oito mil98, enquanto o jornal A Tarde
contabilizou dez mil pessoas99. Já no evento de chamada para a manifestação, organizado no
Facebook, mais de 22 mil perfis confirmaram presença100. Os relatos policiais e da imprensa
naquele dia reportam a realização de um ato pacífico, sem maiores embates entre polícia e
manifestantes.
O objetivo inicial das marchas era prestar solidariedade ao processo de coerção sofrido
em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas já na primeira assembléia foram discutidas questões
referentes à mobilidade local e a perspectiva de fundar um movimento social na cidade, que
logo ficou conhecido como MPL-Salvador (MPL-SSA). Assim, o movimento começou a
assinar seus comunicados oficiais, mesmo sem um processo de vinculação formal ao MPL
Nacional.
A maior manifestação na capital baiana, e também mais conflituosa, ocorreu no dia 20
de junho, quando mais de 20 mil pessoas101 marcharam do Campo Grande em direção ao
estádio Arena Fonte Nova, dia em que as seleções da Nigéria e do Uruguai se enfrentavam, na
abertura da Copa das Confederações na cidade102. O contingente de pessoas era tão grande e o
caminho tão extenso que subgrupos se formaram e, na altura do bairro do Politeama,
dividiram-se em dois trajetos: Avenida Joana Angélica e Vale dos Barris. O intuito, no
entanto, era o mesmo: chegar até o estádio, cujo entorno havia sido interditado e só podia ser
acessado por moradores e portadores de ingressos para os jogos. Esse e outros pontos
polêmicos do processo de realização de mega eventos esportivos no país haviam se tornado
alvo de críticas múltiplas nos meses que antecederam as manifestações e alimentaram
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bastante o espírito de insatisfação da época103. Associado a isso, o adiamento e/ou ausência
das obras de mobilidade prometidas como contrapartida, dentre elas, a inauguração do metrô cujas obras atrasadas por 13 anos haviam se convertido em sinônimo de escândalos e da
opacidade da gestão pública. Contudo, os manifestantes soteropolitanos não conseguiram
chegar ao estádio. Encontraram no caminho uma polícia altamente reforçada104, orientada
para evitar maiores transtornos na zona onde se realizavam os jogos de repercussão
internacional. As imagens socializadas à época mostram um cenário de batalha, com explosão
de bombas de efeito moral, tiros105 e perseguição a civis pela polícia montada. No embate
com a polícia, jovens improvisaram barricadas de confronto, com banheiros químicos,
pedaços de madeira e pedregulhos106. Nesse dia, lojas, bancos e ônibus foram depredados e
um ônibus foi incendiado na Avenida Centenário, via próxima a área de realização do jogo.
Ainda que não se possa afirmar uma relação causal entre a intensidade de força utilizada pela
polícia e o aumento dos casos de vandalismo – essa questão até mesmo foge dos esforços
metodológicos desta pesquisa – é curioso notar como ela se repete, sobretudo nos momentos
de realização do evento da Copa das Confederações, quando um contingente policial massivo
é convocado a atuar.
A quarta grande manifestação ocorreu no dia 22 de junho. Com um contingente bem
reduzido - 2.500 pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Salvador da Bahia
(SSP-BA)107, as manifestações se pulverizaram por vias públicas distintas, como: Avenida
ACM, Lucaia, Bonocô e Tancredo Neves. O grupo que optou por seguir pelo Vale dos Barris em
direção ao estádio da Arena Fonte Nova, onde se realizava o jogo Brasil x Itália, entrou em
confronto com a polícia, mas não somente ali. Também na região do Iguatemi houve confronto e
participantes do protesto relataram o lançamento de bombas de gás lacrimogênio nas
103
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dependências do shopping por parte da polícia. Cinco jovens foram presos. Três repórteres locais
foram impedidos pela polícia de realizar seus trabalhos108.
Links de transmissão ao vivo foram gerados para documentar, em tempo real, os
diversos pontos onde ocorreram manifestações e conflito físico. A todo momento surgiam,
principalmente no Facebook, iniciativas pessoais e coletivas atualizando o status das ruas
como a seguinte:
Vi você pedindo informações sobre a manifestação, quero contribuir:
- Tem policiais da choque e da caatinga organizados no cruzamento da
Garibaldi/Vasco/Rio Vermelho(...)-Barreira policial na Paralela faz revista em carro
à procura de fogos de artifício. Caso encontrem, o carro é retido.
-Informação de confisco de máscaras e cartazes em ônibus(...) -ACM congestionada.
Helicópteros sobrevoam região da ACM, do Iguatemi ao final da Garibaldi. 109

No dia 27 de junho, às 14h, uma marcha saiu do Campo Grande em direção à Prefeitura
de Salvador. O objetivo era entregar ao prefeito ACM Neto uma carta feita em assembléia
pelos manifestantes com uma série de reivindicações na área de mobilidade urbana110. O teor
da carta mostra que, apesar de endereçada ao gestor municipal, a insatisfação extrapolava sua
alçada, estendendo-se aos âmbitos estadual e federal, onde outras inquietações civis são
adicionadas ao tema da mobilidade, como é possível constatar no seguinte trecho:
Repudiamos, ainda, os gastos indevidos do dinheiro público com eventos esportivos
de grande porte, como a Copa do Mundo. Repudiamos o Projeto de Decreto
Legislativo (PDC) nº 234/2011, do deputado João Campos (PSDB-GO), conhecido
como “Cura Gay”. Repudiamos a presença do pastor e deputado Marcos Feliciano
na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Repudiamos o projeto
que cria o “Estatuto do Nascituro”. Repudiamos o projeto de lei 7663/10, de autoria
do Deputado Osmar Terra (PMDB/RS) que prevê, entre outros equívocos, a
internação forçada de dependentes químicos (MPL-SSA, 2013).

Esse processo difuso de pautas se mostra muito mais explícito na enquete elaborada
coletivamente na página do evento “Manifestação Passe Livre-Salvador”, no Facebook111,
onde mais de 84 reivindicações são listadas em resposta à pergunta feita pelo perfil de uma
usuária sobre o que deveria ser prioridade de reivindicação em Salvador. Na enquete, o metrô
aparece em primeiro lugar, com 3.582 votos; seguido pela PEC 37 (3.487 votos); em terceiro,
a reforma da Estação da Lapa (2.952); seguida pela melhoria do SUS (2.419 votos) e das
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escolas públicas (2.138 votos). Todos estes itens aparecem como prioritários, à frente dos
motivos originais das manifestações - redução da tarifa (1.474 votos) e melhoria da qualidade
do transporte urbano (2.067 votos).
Ainda que a enquete do Facebook não apresente validade científica, é interessante
confrontar seus resultados aos divulgados pelo Ibope, em 20 de junho de 2013, em oito
capitais112 – Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Brasília e
Porto Alegre – onde 37,6% diziam que protestavam pelo transporte público; 29,9% contra o
ambiente político (especialmente contra a corrupção presente nele: 24%); já 4,5% tinham
como motivo precípuo reclamar dos gastos com a copa do mundo; e 12,1% estavam nas ruas
pela causa da saúde pública (IBOPE, 2013).
No dia 11 de julho foi realizada uma audiência pública na câmara de vereadores com
objetivo de debater a mobilidade urbana com a população. É emblemática a ausência de
representantes de entidades como o MP e o Sindicato das Empresas do Transporte de
Passageiros de Salvador (SETPS), assim como do próprio prefeito na audiência, mostrando
que, diferente do Legislativo e Executivo federais, em Salvador os gestores públicos não
auferiram a devida importância a tais levantes populares.
Durante o mês de julho os protestos e assembléias continuaram a acontecer, mas o
número de manifestantes caiu e a cobertura midiática foi se tornando cada vez mais esparsa.
Até que no dia 22 de julho, cerca de vinte pessoas ocuparam a Câmara Municipal. O relato de
um deles esclarece as motivações para isso:
A partir dessa audiência alguém deu a ideia de fazer o acompanhamento [das
sessões] da câmara e assim descobriu-se que havia 70 projetos de mobilidade
parados. Porque descobrimos que ir à câmara, para fazer pressão junto aos
vereadores, seria a melhor estratégia para fazer aprovar os nossos projetos.
Frequentamos a câmara uma semana inteira. Mas eu acho que eles já estavam
“escolados”, pois toda vez que tinha quinze, dez pessoas - não precisava nem encher
- eles derrubavam a sessão. Saíam os vereadores, ficava um quórum menor do que
12, que é o número necessário para fazer ocorrer a sessão. E assim a sessão caía (...)
Aí nos organizamos para, se eles fizessem isso no dia útil seguinte, nós nos
organizaríamos para ocupar a câmara. E fizemos.

A ocupação da câmara gerou mais conflitos internos que com o corpo político
municipal. Houve quem reprovasse a ação por julgar que a ausência daqueles manifestantes
enfraqueceria o processo das assembléias, àquela altura já em fase de refluxo; houve quem
acusasse os ocupantes de sabotar o ato programado para o dia seguinte, 23 de julho, que iria
finalmente confrontar o governador Jacques Wagner (PT). Como o contingente de petistas nas
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assembléias era bastante expressivo, havia sempre nos debates a cobrança por uma postura
mais contundente por parte do coletivo com relação ao governo estadual, assim como vinha
sendo feito em relação à figura do prefeito ACM Neto, do partido Democratas (DEM). Mas o
grande mal-estar era mesmo por conta desse grupo ter organizado a ocupação em segredo,
sem o consentimento do coletivo. Ao que o mesmo ocupante justifica:
Ficou aprovado em assembleia anterior que qualquer ação direta não precisaria pedir
aprovação à assembleia para se realizar (...). Dos 23 [ocupantes], acho que tinha 5 ou
6 de partido (PT, PC do B, PSB, PSOL) (...) e um monte de guerrilheiro que não
“comia pilha” de nenhum partido. E isso dava um equilíbrio “massa”. (...) algumas
pessoas consideraram que aquilo era uma manobra para desviar o foco do
governo(...), como se fosse uma articulação petista, o que não era verdade (...). Nós
passamos uma semana na câmara de vereadores pressionando e não havia como a
gente garantir a ocupação naquele dia. Tudo ia depender da reação dos vereadores,
se fizessem a sessão, não teríamos ocupado. (...) na nossa cabeça organizar uma
ocupação era um processo difícil, você vai fazer uma coisa que não é permitido (...).
Se nós divulgássemos em assembléia, aquilo seria impedido e teríamos uma prisão
preventiva. (sic)

No dia do protesto direcionado ao governador Jacques Wagner, no Centro
Administrativo da Bahia, um grupo de manifestantes parou diante da estátua do deputado Luis
Eduardo Magalhães e a rebatizou simbolicamente de Carlos Marighella. É curioso notar que
apesar da herança libertária dos movimentos neste século, o de Salvador optou por prestar
tributo a um líder comunista local, o que mostra as tensões internas entre uma tradição
comunista e os impulsos das novas formas autogestionadas. Essas aparentes contradições
eram intrínsecas ao modo como se constituiu o grupo, como revela a fala de outro membro:
A assembléia que tinha todo sábado era diversa, não tinha cara. Era uma guerra
constante. Muito difícil coordenar uma assembléia daquela. Muito difícil! Porque as
pessoas passavam por cima dos moderadores, porque os partidos se juntavam para
fazer “bolo”, mesmo. E isso foi cansando as pessoas. Tinha os partidários, que eu
não sabia dizer se era PC do B ou PT... Teve o problema da audiência pública, que
primeiro elegeu uma comissão, que foi acusada de golpe e então foi desfeita (...).
Mas as pessoas da primeira constituição de mesa para audiência se sentiram traídas e
também se afastaram. O “MPL Antigo” queria uma postura mais radical, não
concordava com solicitações do tipo redução da passagem para R$2,50.

É dessa disparidade de interesses - perspectivas ideológicas (anarquistas, libertários,
partidários de esquerda, apartidários), encaminhamentos (que postura adotar perante o Estado:
conflito ou negociação propositiva?) e metodologias de deliberação (os membros ligados aos
movimentos mais tradicionais e a partidos insistiam na tomada de decisão por votação, ao
passo que outra parte defendia a via do consenso) - que vão ocorrendo os rachas e outros
grupos mais coesos, do ponto de vista identitário. Primeiro, a União Independente Passe Livre
(UIPL) - chamada irreverentemente de apenas UI - formada por indivíduos que não
acreditavam na possibilidade de construção de um movimento com a presença de partidários
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de qualquer natureza, como é possível constatar pela declaração expressa no perfil oficial do
movimento no Facebook:
O que somos contra é a partidarização do movimento Passe Livre e a submissão do
mesmo a organizações externas sejam essas quais forem, os partidos tem o direito de
se organizarem e atuarem e construírem suas lutas com suas diretrizes, forças e
bandeiras fora do movimento. Porque internamente deveriam participar sem se
apropriar do mesmo, no entanto temos presenciado o oposto, já explicitado em
postagens anteriores, por isso optamos formar uma organização sem a presença de
membros de partido (UIPL, sem data) 113.

Depois, foi a vez do coletivo Tarifa Zero comunicar uma nova dissidência, formada
principalmente por membros do primeiro MPL (também chamado pelos manifestantes de
2013 de “MPL antigo”), fundado em Salvador, a partir da série de protestos que ficaram
conhecidos como “A Revolta do Buzu”, em 2003. Os membros do Tarifa Zero, na qualidade
de único grupo soteropolitano oficialmente reconhecido pelo MPL Nacional, travaram na
cena alternativa nacional114 uma série de discussões quanto ao processo de proliferação da
sigla MPL, a saber:
Desde junho, a grande mídia e alguns setores da esquerda têm tentado confundir o
movimento social organizado, que é o MPL, com uma frente de lutas ampla e
irrestrita, para abafar e diluir aquilo com que o MPL contribuiu decisivamente em
junho. (...) Usam o nome do nosso coletivo desrespeitando completamente nossa
história de luta. (...) Em Salvador (BA) uma frente hegemonizada por indivíduos e
organizações de esquerda de cunho nitidamente governista usa a sigla do MPL para
se projetar politicamente, e tem hostilizado a própria federação nacional do MPL.
(...) reafirmamos que só integram a federação nacional do Movimento Passe Livre,
aqueles coletivos que passaram pelo processo de adesão ao MPL: que mostraram ter
concordância com os princípios do movimento, dos quais conhecemos a história na
própria cidade, que procuraram e foram acompanhados por outros coletivos já
federados, e nos quais temos plena confiança e laços de solidariedade de luta (MPL–
Brasil, 2014).

Ficam explícitos os obstáculos operacionais que se colocam mesmo a uma luta comum.
O MPL – movimento herdeiro da tradição autonomista inaugurada no Brasil nos anos 1980 e
difundida na década de 1990, através dos movimentos antiglobalização115 - apesar de admitir
a cooperação com instituições de esquerda, de forma alguma deseja ver sua história vinculada
a alguns desses organismos mais fluidos surgidos em junho de 2013. Para seus membros, “a
via parlamentar não deve ser o sustentáculo do MPL, ao contrário, a força deve vir das ruas”
(MPL-SP, 2013).
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O grupo de Salvador, acusado pelo MPL de seqüestro da sigla, argumenta que o nome
surgiu do processo das reuniões, num acordo mútuo entre seus partícipes, e não do interesse
isolado de determinado grupo. Seus membros alegam, ainda, que ensaiaram um processo de
aproximação, iniciado pela visita de um dos membros do MPL-SP logo nos primeiros meses
das reuniões no Passeio Público, mas que o próprio MPL não havia dado continuidade ao
processo de filiação. Além disso, os membros de Salvador, em conjunto com membros de
outras cidades como Curitiba e Camaçari, organizaram um encontro dos grupos não
reconhecidos pelo MPL, onde se debateu, dentre outras questões, o excesso de poderes do
MPL de São Paulo na condução dos rumos do movimento nacional.
Não cabe aqui enveredar na celeuma causada entre os grupos ou auferir razão a algum
deles, mas este episódio serve para ilustrar, bem como refletir, sobre a condição dos
movimentos deste século e as sutis diferenças de seu antepassado mais recente: o movimento
antiglobalização, do qual o MPL é declaradamente signatário. Cabe nesse ponto lembrar as
similaridades com o processo de nominação do Desocupa. Ambos os movimentos seguem um
itinerário constitutivo bem similar aos processos criativos da internet, que envolve a
reapropriação de táticas, ideias, discursos e até mesmo o nome, onde as fronteiras da autoria
são radicalmente borradas. Em ambos os movimentos é possível notar a mesma sucessão de
fatos: 1. primeiro, um grupo propõe um evento de manifestação; 2. depois outro(s) grupo(s)
que estava(m) presente(s) na primeira manifestação, sente(m)-se autorizado(s) a organizar
outro protesto, com o mesmo nome do primeiro, já que pertence à mesma temática
(mobilidade urbana), está imbuído do mesmo sentimento (indignação) e almeja o mesmo fim
(lutar contra a concupiscência de interesses entre sociedade política e mercado); 3. da
regularidade e repercussão dos encontros públicos é que decorre a necessidade de se fundar
um movimento, que naturalmente passa a ser chamado pelo nome dos eventos que o
originaram.
Com o Desocupa isso não foi um grande problema, já que o nome não possuía um
determinado “dono”, mas com o MPL a coisa muda de figura. O nome do evento que gerou as
manifestações em Salvador coincide com um ator coletivo bem delimitado, com dez anos de
história e, diferente dos movimentos atuais, reporta sua existência à tradição das lutas
urbanas. A multidão que se reuniu no Passeio Público e legitimou a adoção da sigla já cresceu
junto com a Internet, um ambiente fortemente marcado pela perspectiva da reconfiguração e
remediação, proposto por Lievrouw e oportunamente bem sintetizado por Alcântara (2014):
A primeira [reconfiguração] é o processo de modificação e adaptação das mídias
pelos usuários de acordo com suas necessidades e propósitos. Já a remediação é o
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processo em que os usuários adaptam, recombinam materiais e expressões já
existentes para continuar criando novos trabalhos e novas idéias (ALCANTARA,
2014, p.96).

Ainda sobre a questão do nome, Calhoun (2013) argumenta que fenômenos como os
movimentos occupy são muito mais “momento do que movimento”, o que não os torna menos
importantes para os processos de mudança social. Entretanto, em que pese a sua importância e
magnitude, o autor defende que é necessário diferenciar protestos pontuais e manifestações de
curto prazo dos padrões de uma ação de longa duração (os movimentos), que objetiva
produzir maiores mudanças sociais. No sentido delineado por Calhoun, a próxima onda de
mobilizações que porventura surja nos EUA virá sob um outro nome que não “occupy”. De
modo que, sendo mais momento que movimento, os nomes, assim como uma série de
procedimentos desses espaços, seriam fluidos e pontuais. Breno Bringel (2013) propõe uma
leitura similar, porém menos determinista quanto à idéia de durabilidade dessas ações
coletivas:
McAdam (1995), por exemplo, chama a atenção para a importância de distinguir
analiticamente “movimentos iniciadores” de “movimentos derivados”. Os primeiros
seriam responsáveis por identificar brechas, realizar enquadramentos provisórios,
agitar e encorajar a mobilização social, e, quando bem-sucedidos (através de
diversos fatores e processos que incluem o contágio e a capacidade de difusão, entre
outros), passariam a acompanhar-se dos segundos, os derivados, “intérpretes
criativos” do cenário aberto (BRINGEL, 2013, p.44).

Um forte indício sobre o confronto estético das gerações recentes de movimentos pode
ser notado na crítica de um dos manifestantes de 2013 à perspectiva dos membros do “MPL
Antigo”. Esse manifestante acreditava que o fato dos membros do Tarifa Zero serem
“intelectualizados demais” atrapalhava a tomada de decisões e o desenvolvimento de uma
perspectiva mais pragmática para o movimento. O mesmo manifestante ainda admitia que
havia se unido ao movimento de junho muito mais pela expectativa de participar de um
movimento horizontal do que pela crença na conquista do transporte gratuito para a população
soteropolitana. Para ele, a não cobrança de tarifa não era uma realidade viável na conjuntura
dada e por isso preferia lutar por resultados palpáveis e mais imediatos, como a redução da
tarifa, dentre outros. No depoimento desse militante percebe-se o que se mostrou
preponderante no movimento de junho 2013: conquistas concretas eram mais importantes que
a construção de um horizonte de luta.
Nós conseguimos a instalação do bilhete único, conseguimos que o “Domingo é
meia”, que só era permitido em dinheiro, fosse validado também para Smart Card.
Ou seja, eles começaram a ceder, mesmo não dizendo que era o (movimento) Passe
Livre. O prefeito dizia que era promessa de programa dele, mas nós sabíamos que
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era porque estávamos na Câmara. (...) Apesar da gente estar na câmara em pressão à
prefeitura, o governador nos atendeu, para ganhar [do prefeito, que não havia ainda
recebido os manifestantes] e talvez impedir um procedimento de igual teor, ou seja,
a gente ocupar a câmara de deputados. Então tudo isso foram ganhos. (sic)

Além de tais ganhos, outros foram sinalizados pelo MPL em comunicado oficial à
imprensa, como: a abertura das planilhas do Setps; a convocação, por parte do Executivo, das
entidades formadoras do Conselho Municipal de Transportes, de caráter consultivo, ao que os
manifestantes insistiam em tornar deliberativo116.
Além dos ganhos concretos cabe assinalar os ganhos simbólicos obtidos em meio à
polêmica ocupação. Enquanto os ocupantes permaneciam dentro da câmara, uma rede de
solidariedade foi acionada para protegê-los de possíveis ações violentas da polícia, sobretudo
no período da madrugada, quando não houvesse testemunho público. Uma ocupação externa
se organizou, barracas foram montadas e um fluxo permanente de pessoas se estabeleceu.
Muitos que trabalhavam, ao final do expediente compareciam para engrossar o contingente de
pessoas na causa e trazer alimentos e água para os ocupantes. Atividades artísticas
(performances, recital de poesias, projeções de filmes etc.) foram organizadas e o
relacionamento com outra camada da população, geralmente mais pobre e freqüentadora do
centro de Salvador, estreitou-se. Por fim, em resposta à suspensão das sessões da câmara por
conta da ocupação, o MPL-SSA organizou a Tribuna Passe Livre, uma espécie de sessão
pública, onde qualquer cidadão teria acesso ao microfone para relatar e discutir os problemas
de seu bairro e da cidade.
A ocupação interna da Câmara Municipal foi desfeita no dia 21 de agosto e durou 31
dias. A externa permaneceu por mais 20 dias, segundo relatos dos integrantes. Ao todo, foram
aproximadamente 50 dias de acampamento. Um dos manifestantes explica o motivo da
desocupação:
No início acusaram a gente de estar embargando os trabalhos da câmara com a
ocupação, só que nós já tínhamos freqüentado a câmara para saber que eles não
estavam fazendo nada. Nós fomos combatidos pela mídia e isso perdeu o impacto,
não era o impacto das pessoas estarem ali na porta, é das pessoas via internet, da
opinião pública, que nem precisava ir lá, mas se ela estivesse a favor, nós teríamos
força. (sic)
116

Sobre situação semelhante, o MPL São Paulo posicionou-se de forma oposta: “Em resposta às mobilizações,
a prefeitura decretou a formação do Conselho Municipal de Transportes (CMT), como um espaço que garantiria
a ‘participação popular e a gestão democrática do transporte’. Nada mais equivocado: a própria composição
desse conselho e seu caráter consultivo já indicavam a contradição do discurso da prefeitura. Com maioria
formada por representantes do empresariado e do poder público, não é possível garantir a participação popular.
Isso, aliado ao caráter consultivo do Conselho, impede a gestão democrática: para se gerir é necessário ter o
poder de decisão. A população deve decidir, não apenas ser consultada quanto à gestão do transporte público.
(MPL-SP, 2013). Em: <http://saopaulo.mpl.org.br/2013/08/02/sobre-a-formacao-do-conselho-municipal-detransportes>. Acesso em 23 set 2013.
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Relatos como esse sugerem duas questões cruciais nos estudos sobre ação coletiva na
atualidade: 1) é possível preterir ou negligenciar o papel ocupado pelo chamado “ativismo de
sofá” ou “de Facebook”?; 2) como fica a questão do relacionamento com a mídia em tempos
de mobilização automassiva? Que tipo de modelo alternativo comunicacional adotar para
fazer continuar o processo de informação da luta independente?
Entretanto, a visibilidade midiática é apenas uma parte desse processo complexo que é a
continuidade de um movimento social. Para este mesmo manifestante, além da mídia, a
ocupação da câmara perdeu o sentido, sobretudo depois da votação que endossou a decisão do
prefeito de veto à cobrança de ISS para as incorporadoras imobiliárias locais, como relata:
Não desistimos da ocupação mesmo sem o apoio público porque nós sabíamos que
existiam algumas votações que, com nós ali dentro, funcionariam como moeda para
conquistar coisas para a mobilidade urbana. Nós sabíamos que vinha o empréstimo
do governo do estado, de 100 milhões, para prefeitura; a isenção do ISS das
incorporadoras(...) Eles estavam dando isenção de ISS às maiores empresas que
financiavam o prefeito. Não só do prefeito como do governador e dos próprios
vereadores. [Acreditávamos que] Enquanto estivéssemos ali dentro eles não
votariam. Todos os vereadores aprovaram, a exceção de um ou dois ali.

Depois da desocupação da câmara municipal, os militantes voltaram a se reunir no
Passeio Público com um contingente bem menor, que em geral não chegava a 50
participantes. A essa altura, a presença dos membros de movimentos ligados à esquerda
tradicional (sobretudo PT, sindicatos, movimentos institucionalizados como o movimento
estudantil, negro dentre outros) se fazia notar e por vezes definia os rumos do movimento por
ser maioria nas votações internas. Uma das integrantes que se autodefiniu “apartidária”
sintetiza os dilemas da relação com membros partidários:
O poder de articulação deles [os partidários] é muito grande. Enquanto você tá no
movimento, tá beleza, tem um grupo enorme de independentes ali. Ah, mas se tem
uma votação importante, eles [os partidários] trazem um grupo de pessoas. (...)Você
via tais grupos votando com tal pessoa. Então o poder de articulação do partido é
muito grande.

Num desses processos de tensão entre “apartidários” e “partidários”, dois participantes
foram expulsos do MPL-SSA por terem se negado a entregar a senha de administração do
grupo de discussão no Facebook, com mais de 4 mil membros. Os dois alegavam que só
entregariam a senha de moderação do grupo quando outra participante do movimento, cuja
maioria dos posicionamentos coincidiam com os da ala petista do movimento, entregasse a
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senha de moderação da página oficial do movimento, também endereçada no Facebook117.
Para eles, a expulsão (deliberada em votação coletiva com resultado apertado) houvera sido
uma estratégia dos membros petistas com o propósito de cooptação do movimento para fins
partidários. Esses dois indivíduos, movidos por essa justificativa, saíram do movimento e
fundaram um novo coletivo a que deram o nome de Resistência Passe Livre (também
chamado Resistência MPL). E, uma vez de posse da senha do grupo de discussão no
Facebook, trocaram a imagem principal e a descrição do referido fórum para a seguinte:
A Resistência Passe Livre é um grupo de ex-membros do movimento Passe Livre
(MPL) de 2013, autônomo, apartidário, horizontal e independente, que luta por um
transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da lógica
de mercadoria, somos resistentes inclusive a qualquer tipo de tirania interna ou
externa. RESISTIR, PERSISTIR, VENCER! Por uma vida sem catracas! PEC 90
JÀ, PASSE LIVRE JÀ118.

No ano de 2014, ano da Copa do Mundo e de eleições para presidente, governador e
deputados, quando se esperava que uma nova onda de manifestações tomasse conta das ruas
brasileiras, o volume de manifestantes foi muito menor, não passando de uma centena em
Salvador. Não cabe aqui problematizar os motivos para esse refluxo de participantes, mas
antes perceber que mesmo com a criação de mais quatro grupos atuantes na defesa da
mobilidade urbana, a partir de junho de 2013, nenhum deles voltou a mobilizar multidões,
nem mesmo o coletivo detentor do grupo de discussão no Facebook, pivô da última
dissidência interna do movimento, mostrando que a questão do agenciamento dos grupos não
necessariamente coincide com a ocupação de espaços de poder, como a moderação dos
espaços de discussão.
O MPL-SSA continua existindo, mas deixou de se reunir semanalmente por motivos de
esvaziamento das reuniões. Meses antes das eleições de 2014 era possível notar nas redes que
boa parte dos seus integrantes remanescentes faziam campanha em favor dos candidatos do
PT. O Tarifa Zero segue com uma dinâmica de reuniões formativas e eventos em prol da
gratuidade do transporte público. Sazonalmente, este coletivo realiza reuniões de formação
ampliadas, quando acolhe novos interessados em integrá-lo. Já os membros do Resistência
MPL e a UIPL não deram continuidade aos coletivos, que no entanto podem a qualquer
momento ser reativados, como explica um dos integrantes da UIPL:
A UI não existe mais, mas pode voltar a existir a qualquer momento, entende?
Quando houver a necessidade de articular as pessoas, de mobilizar uma ação, por
117
118

Em: <https://www.facebook.com/mplssa?fref=ts>. Acesso em 17 de set. 2014.
Em:<https://www.facebook.com/groups/mplssa/?fref=ts#>. Acesso em 17 de set 2014
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exemplo. A diferença da UI é ter todos os vínculos e ao mesmo tempo não ter
nenhum (...) pra mim nada é um dogma, política não é religião.

4.4 Principais espaços de interaçao e construção dos movimentos soteropolitanos

Apesar dos movimentos aqui investigados surgirem inicialmente no ciberespaço, seus
membros reconhecem que é apenas quando corporificam-se no espaço urbano que tornam-se,
de fato, movimento, corroborando a perspectiva teórica de autores como Castells (2012),
Calhoun (2013), Gohn (2013) e Juris (2012). Antes disso, conforme alega Calhoun (2013),
são ondas de manifestações capazes de agregar uma ampla diversidade de movimentos e
indivíduos, o que não torna seus efeitos e perspectivas de mudança cultural menos
impactantes. É na ocupação de espaços urbanos que a multidão de estranhos digitais se
reconhece e se transforma em sociabilidade mais organizada, localizada e duradoura. Lá, é
possível ao movimento o amadurecimento de processos organizacionais e deliberativos.
A partir da presença urbana da multidão questões simbólicas são aprofundadas, como: o
direito do cidadão ao espaço público; os percursos institucionais feitos pela especulação
imobiliária; os questionamento da retórica estatal que vincula a redução dos espaços públicos
ao controle do crime - muitas vezes apoiada pela população; as reconversões de convivência
frente uma lógica urbanística e arquitetônica segregante.
Em nível macro, as ocupações desafiaram a transformação do espaço social em
espaço abstrato (...) Como Henri Lefebvre (2000) argumentou, a globalização do
capital implica uma mudança da produção de coisas no espaço para a produção do
próprio espaço: "uma ‘segunda natureza’ das infraestruturas territoriais,
configurações espaciais e instituições através das quais o capital é valorizado"
(Brenner 1997: 142). Projetos de mudança social, portanto, buscam reapropriar o
espaço abstrato e reformulá-lo de acordo com um cálculo alternativo de valor de uso
(JURIS, 2012, p. 269, tradução nossa).

É preciso concordar com Juris (2012) quando o mesmo afirma que a ocupação não é
meramente uma tática, mas sim a forma precípua de realização comunal dos fluxos virais das
multidões agregadas, via mídias sociais. Castells (2012) observa que a ocupação urbana
desafia a ordem estatal disciplinadora e consegue, através da interdependência gerada com o
ciberespaço, promover um terceiro espaço resultante desse híbrido: o espaço de autonomia,
garantido pelo processo de retroalimentação de ambos os lugares que, ressignificados, já não
são mais locais (espaços geográficos) e sim lugares, espaços onde se deseja estar (LIPPARD,
1997).
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Apesar da opacidade dos limites dos (entre)lugares de constituição desses movimentos
(que por falta de melhor terminologia aqui serão ora chamados espaço urbano/ciberespaço,
ora serão adjetivados online e offline), faz-se necessário uma breve reflexão sobre os
agenciamentos suscitados por essa multiplicação de espaços de interlocução e as
desestabilizações (LATOUR, 2012) que as redes multimodais da atualidade tem imprimido à
política contemporânea. Deste modo, o próximo tópico busca realizar uma breve descrição
dos principais espaços que, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento e
consolidação tanto do Desocupa como do MPL-Salvador 2013.

4.4.1 Espaço de lugares: as assembleias presenciais

Tanto no processo inicial de convocação para as manifestações do Desocupa como nas
Manifestações de Junho 2013, é possível observar a realização de assembleias que antecediam
os atos públicos. Inicialmente, tais reuniões tinham como objetivo se constituir num espaço de
concentração e reconhecimento dos presentes, bem como discutir questões práticas como o
percurso do protesto, o que se buscava alcançar com ele e a data da próxima marcha. Nesses
espaços também eram distribuídos materiais para confecção dos cartazes que se proliferaram
nas ruas e também concedidas informações gerais sobre como proceder em caso de confronto
policial, dentre outras questões que emergissem. Nem sempre as resoluções eram consensuais
- sobretudo no caso das Manifestações de Junho 2013 que congregavam milhares de
indivíduos com interesses e perspectivas políticas distintas - e por vezes das assembleias
partiam grupos para os atos, com sentidos e caminhos distintos.
À medida que as primeiras manifestações ocorrem, outros encaminhamentos de cunho
mais estratégicos foram emergindo - o nome do movimento, como se relacionar com a
imprensa, que pautas sistematizar, contra quem ou o que lutar, que canais oficiais de
comunicação criar, que discurso estabelecer através deles e outros tantos pontos. Dessa série
de questões, surge a necessidade de estabelecer encontros regulares para deliberar, bem como
refletir sobre os rumos do movimento. Coincidentemente, tanto no Desocupa como nas
Manifestações de Junho 2013, o espaço escolhido para a realização das assembleias regulares
era o Passeio Público. Outra coincidência era o dia escolhido para as reuniões: sábados,
indicando que muitos dos presentes tinham ocupações regulares como trabalho ou estudo.
Apesar de não ter ocorrido acampamentos, a dinâmica dos encontros em ambos os
movimentos soteropolitanos era bastante similar aos das Indignadas e Occupy: assembleias

127

horizontais, com a fala assegurada a todos os inscritos, onde se priorizava o consenso e, em
caso de impasse, seria acatada a opção com maior número de votos. A quantidade de pessoas
nas assembleias iniciais (na ordem de dezenas no Desocupa e centenas/milhares nas
Manifestações de Junho), fez com que ambos os coletivos optassem por estabelecer uma
dinâmica de segmentação de tarefas em grupos de trabalho (GTs) - essa outra semelhança
com os movimentos antecedentes - que buscavam tanto dividir as demandas como também
potencializar as habilidades e escolhas de cada indivíduo. Mas a experiência dos GTs em
ambos os casos não foi muito duradoura, como pode-se notar na fala de um dos membros do
Desocupa:
Muita gente, muita energia, vamos organizar, vamos dividir em grupos: GT de
comunicação; GT de política; GT de inteligência; GT de articulação. Um bocado de
GT! Só que a organização acaba que não dá certo, acho que tira um pouco essa coisa
de organicidade(...) Isso não decola, mas continuam as reuniões, começam haver
enfrentamentos também ideológicos, as pessoas começam a “se bicar”, também.
Então começam os afastamentos... Mas foi um momento de muita produção (...)
muita troca de informação.

Quando ambos os grupos passam pelo processo de esvaziamento, os GTs vão se
diluindo e, aos poucos, todos os encaminhamentos voltam a se concentrar no foro das
assembleias semanais ampliadas, que também consistiam nos únicos espaços de deliberação
reconhecidos pelo movimento. Enquanto isso, os demais espaços de interação online, onde se
originaram os movimentos, passam a ocupar um papel secundário de suporte para convocação
dos atos públicos e divulgação das deliberações obtidas nas chamadas assembleias
presenciais119. É outro membro do Desocupa, que ilustra bem o sentimento com relação à
experiência de moderação da discussão nas “ciberambiências” desses movimentos:
A gente começou a perceber – eu e as pessoas mais engajadas no movimento – que
tinha muita gente que só tinha disposição de ficar ali, no Facebook, curtindo, não sei
o que(...) Que a gente não conhecia pessoalmente, que não aparecia nas reuniões.
Então começou a ter também esse debate entre o real e o virtual, ou seja, comecei a
me incomodar com a presença das pessoas que só tavam ali, no Facebook,
debatendo, gastando, tomando o seu tempo, e que não tavam a fim de se
comprometer com o movimento, de participar das reuniões, de participar dos atos,
né? Essa coisa do “curtir-compartilhar”, entendeu? Ficar ali comentando, debatendo
sobre “o sexo dos anjos” (sic).

Outro indício que mostra a importância demasiada colocada sobre as ditas assembléias
presenciais era o fato de que, em que pese a existência de um grande grupo de discussão
online oficializado e contando com milhares de perfis/membros vinculados, era na formação
de subgrupos online (lista de emails, grupos secretos no Facebook, que normalmente não
119

É sintomático que o uso do termo só seja aplicado para os encontros urbanos. Não se tomou conhecimento
durante a pesquisa de campo da promoção de alguma assembléia em plataforma online, por exemplo.
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chegavam a totalizar 100 pessoas cadastradas) que os debates mais estratégicos eram
travados. E para integrar esses grupos online restritos, o pré-requisito era participar das
reuniões presenciais. Com isso, o objetivo era proteger o movimento da ação de “espiões” do
governo e da polícia que porventura pudessem usar as discussões ali travadas para incriminar
e perseguir qualquer um dos inscritos.
Isso suscita mais uma série de problemas de pesquisas tais como a legitimidade dos
espaços de deliberação nesses novos movimentos sociais, os limites e potencialidades da
arquitetura “facebookiana”, que tem de certo modo influenciado na dinâmica de sociabilidade
em nosso tempo, bem como suas reverberações no processo de formação e deliberação de
novos atores políticos e sociais, apenas para citar algumas questões que se mostraram
reincidentes em todo o processo de observação e vivência do campo empírico.
Mas, se por um lado, o ambiente discursivo de ambos os coletivos no Facebook se torna
por vezes inóspito e personalista, com direito a ataques e ofensas pessoais direcionadas
principalmente aos moderadores que gozavam de maior visibilidade no processo, é também
nesses espaços que são questionadas práticas e encaminhamentos que não se esgotaram nas
assembleias por conta da limitação de tempo, pela urgência do movimento dar respostas à
sociedade ou porque o poder de oratória, a experiência e o traquejo político de alguns
indivíduos acabavam por ofuscar pautas específicas, mas não menos caras a determinados
sujeitos e subgrupos.
Foi assim, por exemplo, que um pequeno grupo de cicloativistas tratou de se
desvincular do Desocupa, por não sentir-se devidamente contemplado em suas contribuições e
que um outro grupo, ávido por intensificar a ação direta na cidade, fundou o projeto
“Canteiros Coletivos”, de recuperação paisagística de áreas degradadas da cidade; e que
muitos perfis de usuários do grupo Manifestação Passe Livre Salvador canalizavam longas
horas de discussões em postagens onde se questionava o processo de gestão desses espaços
online (sobretudo a exclusão de membros ou posts do grupo por determinada fala interpretada
como ofensiva ou imprópria por parte dos administradores do grupo ou dos membros
presentes em assembleia120).
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A moderação do grupo Manifestação Passe Livre Salvador nos seis primeiros meses de existência se dava de
forma rotativa. A cada quinze dias, a senha de administrador era mudada e cerca de 3 ou 4 perfis do grupo eram
alçados à condição de moderadores. Normalmente, o volume de conversas era tão grande que esses moderadores
só mesmo tratavam de casos considerados “mais abusivos”. O problema é que o entendimento de abusividade
também mudava a cada quinze dias, a depender dos membros que ali estavam à frente do processo de mediação
e das novas polêmicas que porventura surgiam. Cabe lembrar, também, que é num desses processos quinzenais,
de troca de administradores, que dois membros se negam a entregar a moderação do grupo (com a alegação de
que o mesmo vinha sendo usado para fins partidários petistas), trocam o nome do fórum para Resistência MPL e
fundam um novo coletivo em prol da mobilidade urbana.
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Outra controvérsia que emerge do encontro heterogêneo de indivíduos e grupos no
espaço urbano diz respeito às demandas estéticas comunicacionais. Ao contrário do que se
possa imaginar, não eram apenas bandeiras de instituições políticas que não eram bem-vindas
nas manifestações. O uso de elementos simbólicos que lembravam uma outra forma de
mobilização identificada com os movimentos tradicionais de massa também eram rechaçadas
pelos novos manifestantes, como é possível notar na fala de outro “desocupa”:
E aí nessa passeata apareceu um carro de som, do nada, [de um sindicato local]. E aí,
junto com o carro de som, vinha um “animador de protestos”, que era um cara meio,
quase que profissional. Aquele cara com o microfone, assim: “É isso aêêê!
Desocupa! Então como é que é? Desocupa!”. Sabe, tipo assim, puxando coro. Eu
fiquei muito (enfatiza a palavra) irritado. O cara simplesmente apareceu. Nesse lugar
de estar com o microfone na mão, ele meio que tava sendo uma liderança ali do
processo, sendo que ele não participou da organização daquilo etc (...) Eu falei com
ele “quem te deu o direito de estar nesse lugar?". Sabe, a gente não tem lideranças, é
um processo muito horizontal. Porque os dois primeiros protestos do Desocupa tinha
uma característica de ter o microfone aberto, e aí as pessoas iam lá e falavam. Tinha
um processo muito orgânico e foi bem legal, virou uma ágora, mesmo. E o cara
meio que tentando, com o som dele, sabe, fazer uma fala única.

Assim, tais movimentos multitudinários, com forte grau de subjetividade e ampla
diversidade de interesses e perspectivas, sentem na própria carne a dimensão da
heterogeneidade da sociedade civil (DAGNINO e colaboradores, 2006) e os dilemas
enfrentados pelo Estado quando no papel de administrar os conflitos que norteiam a vida
pública. Passemos, então, ao breve histórico de constituição dos grupos no Facebook.

4.4.2 Espaços de fluxos: o debate no ciberespaço

Como já é sabido, a chamada para as primeiras manifestações de ambos os movimentos
se deu através de eventos divulgados no Facebook. No entanto, o modo pontual como é
organizada para os seus participantes a exibição das páginas de eventos nessa rede social, não
favorece a formação de comunidades perenes, já que, uma vez expirada a data do evento, o
mesmo desaparece do mural de notícias principal de seus participantes121. Assim, com vistas a
manter um espaço permanente de discussão horizontal e de amplo alcance, é que
normalmente são gerados o que o Facebook chama de “grupos de discussão”, que nada mais
são do que as comunidades online a que se referem Lemos e Levy (2010). A durabilidade de
121

É importante esclarecer que as analises deste estudo que concernem ao Facebook são todas parciais, uma vez
que os elementos de programação algorítmica da empresa são sigilosos e indisponíveis publicamente. No
entanto, tais análises e alguns dados coletados, ainda que parciais, mostraram-se importantes insumos no
processo de delineamento aqui pretendido.
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tais grupos vai depender da dinâmica estabelecida por seus membros e os agenciamentos
promovidos por eles, se são capazes ou não de fazer com que o coletivo permaneça ou não
agregado.
No Desocupa, o grupo de discussão foi nomeado “Movimento Desocupa – fórum
Permanente”122 e atualmente congrega mais de 3.980 perfis de usuários. Desses membros,
apenas um aparece como administrador, ou seja, alguém cujas funções no grupo dispõe de
privilégios como a exclusão de usuários, de posts e do próprio grupo, bem como a
hierarquização das informações ali disponíveis. Parece, porém, contraditória a condição de
um grupo de discussão horizontal auferir a apenas um de seus membros tamanho poder,
mesmo que de modo temporário e rotativo, ficando a cargo do mesmo a decisão de fazer-se
intermediário (funcionando como um operador das decisões do coletivo) ou mediador do
processo. Ou seja, este único indivíduo estaria acumulando o papel tanto de gatekeeper como
de censor dos conteúdos tidos como inapropriados. Pior: este indivíduo poderia simplesmente
deletar o grupo. Obviamente que a censura em ambientes multitudinários não é um trabalho
fácil, dado que muitas vezes o volume de discussões na forma de posts gerados por hora pode
superar a marca das centenas123, tornando o controle dos conteúdos uma missão impossível
para um contingente reduzido de indivíduos, mas a questão que se faz central aqui é a
vulnerabilidade que ambientes discursivos, pressupostamente horizontais e ao mesmo tempo
altamente conflitivos, apresenta quando submetida a uma dinâmica de moderação feita por um
ou poucos membros ou artefatos digitais.
No que diz respeito à formação de grupos de discussão sobre as Manifestações de Junho
2013 no Facebook, foram localizados 5 agrupamentos diferentes, com a seguinte quantidade
de membros, respectivamente: 12.431124, 4.476125, 728126, 2.807127 e 269128. Nessa pesquisa
foi acompanhado apenas o grupo intitulado “Manifestação – Passe Livre Salvador”, de 4.476
membros. A escolha deveu-se ao fato deste grupo se constituir o espaço legitimado pelos
membros da assembleia e também por ter sido o pivô da última cisão ocorrida no grupo, que
levou seus administradores da época - então os únicos detentores da senha do grupo- a fundar
um novo coletivo, o Resistência MPL. Diferente do Desocupa, esse grupo possui vinculados à
sua conta dois perfis de administradores. No entanto, ao analisar o perfil do segundo
122

Em: <https://www.facebook.com/groups/movimentodesocupa/?fref=ts>. Acesso em 20 set 2014.
Sobretudo no inicio desses grupos de discussão, o que se percebe é um volume de conversas exponencial, o
que inviabilizou as pretensões metodológicas iniciais de análise de conteúdo por período, por exemplo.
124
Em: <https://www.facebook.com/groups/548972171816144/?ref=br_rs>. Acesso em 20 set 2014.
125
Em: <https://www.facebook.com/groups/mplssa/?ref=br_rs>. Acesso em 20 set 2014.
126
Em: <https://www.facebook.com/groups/393905700720516/?ref=br_rs>. Acesso em 20 set 2014.
127
Em: <https://www.facebook.com/groups/passelivre.salvador/?ref=br_rs>. Acesso em 20 set 2014.
128
Em: <https://www.facebook.com/groups/149941018527829/?ref=br_rs>. Acesso em 20 set 2014.
123
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administrador, que atende por “Resis Tênciampl”, verificou-se que o mesmo é a versão em
forma de perfil institucional do movimento fundado pelo administrador segundo
administrador. Mais curioso ainda é o fato de ambos os grupos, tanto o fórum do Desocupa
como o da Manifestação Passe Livre Salvador, contarem com o mesmo perfil de
administrador, sendo que o mesmo jamais emergiu nas falas dos entrevistados do Desocupa
como um importante mediador do movimento, por exemplo129.
Fica explícito na observação de campo que, nos meses em que esses movimentos
ocupam a atenção da mídia e da opinião pública, o fluxo de pessoas mostra-se intenso, tanto
nas assembleias como nos grupos discursivos. À medida que os mesmos deixam de ser
pautados nas mídias corporativas e nas redes, os movimentos também sofrem um processo de
esvaziamento simultâneo.
Um outro dado curioso é que à medida que os indivíduos vão se engajando e
comprometendo com os compromissos pactuados em assembleia, os mesmos vão
abandonando os grupos online ampliados, seja por assumirem uma série de novas atribuições
no processo de construção do movimento, que lhes requer mais tempo e energia; ou por
simplesmente enxergarem neles espaços tomados pelo tipo de dissenso improdutivo.
Em termos absolutos, o espaço dos grupos de discussão no Facebook é, sem dúvida, o
de maior amplitude - a página oficial do MPL Salvador, por exemplo, possui cerca de seis mil
“curtidas”, já o maior grupo de discussão possui mais de doze mil perfis vinculados. No
Desocupa, essa diferença é gritante: cerca de 600 curtidas da página oficial contra quase
quatro mil membros no grupo130. Todos esses números, no entanto, precisam ser vistos com
ressalvas, já que a grande maioria dos perfis ligados a esses grupos jamais se manifestaram
neles.A breve análise da rede131 estabelecida nesses espaços nos meses que antecedem junho
de 2014, mostra que, do universo de aproximadamente 4 mil membros, não mais que
duzentos interagem, como é possível perceber na tabela a seguir:
129

É curioso notar que, quando solicitou-se ao criador do grupo do Desocupa no Facebook, a inclusão do perfil
desta pesquisadora no rol de administradores do grupo, para fins de coleta dos dados estatísticos gerados pela
plataforma, o mesmo descobre que não possuía mais o status de administrador e que achava estranho o fato pois
não se recordava de ter solicitado sua exclusão deste papel, o que dá margem a acrediar que o mesmo tenha sido
excluído por um dos administradores que figuraram no espaço sem prévio aviso. Isso vai de enconro à dinâmica
do Desocupa, pois diferentemente do grupo Manifestação Passe Livre-Salvador, o fórum Desocupa não tinha
uma política para revezamento de moderação dos canais de comunicação alimentados pelo movimento.
130
É importante levar em consideração, porém, que a política de visibilidade do Facebook é bastante assimétrica,
sobretudo no caso das páginas oficiais, quando as páginas que pagam cotas publicitárias são favorecidas com
maiores alcances, em detrimento das cuja visibilidade se dá de forma orgânica. Outro dado importante é que a
primeira página do Desocupa, cuja maioria dos perfis estavam ligados, fora cancelada pelo Facebook em seu
processo de mudança da política de uso da rede, quando todos os perfis que pareciam promover a visibilidade de
qualquer coisa que não fosse um indivíduo ou infringiam alguma das regras de conduta, foram cancelados.
131
É importante salientar que ambos os grupos de onde os dados foram extraídos eram grupos que apresentavam
status público no Facebook quando da coleta de dados.
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Tabela 1. Número de postagens, curtidas e comentários produzidos nos grupos do Facebook
de 29/01/2014 a 09/06/2014.
Grupo de
Período de
Postagens
Usuários
Quantidad Comentários
discussão no interação
produzidas envolvidos e de posts
realizados no
Facebook
dos usuários no período nas ações
curtidos no período
período
Manifestação
– Passe Livre
29/01 a
176
125
72
196
09/06/2014
Salvador
(4.482
membros)
Desocupa
(3.986
17/04/2014 a
184
196
208
56
membros)
04/06/2014
Fonte: Netvizz.

Os dados acima referem-se à síntese de dois arquivos em formato “.tab” gerados pelo
aplicativo Netvizz132, responsável por coletar uma média das 300 últimas ações realizadas no
ambiente dos grupos “Movimento Desocupa – Fórum Permanente” e “Manifestação – Passe
Livre Salvador”, no Facebook. Os dados foram extraídos em 9 de junho de 2014, período que
antecede a realização da Copa do Mundo de Futebol, durante o qual pensava-se que novas
mobilizações seriam articuladas, já que os gastos com a Copa haviam sido um dos principais
motivos apontados pelos manifestantes para estarem nas ruas em 2013 (IBOPE, 2013). Novas
manifestações ocorreram nesse período em Salvador e, ainda que tenham sido coibidas com
forte repressão policial, não chegaram a contabilizar mais que uma centena de pessoas 133. A
observação de campo leva a crer que esses grupos do Facebook pouco tiveram a ver com essa
articulação, o que pode reforçar a defesa de Calhoun (2013) de que novas ondas de
manifestações tendem a surgir com outro nome, ainda que envolva boa parte dos membros
das manifestações anteriores.
É possível notar, ainda na tabela 1, a significante diferença no espaço de tempo que os
grupos levam para alcançar a marca de 300 ações interativas. Enquanto o grupo de junho de
2013 leva cerca de cinco meses para alcançar a marca de 300 ações (de 29/01 a 09/06/2014),
o fórum Desocupa, existente há mais tempo, leva menos de dois meses (17/04/2014 a
04/06/2014). É possível notar em documento anexado que a maior parte das postagens em
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Em sua página oficial, o Netvizz é definido como uma ferramenta desenvolvida para extrair dados de
diferentes seções do Facebook (grupos, páginas etc) para fins de pesquisa. O Netvizz produz arquivos tanto no
formato “.tab”, que provem arquivos estatísticos, como na extensão “gdf”, que permite a especificação de grafos.
Disponível em: <https://apps.facebook.com/netvizz/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts>. Acesso em 10 out
2014. Mais informações, ver B. Rieder (2013).
133
Disponível
em:
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/atos-contra-o-mundial-tem-poucaparticipacao-1601632>. Acesso em 10 out 2014.
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ambos os grupos sequer são curtidas ou comentadas – o que não significa que não possuam
alcance de visibilidade - e quando o são, esse universo não ultrapassou a marca de 13 ações
(curtidas ou comentários). Chama atenção especialmente o padrão dos posts mais
comentados: geralmente pertencentes ao mesmo autor da postagem original, na maioria das
vezes agregam uma conversa de não mais que um ou dois pares de perfis. De modo que a
efusividade de posts infindáveis e discussões envolvendo centenas de perfis, verificada nos
primeiros meses de existência dos grupos, em questão de meses dá lugar a um comportamento
de rede disperso e pouco interativo134. Para ilustrar essa condição, foram extraídos de ambos
os grupos online dados dos cinco posts mais curtidos (já que os comentários podem pertencer
ao mesmo perfil e não caracterizar necessariamente algum tipo de interação entre pares da
rede). Vejamos o que eles sugerem:
Tabela 2. Os seis posts mais curtidos do grupo Manifestação–Passe Livre Salvador, entre 29 de
janeiro e 9 de junho de 2014.
Conteúdo do post principal
Quero ver se esse ano a galera vai pra rua, e que seja pra
causar, a polícia entra em greve, conseguem o que
querem, porque a cidade vira um caos, VAMOS PARAR
A CIDADE, transformar em um caos também, muitas
pessoas não percebem mas o Brasil é nosso!!!
Divulgação de vídeo com imagens da manifestação de
junho 2013, onde manifestantes cantam “polícia, pode
esperar, a sua greve vai chegar”. Em:
http://www.youtube.com/watch?v=7tcYVrfcki0&feature=
youtu.be
Divulgação do cartaz eletrônico “Não vai ter Copa” para
manifestação no Iguatemi no dia 17 de abril
Divulgação do evento “Audiência Pública: 50 anos da
Ditadura Militar e 45 anos sem Marighella”
Comparecemos e mostramos a que viemos...
o que nos indigna mais e mais é ter visto que aqui no face
o pipoca brocou de tantas postagens e confirmações de
presença, mas lá na hora compareceram poucas pessoas,
diga-se de passagem pessoas de relevância, que nos
orgulham(...)Mas nós persistimos, insistimos e
resistimos... até que nosso povo acorde pra sua
realidade de luta ou assuma de forma franca sua
covardia e acomodação!
Somos todos Nadson! Nenhum Amarildo a mais! Não
iremos nos calar! Contra o genocídio da população negra e
pobre! Por outra política de segurança pública. Fim da
PM já! http://www.pstu.org.br/node/20361
Fonte: Netvizz (2014).
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Quantidade
de
Curtidas

Quantidade
de
Comentários

Mês
do post

7

1

Abril/2014

5

1

Abril/2014

7

0

7

0

Abril/2014
Março/
2014

10

3

Fevereiro/
2014

4

0

Fevereiro/
2014

Apesar dos dados aqui coletados só poderem retratar um período muito específico da rede, a observação do
grupo ao longo do ano de 2014 permite afirmar que esse é um padrão de interação que se mostrou recorrente.
Como dito anteriormente, à medida que as discussões sobre o movimento vão arrefecendo na opinião pública, os
grupos passam por um processo similar de sensível redução do fluxo de postagens e discussões.
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Tabela 3. Cinco posts mais curtidos do grupo Movimento Desocupa – Fórum Permanente,
entre 17 de abril de 04 de junho de 2014.
Conteúdo
“NA CALADA DA NOITE! Lembram que ACM
Neto garantia o corte de gastos públicos durante sua
campanha? Pois bem, após assumir o cargo na
prefeitura a primeira coisa que Neto fez foi DOBRAR
os jetons pagos a conselheiros de empresas municipais
muitos deles_ titulares de pastas da cidade.
“Prenda o Tadeu! ASSISTA:
https://www.youtube.com/watch?v=MDTYUtG3RyY
A NOSSA SEGURANÇA NÃO PODE ESTAR NAS
MÃOS DE QUEM NÃO TEM COMPROMISSO
COM O POVO!”
“Não é só pela árvore do Porto da Barra!!! “(post
vinculado a cartaz eletrônico sobre preservação da
Vila Coração de Maria)
“JUSTIÇA MIRA O DEM! Bom lembrar que Arruda
disse ter dado dinheiro do Mensalão a ACM Neto em
2008 LEIA AQUI:(...) http://goo.gl/IphJlW” (sic)
Médicos da secretaria de Saúde do DF descarta infarto
de Prisco (post vinculado a notícia)
Maconheiros de Salvador: Uni-vos!!! Concentração às
14:00 Horas no Cristo da Barra seguindo até as
Gordinhas da Ondina no dia 1º de Junho de 2014.
Fonte: Netvizz (2014).

Quantidade
de
Curtidas

Comentários

Mês
do post

8

2

7

0

6

0

6

2

5

0

Maio/ 2014

5

1

Maio/ 2014

Maio/2014

Abril/2014

Junho/
2014
Abril/2014

Pelos comentários mais curtidos é possível perceber como interseção entre os grupos o
descontentamento com a greve da polícia militar, tema à época bastante discutido em toda
mídia e sociedade baiana por conta do impacto e sensação de insegurança que o episódio
causou. Além disso, as interações no Desocupa durante este período parecem ser mais
mobilizadas por posts voltados a criticar a sociedade política, principalmente o prefeito ACM
Neto. Já na Tabela 2, o tema das manifestações públicas continua a ser alvo de atenção e
interação entre os seus membros.
O que se mostra mais explícito nessas ações é que o teor dos conteúdos extrapola a
esfera de atuação dos movimentos e se apresentam mais como um espaço de emergência de
argumentações e reflexões acerca da cidade. Esse contexto de emergência de mídias
interativas numa cidade como Salvador, onde a audiência jornalística tem sido historicamente
controlada principalmente por dois grupos empresariais135 tem contribuído para a organização

135

Cabe o esclarecer que a principal rede massiva de comunicação na Bahia, a Rede Bahia (que, segundo seu
site, envolve o controle de 7 emissoras de TV, um jornal impresso, 3 portais informativos e 4 emissoras de rádio
do estado), é de propriedade da família Magalhães, cuja tradição política se mostrou hegemônica em todo o
estado por mais de 30 anos (AVRITZER, 2008) e ainda se mostra altamente presente, sobretudo na pessoa do
atual prefeito ACM Neto (DEM).

135

de múltiplas esferas argumentativas e a busca racional de verdades (DALMONTE, 2012).
Disso decorre que:
Em oposição ao antigo modelo, em que a mídia definia quais discursos deveriam
circular, e de que forma circulariam, vemos agora um centramento de grupos até
então marginais e sem voz. Ao invés de serem apenas objeto de narrativas alheias,
apresentam suas próprias narrativas. O centramento a que nos referimos diz respeito
ao local por onde passam os fluxos informativos que repercutem em nossa
sociedade, como numa ágora contemporânea. Já não importa tanto a veiculação de
um discurso em um espaço tradicional, mas sua potencialidade de circulação em
múltiplas plataformas, estabelecendo múltiplas esferas argumentativas
(DALMONTE, 2012, p.29).

Esse processo contribuiria, segundo Dalmonte, para o desenvolvimento de uma
consciência discursiva entre esses novos atores, prática altamente importante para a formação
de consensos em regimes democráticos. No entanto, para que esse processo se aperfeiçoe, é
necessário que indivíduos e grupos se apoderem “do instrumental do agir comunicativo e, ao
invés de apenas emitirem opiniões”, marquem posições (DALMONTE, 2012, p. 29). Essa
recomendação pode ser localizada de forma mais assertiva no histórico de notícias do blog
Desocupa (https://movimentodesocupa.wordpress.com), onde se cumpre o objetivo do
movimento de pautar as questões de interesse de seus concernidos, cuja ênfase é
majoritariamente voltada para a temática da cidade de Salvador, em seus principais dilemas
urbanos. É também a principal fonte de historicização do movimento, uma vez que as notícias
produzidas pelos jornais tratavam apenas dos grandes eventos com notas curtas, opinativas e,
por vezes, não muito elucidativas.
É interessante notar o tratamento jornalístico dado aos conteúdos pelo Desocupa136, que
se distancia da estética Agitprop, tão característica dos movimentos de base mais tradicionais
de Salvador, onde o uso excessivo de jargões, palavras de ordem e conteúdo de apelo
emocional se mostram preponderantes. Percebe-se nele uma estética híbrida que mistura
clipagem das notícias e construção da informação, variando entre a crônica e o jornalístico, e
que aufere lirismo à burocracia das tramitações legais empreendidas pelo movimento, dá voz
aos sujeitos das ações, coleta impressões e depoimento das redes sociais e os socializa numa
nova forma. Em meio à multivocalidade descentralizada da informação, o blog Desocupa
constrói informação e disputa de poder. Um dos administradores do blog Desocupa, explica
melhor o que se pretendia com a dinâmica deste meio:
[o blog...] era o momento das pessoas também se empoderarem e pararem de jogar o
ônus de escrever pra quem tava à frente, meio que organizando esses espaços
digitais, que eram espaços digitais coletivos, colaborativos e as pessoas estavam ali
136

Não foi localizado blog oficial do MPL-SSA 2013 ativo.
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trocando, né? E quem tava mais à frente, [dizia] assim: “Oh! Cara, escreve o texto aí
e submete, se o pessoal achar que tá bom, a gente publica. Então tá bom, eu escrevi
um texto; aí outro escreveu outro texto; aí o outro não passou por nenhum júri,
escreveu o texto e já mandou direto e o outro pegou e publicou. Então foi uma
dinâmica sem muitas regras, entendeu? Era coletiva.

O alcance do blog pode ser verificado pelo sistema de gerenciamento de estatísticas de
acessos, gerado pela plataforma Wordpress, conforme demonstra a Tabela 4.

Tabela 4. Acessos mensais ao blog Desocupa entre 2012-14. Dados de 16 de Novembro de 2014.
Jan

Feb

Mar

2012 15,500 42,988 11,253

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Total

4,649

3,266

5,609

5,549

3,229

2,739

2,095

1,493

1,521

99,891

2013

1,399

678

949

797

1,795

659

1,198

600

1,312

996

1,080

3,072

14,535

2014

1,087

878

574

399

1,158

651

414

1,072

746

520

514

-

8,013

Fonte: Wordpress (2014).

Ainda que seja expressivo o declínio de acessos ano após ano, percebe-se que, até 2014,
o blog Desocupa, mesmo reduzindo drasticamente sua rotina de postagens, ainda mantém um
rol de seguidores que lhe aufere uma audiência expressiva.
Embora a análise dos espaços de interlocução não se constitua no mote metodológico
central deste trabalho e sim o processo de trajetórias políticas, o tempo debruçado aqui para
descrever a dinâmica de constituição desses canais de interação é importante para poder
contextualizar o território por onde transitam tais atores e quais dilemas e motivações
emergem a partir dos mesmos. Feito esse parêntese descritivo, voltemos a atenção ao plano
microssocial, das trajetórias políticas de alguns dos principais mediadores identificados em
campo, através dos quais, acredita-se, é possível compreender as transformações nos
movimentos soteropolitanos engendradas por tais sujeitos e artefatos digitais nos últimos
anos.
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5. AS TRANSFORMAÇÕES DO SENTIDO DA MILITÂNCIA

Ainda que bastante interligados na atualidade, é importante perceber que os termos
“movimento social” e “militante” surgem em contextos temporais bastante distintos. Segundo
Tilly (2010), a expressão movimento social surge no meio acadêmico no século XIX e é
contemporânea do processo de consolidação da teoria marxista. No entanto, foi o sociólogo
alemão Lorenz Von Stein, em seu livro History of the French Social Movement from 1789 to
the Present, de 1950, que pela primeira vez introduziu no âmbito acadêmico a expressão
“movimento social”, referindo-se às lutas políticas populares.
Já o termo militante (do latim, militare = servir como soldado) tem raízes muito mais
antigas que remetem à cultura eclesiástica. O cientista político Nelson Rosário de Souza
(1999) afirma que, em seu sentido original, o militante estaria engajado no combate dos
inimigos, com vistas a almejar uma salvação no mundo post-mortem. É somente no século
XVII que o termo passa a ser utilizado no sentido bélico, para definir “o soldado de milícia
que guerreia para alcançar o objetivo final preestabelecido” (SOUZA, 1999, p.133).
Através da releitura da obra de Foucault, o autor propõe que as características modernas
do militarismo – disciplina, obediência hierárquica, persistência na busca dos resultados,
devoção pelas obrigações - teriam sido engendradas pelo exército medieval, a partir da prática
militante religiosa da época. Tais práticas, capazes de fazer convergir militância, religião e
poder, teriam enraizamento na experiência pastoral, já presente em sociedades orientais
antigas e na hebraica, mas que foram resgatadas e aprimoradas com bastante propriedade pela
Igreja Católica quando de sua ascensão na Idade Média. O pastorado essencialmente consistia
em personificar os atributos divinos na figura de um pastor, responsável pela condução zelosa
de seu rebanho à terra prometida. Tarefa de máximo altruísmo, um bom pastor deve conhecer
profundamente cada um de seus seguidores e deve possuir capacidade intelectual superior,
própria àqueles poucos capazes de conduzir seu rebanho de forma segura ao objetivo final,
subordinando a esta jornada todas as dimensões da sua vida.
O interessante desta temática é que ela inaugura uma relação de poder que vai além
do coletivo disforme e penetra nas individualidades antes dispersas. Numa espécie
de complementação ao poder central que desce verticalmente e atinge seu alvo de
forma repressiva o pastorado desencadeia, pela primeira vez na história, uma série
de relações de poder horizontais e positivas, ou seja, produtivas (SOUZA, 1999,
p.36).

Com a Reforma Protestante, um dos marcos da Modernidade, a militância também
transforma-se, principalmente através da difusão do calvinismo, cuja filosofia é apoiada na
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politização da vida religiosa como via de exercer a vontade divina e instituir uma espécie de
“república cristã”. Disso decorre a necessidade de homens reflexivos e disciplinados,
empenhados na transformação social. É também com o calvinismo que a participação política
não só é incentivada, mas vista como obrigação de cada um. Para tanto, Calvino e seus
seguidores defendem a ocupação dos espaços políticos e de cargos estratégicos na sociedade.
O foco desloca-se da salvação depois da morte, proposta pelo pastorado católico, para um
contexto de mobilização social e valorização da vida terrena. Essa aproximação entre política
e religião abre precedentes para a naturalização e o amplo uso de “técnicas de incitação e
controle de indivíduos engajados coletivamente” (SOUZA, 1999, p.135).
Somente no século XIX é que termo “militante”, conduzido pelo socialismo, ingressa na
seara “revolucionária”, para identificar os indivíduos que, vinculados a uma organização
partidária ou sindical, dedicam-se ao árduo intento de transformar a sociedade através da
conquista do Estado. A partir daí, sugere Souza (1999), o termo sofre novas reconfigurações,
mas ainda baseado no reaproveitamento da tecnologia formativa “militar-cristã”.

5.1 O militante de esquerda e suas ressignificações no século XXI

Com a chegada da burguesia ao poder, a partir de 1789, a prática militante desloca-se
para as instituições socialistas e passa a ser sinônimo da luta operária. Uma vez alcançado o
poder, os burgueses, no intuito de organizar a nova sociedade capitalista, afastam-se dos
fluxos revolucionários e dedicam-se à instituição de uma agenda conservadora, regida pela
sazonalidade eleitoral, que paulatinamente tende a privatizar os dilemas dos grupos menos
favorecidos economicamente. É quando surge a esquerda, que passa a ser o reduto dos
impulsos em prol do avanço e da transformação social. São as instituições socialistas que vão
novamente alterar os sentidos de militância, através de seus debates conflituosos, que
assumem formas complexas junto com o novo modelo de sociedade que se delineia.
Inicialmente, é o discurso leninista que predomina na esquerda. Totalmente imerso no
processo revolucionário russo, Lênin defende a perspectiva do militante profissional, um
intelectual dedicado de “corpo e alma” à causa da revolução, responsável pela
conscientização, mobilização e condução da massa operária ao poder. Esta massa de
trabalhadores, segundo ele, não teria condições de estabelecer bases ideológicas consistentes e
perenes para o alcance da meta de tomada do poder, cabendo ao militante o papel de
mobilizador e guia intelectual do grande coletivo. Este ator social acumularia, ainda, a função
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de identificar e treinar novos e potenciais militantes para a causa revolucionária, coordenada
por um partido centralizado, profissional e hierarquizado137.
A idéia de um militante missionário, intelectualmente superior, combativo, responsável
pela condução de um coletivo, devidamente treinado a abdicar de sua vontade própria em prol
de um objetivo histórico maior, mostra o vínculo do repertório religioso e militar na
concepção moderna de militância desenvolvida pela esquerda socialista, que na América
Latina assume uma nova releitura “calvinista” (SOUZA, 1999), protagonizada pela figura de
Che Guevara, um dos intelectuais de esquerda mais influentes da região, em grande parte
devido ao êxito da Revolução Cubana. Para Guevara, o intelectual militante não deveria
enxergar sua abnegação como um sacrifício que lhe é imposto, mas como um dever
consciente de estar testemunhando o prazer de fazer a História acontecer. Ou seja, o
mecanismo disciplinador é introjetado conscientemente e se mostra a serviço da liberdade
dos, até então, oprimidos. Para ele, “o marco dos amigos corresponde estritamente ao marco
dos companheiros da revolução. Não há vida fora dela” (SOUZA, 1999, p. 138, sem grifos no
original).
Rosa de Luxemburgo é uma das autoras que primeiro problematiza os riscos dos
excessos do centralismo dado pela submissão da massa ao comitê dirigente, sob risco deste
poder gerar deformidades como a autocracia partidária138. Esta autora defende a abolição da
ética protestante capitalista em favor do autocentralismo nas organizações operárias, resultado
do processo dinâmico da educação política dos trabalhadores no processo de luta e não algo
extrínseco ou mesmo anterior a seus membros. Seu esforço teórico direciona-se,
explicitamente, para libertar a proposta revolucionária da militarização e totalização139 do
sujeito. Cabe, no entanto, perceber que ao contrário dos movimentos do século XXI aqui
investigados, Luxemburgo não defende a subtração do papel da direção no processo
revolucionário e sim sua ressignificação durante cada fase da luta política.
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Souza (1999) lembra que o fato de concentrar responsabilidades teórico-práticas num grupo específico de
intelectuais, não significava para Lênin a destituição da massa do processo participativo. Significava apenas que
havia grupos distintos trabalhando em frentes que se complementavam. De modo que o núcleo duro da
organização revolucionária não podia ser confundido com as funções de agremiações tais como sindicatos.
138
Cabe ressaltar, no entanto, a diferença de conjuntura vivida por Luxemburgo e Lênin. Enquanto este escreve e
lidera num contexto czarista russo, absolutista; a primeira discute experiência partidária a partir da realidade
alemã da época, um dos espaços de democracia e organização proletária mais avançados da Europa.
139
Chama-se atenção nesta nota à diferença entre totalização e totalitarismo. Totalização denota a “atividade de
supressão das diferenças e tensões entre as esferas do social, do político, do econômico, do afetivo, do familiar
etc”, que se daria através da “invasão de todos os espaços pela dimensão política (ou político-religiosa) (...)é o
sacrifício absoluto do “eu” em prol da organização e a fé na detenção da chave explicativa dos destinos da
história” (SOUZA, 1999, p.142-3). Já o totalitarismo é o regime de poder “centralizado, repressor e preocupado
apenas em limitar a ação dos indivíduos” (SOUZA, 1999, p.143).

140

Outro autor a combater a militarização do partido teria sido o político italiano Antonio
Gramsci, segundo o qual o processo revolucionário precisaria passar pelo amadurecimento
orgânico e dinâmico de seus concernidos. Para ele, a construção de uma contra-hegemonia140,
passava pelo engajamento direto dos cidadãos no processo de amadurecimento de novos
códigos culturais, capazes fazer ruir organicamente a ordem burguesa da época.
Souza (1999), mesmo reconhecendo a incapacidade da democracia liberal (que se
estabelece a partir de isntituições representativas) de oferecer condições estruturais e
ideológicas para a promoção de sociedades mais igualitárias e libertárias, argumenta que o
discurso totalitário, historicamente introjetado pela esquerda, em maior ou menor grau,
apresenta perigos.
Seu altruísmo extremo, sua aptidão para o engajamento absoluto, seu impulso em
expor aos outros suas vontades e limites, sua disposição para a bem comportada
auto-crítica, sua dedicação ao treinamento do corpo, são atributos que lhe chegam no
dia-a-dia da luta que gradativamente anula sua individualidade. Os enfrentamentos
cotidianos, as reuniões, os debates, os rituais da organização moldam sua alma plena
de saberes e culpas tanto quanto treinam seu corpo para cobrar dos companheiros
com a mesma intensidade que cobra de si mesmo uma postura correta diante do
mundo e do devir. (SOUZA, 1999, p.143).

Não se trata de mera usurpação de poder por parte dos líderes esquerdistas, mas sim um
pacto, uma escolha feita por todos os participantes deste processo. É deste modo, enquanto
participante da ação e não como espectador da mesma, que o militante aceita (e não se
submete) o próprio partido, o sindicato e suas associações. Esse militante inaugura, portanto,
um tipo novo de agente social,
Este militante vestido de partido funciona como um intermediário que permite à
instituição despejar sua verdade homogeneizadora sobre um social totalizado. Existe
um poder e um saber que, de certo modo, envolvem, penetram e reproduzem este
militante com uma incrível capacidade de institucionalizar os conflitos e normatizar
o social. A eficácia do militante está na sua habilidade para imprimir os signos da
totalidade na prática social (SOUZA, 1999, p.143).

É esse processo de emergência de novos atores políticos mais “descentralizados” e
“destotalizados”, que ora apresentam-se como seguidos (mediadores) ora como seguidores
(intermediários), que tem se mostrado em negociação nas novas formas de movimentos
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Jorge Almeida (2011) afirma: “para Gramsci, a hegemonia é uma combinação de direção moral, política,
cultural e intelectual com dominação. É uma supremacia exercida através do consentimento e da força, da
imposição e da concessão, de e entre classes e blocos de classes e frações de classe. Esta pode se dar de forma
ativa, como vontade coletiva, ou se manifestar de forma passiva, por meio de um apoio disperso ao grupo
dirigente/dominante. A hegemonia se constrói a partir da sociedade civil e suas diversas instituições, mas tem no
Estado um instrumento indispensável para a sua consolidação e reprodução. No entanto, em que pese o poder da
classe hegemônica, para Gramsci sempre haverá na sociedade civil a atuação questionadora de forças
ideologicamente contrárias (contra-hegemônicas), que se materializam através da proposição de “projetos
alternativos parciais ou globais” (ALMEIDA, 2011, p. 116).
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multitudinários desse novo século. Mas, obviamente que o surgimento de um fenômeno não
assegura a erradicação do anterior. Assim como o cinema não suprimiu a arte teatral, como a
internet não acabou com a mídia de massa, também os sentidos e práticas de militância
coexistem no mundo contemporâneo, a partir das conjunturas e agenciamentos que o processo
de distribuição de poder entre os grupos viabilizam ao longo dos tempos.

5.2 As reconfigurações da militância de esquerda no Brasil

Para Feltran (2006) o debate que norteia a discussão acerca das relações travadas entre
sociedade civil e Estado no Brasil atual está polarizado entre duas vertentes acadêmicas que,
embora divergentes, não são de todo antagônicas: a) a que enfatiza as possibilidades da
construção democrática e b) a que pensa justamente o oposto, o desmanche, promovido pelo
neoliberalismo, dos fundamentos democráticos amplamente disputados nos anos de 1980. A
primeira, ocuparia-se da investigação das possibilidades, tensões e limites advindos das
relações institucionais travadas entre Estado e sociedade civil, ainda que reconhecendo o
contexto desfavorável que se move esta última, especialmente as classes populares. Já a
segunda, mais crítica, insiste que o processo pragmático de institucionalização das
negociações civis com o Estado, anda substituindo as características anteriores de pressão e
trabalho de base desenvolvida pelos, apontando, assim, os riscos possíveis da lógica da gestão
vir a solapar a política em nossos tempos.
Ao que parece, os movimentos aqui investigados são respostas sintomáticas a esses
impasses mapeados, numa conjuntura onde o projeto político popular democrático, iniciado
quando da retomada da democratização e especialmente dinamizado nos últimos 12 anos de
gestão nacional do PT, tende a mostrar suas limitações (SINGER, 2009).
Este projeto, que toma forma no final da década de 1970, nasce da ausência de
representação partidária, em consonância com o cenário de grande efervescência social deste
período - grandes greves de metalúrgicos, pela Teologia da Libertação e pelo movimento em
pol da anistia dos presos políticos (FELTRAN, 2006). É nesse contexto de lutas populares,
fortemente embaladas pelo ideário socialista, quando os movimentos de favelas e cortiços
começam a “descer o asfalto”, que nascem instituições como o Partido dos Trabalhadores
(PT), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento dos Sem Terra (MST) e os
movimentos pela alfabetização de adultos, inspirados no método de Paulo Freire. É essa
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ampla frente de lutas populares que vai encampar, em 1984, o movimento das “Diretas Já”,
por eleições presidenciais diretas141.
A criação do PT materializou, portanto, os anseios da base social de, por via eleitoral,
influenciar o Estado e promover uma transformação comprometida com a justiça social. Foi
da série de debates travados em torno do partido que iniciativas de participação popular como
Orçamentos Participativos (OP) e Conselhos Gestores de Políticas Públicas, hoje
disseminadas em todo o país, foram concretizadas.
No entato, a ascensão política da esquerda, através do PT, gerou neste século o
esvaziamento das arenas contestatórias civis (GOHN, 2010). Isso ocorre numa conjuntura
dada por fatores como: a profissionalização política de militantes partidários, que ascendem a
cargos públicos de confiança e não mais retornam às arenas cíveis de militância; pela
fragilidade dos sindicatos, decorrente da liberalização das condições trabalhistas; e a
ocupação de espaços participativos institucionais por parte do Terceiro Setor (com limites de
atuação constestatória limitados por conta de sua dependência financeira do Estado e das
corporações privadas) .
Outro aspecto que põe em questionamento os nexos progressistas do programa petista
são as contradições políticas verificadas nas práticas de seus governos, dadas por reiterantes
ações de suporte e desenvolvimento de políticas neoliberais - verificado nas limitações de
recursos para políticas públicas, a priorização do pagamento da dívida externa, os esquemas
milionários de corrupção, as inabilidades fiscais dos Estados, o salvamento dos custos fiscais
dos bancos quando em crise, por exemplo. A associação com sindicatos através de medidas
redistributivas “tímidas” e voltadas para aquecimento do mercado consumidor teria gerado,
ainda, uma espécie de refluxo nas lutas sociais da atualidade, não somente no Brasil, mas em
boa parte da América Latina.
Gohn (2010) afirma que a institucionalização do novo cenário político participativo fez
com que muitos movimentos se vissem obrigados a mudar suas táticas e retroceder para
antigas práticas clientelistas, chegando a confundir suas zonas de atuação com as do próprio
governo.
Ao que parece, a emergência de um novo tipo de militância menos totalitária neste
século advém da série histórica de frustrações dos cidadãos para com os governos de
esquerda, uma vez que chegam ao poder. Isso não equivale a negar a importância de tais
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O movimento reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas, na maior manifestação ocorrida no país até
2015. É inegável a importância desses grupos no processo de derrubada da ditadura, assim como para a
construção do modelo de democracia e políticas públicas hoje consolidadas no país.

143

espaços instituicionais e proclamar o seu fim, mas sobretudo perceber que a co-existência de
perspectivas diversas de militância podem empreender ganhos ao processo de reaquecimento
dos espaços civis contestatórios.
Levando em consideração essa perspectiva de coexistência e tensões de sentidos
múltiplos de militância na cidade de Salvador, é que na próxima subseção são apresentadas
trajetórias de seis militantes dos movimentos aqui investigados – dois do Desocupa e quatro
do Passe Livre Salvador 2013. Espera-se, através dos depoimentos e práticas relatadas por
estes atores compreender as reconversões sofridas pelas ações coletivas em Salvador, em face
de um novo cenário de proliferação de artefatos digitais, e que tipo de perspectiva esses novos
atores, em associação a tais entidades tecnológicas (LATOUR, 2012), tem inaugurado na
política soteropolitana.

5.2.1 Militante Desocupa 1: #benjamin142

#benjamin tem 27 anos e atualmente mora na cidade de São Paulo, onde trabalha como
associado de uma entidade do Terceiro Setor autogestada, que presta assessoria técnica a
movimentos sociais nas áreas de Arquitetura, Urbanismo e Artes Visuais. Seu ambiente de
trabalho é também o seu objeto de estudo no mestrado em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (USP), motivo pelo qual mudou-se para a capital paulista no início
de 2013.
Apesar de ter morado em bairros de classe média soteropolitanos, como Stiep e Brotas,
a infância de #benjamin foi atravessada por problemas financeiros, sobretudo quando o pai
perde o emprego, época em que a família precisa recorrer ao suporte econômico de uma tia.
As dificuldades materiais, no entanto, não demovem sua família do objetivo de manter o filho
estudioso em escolas privadas e garantir-lhe uma boa formação escolar, primeiro numa escola
de freiras, no bairro de Brotas, até a 8ª série. Data desse período suas primeiras demonstrações
de preocupação com as iniquidades sociais:
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As citações apresentadas nesta seção integram as entrevistas realizadas no desenvolvimento desta pesquisa
com membros dos movimentos Desocupa Salvador e Passe Livre Salvador 2013, no período de 14 de março de
2014 a 22 de janeiro de 2015. Ao todo foram coletados depoimentos com 10 atores distintos, sendo este mosaico
de “Trajetórias de Vida” composto por seis deles; os outros aparecem ao longo do texto da dissertação. As falas
aqui não se encontram referenciadas porque correspondem ao perfil indicado em cada subseção e, em todas, cabe
a indicação sic. O uso de hashtags e codinomes misturados a nomes comuns foi adotado esteticamente neste
trabalho como forma de imersão nesse universo tão ambíguo e poroso que é a construção da orientação política
em “tempos 2.0”.

144

As desigualdades sempre me chocaram de uma maneira absurda, desde pequeno.
Nunca compreendi porque o mundo era tão injusto ou era tão desigual (...). Eu me
lembro das minhas tardes estudando História, Geografia para prova mesmo, sabe? E
chorando ao ler sobre escravidão... sobre dominações. Eu chorava! Eu ficava
indignado! Eu lia aquilo, estudando para prova, e aquilo me afetava, sabe? De um
jeito... Ficava muito atravessado por essas coisas todas. Então eu sempre tive uma
certa predisposição a me tornar um ator político.

No ensino médio, ele consegue sensibilizar o pai a matriculá-lo numa das escolas mais
caras de Salvador: o colégio Oficina, em sua opinião também a melhor da cidade. O pai,
mesmo sem condições financeiras, “num ato de amor” – como nomeia #benjamin – bancou o
pedido do filho; mas, desde o primeiro mês, sempre teve que renegociar os valores das
mensalidades por não poder arcar com as mesmas. Até que, no segundo ano colegial,
#benjamin – que tinha um ótimo histórico escolar – consegue ter as dívidas anistiadas e pagar
valores muito menores pelo curso.
A escolha pelo colégio Oficina tinha uma motivação específica, para além da qualidade
do ensino. #benjamin soube que a instituição havia “sido fundada por professores que eram
perseguidos pelas escolas, por serem do Estado, e que não conseguiam dar aula em nenhum
lugar. (...) Porque o Oficina era muito politizado”. Esse período é narrado pelo entrevistado
como uma oportunidade de formação crítica de mundo, como é possível notar na seguinte
passagem:
Eu tinha professores incríveis, tipo: um professor de História meu foi torturado na
ditadura. Quando ele dava aula sobre ditadura era muito emocionante, chorava, etc,
etc. Então eu comecei ali a ter uma formação política mesmo, né? Através dos
professores de História do Oficina.

É também nessa época que ele faz sua escolha profissional: ser arquiteto.
Era uma escolha muito política (...). Minha questão com a arquitetura era que, eu
pensava: um médico, legal, ele ali faz uma consulta e ajuda uma pessoa. Mas eu
queria alguma coisa que eu pudesse ajudar milhares, que pudesse beneficiar e atuar
para um público muito grande. E, para mim, isso era arquitetura! Eu fazer um
projeto de cidade, etc, etc, que fosse mais justa.

Assim, a trajetória política de #benjamin confunde-se com sua própria trajetória
acadêmica, que na universidade vai ser aguçada principalmente por duas professoras da
graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, através de disciplinas teórico-práticas com
as quais entra em contato e entusiasma-se.
Então, no momento em que o Desocupa começa, eu tinha essas leituras [pósestruturalistas], tanto que, quando eu vim para São Paulo, eu queria ler Marx. Eu
queria aproveitar isso da USP, porque eu não tive. Minha formação foi toda no pósestruturalismo – Deleuze, Guattari, Suely Rolnik, Agamben, Foucault (muito!),
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entendeu? É justamente esse o momento de questionar os limites do marxismo,
entender a importância das questões de dominação, né? E não apenas as questões de
exploração. Enfim, para mim tem sido muito importante um diálogo com o
marxismo agora, nesse momento. Tou tentando articular isso e fazer uma síntese.

O Desocupa foi a primeira experiência de movimento social de #benjamin, que soube da
primeira manifestação, em Ondina, através da sua rede de amigos no Facebook. Nessa época,
relata, não conhecia pessoalmente os organizadores do evento e foi mais como expectador e
apoiador da causa. Seu processo de protagonismo no movimento se dá a partir da sua
indignação e de seus colegas de faculdade com a notícia da sanção da Lei de Ordenamento do
Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS) e do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU) pelo prefeito e vereadores soteropolitanos, que, inconstitucionalmente, dispuseram
do processo de consulta pública. A partir disso, #benjamin tornou-se um dos principais
mediadores do processo de construção do movimento. Foi ele quem criou os eventos de
convocação da segunda e da terceira manifestação Desocupa, quando o foco passou a ser o
enfrentamento com a questão maior da gestão do espaço urbano municipal. Ele também criou
os principais canais de comunicação do movimento – o blog, a página do movimento e o
grupo de discussão no Facebook (que chegou a congregar mais de 3.500 perfis), assim como o
perfil do Twitter e a lista de discussão via e-mail.
Eu perdia um tempão, eu abria e publicava o linkinzinho do blog Desocupa na
página de cada uma das pessoas. Isso é uma estratégia interessante porque no
sistema de algoritmo do Facebook gera visibilidade. Aí, os amigos das pessoas
viam, entendeu? E aí curtiam e conheciam o Desocupa. Então, eu fiz muito isso,
muito, muito, muito! Durante, sei lá, uns dois meses eu fazia isso, constantemente.
Enchia o saco, mesmo! É porque eu tava tão de saco cheio com a situação toda, que
eu falava ‘Ah, foda-se se a pessoa me achar um chato, ela cancela a amizade, sei lá o
quê’. Provavelmente alguém deve ter feito isso, mas, em geral, as pessoas, pelo
contrário, passaram a me admirar pela minha determinação, sabe? A dizer: ‘Massa!’,
entendeu? E aí muita gente passava a me adicionar por causa disso, sabe?

É interessante notar por essa fala como o processo de militância apoiado por
plataformas 2.0 assume um viés mais individualizado, como ele gera visibilidade, tanto para o
movimento, como para o mediador em questão, que, a partir dessa experiência, amplia sua
rede relacionamentos. Num trecho da entrevista, #benjamin relata que sua rede de amigos no
Facebook girava em torno de 400 perfis e, no decorrer do processo de 5 entrevistas ao longo
de 2013, o ator em questão já contabilizava mais de 850 perfis, o que não garante que essas
novas relações tenham sido travadas exclusivamente a partir do Desocupa. Certamente não
foram, já que o ator em questão desempenha diversos papéis sociais (trabalho, academia,
família, etc) e presume-se que, a partir deles, outras redes sejam geradas, inclusive no
Facebook. É importante, no entanto, perceber nesse processo o grau de individualização que
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ele propicia. As pessoas que adicionaram #benjamin como amigo no Facebook,
provavelmente queriam saber mais sobre ele, e não apenas sobre o movimento. Caso
contrário, teriam adicionado apenas o perfil ou página oficial do Desocupa. De modo que esse
tipo visibilidade termina por proporcionar trocas diretas com membros para além do foro dos
movimentos, com seu universo cotidiano, suas ideais e (in)coerências compartilhadas
publicamente. Comprovando a perspectiva de Jurys (2012), quando identifica, nesse tipo de
movimento suscitado via redes sociais online, uma “lógica de agregação” diferente do
processo ocorrido quando da emergência dos movimentos antiglobalização, quando esses
espaços de relacionamentos não eram hegemônicos.
Nesse sentido, outro questionamento emerge: caso as ações de #benjamin houvessem
sido rechaçadas pela sua rede, o ator teria mantido o mesmo nível de motivação para com o
movimento? Teria ele encontrado motivação para levar adiante com tamanho afinco o
processo de protagonismo no Desocupa? Paradoxalmente, o movimento difuso, que recusa
líderes e opta, por questões de segurança, por não personalizar seus membros, tem suas regras
coletivas subvertidas pelo seu espaço de origem, ou melhor, pela mediação não humana
estabelecida pelo algoritmo do Facebook. Essas são algumas questões de pesquisa que
merecem tornar-se alvo de atenção futura.
O entrevistado, no entanto, reconhece os limites e a relatividade desse tipo de
experiência:
Então, é interessante essa dinâmica das redes, né? Mas é [necessário] entender
também que era uma coisa que tava ainda muito em formação, muito nebulosa a
maneira de lidar. Eu, sinceramente, acho que hoje... Não sei como é que seria,
entendeu? Hoje já tá muito mais...Todo mundo já sabe como é que usa [o Facebook,
seus dispositivos e funções].

Essa competência para lidar com as inovações das novas TICs é outra característica que
o acompanha desde a infância, quando sempre herdava do primo a versão mais antiga de seus
computadores.
Tinha um primo mais rico que sempre ganhava os computadores e aí eu ficava com
os computadores [mais antigos] dele. Então eu tive um 286, um 386, um 486, depois
um Pentium, etc, etc. Então, eu sempre tive computador (...). Fazia conexão dial-up,
ficava esperando sábado às duas horas da tarde para entrar na internet.

No entanto, foi com o Desocupa que, pela primeira vez, começou a utilizar a internet
com fins de mobilização política. Antes disso, essa temática só emergia nos períodos de
eleição presidencial.
O que aconteceu com o Desocupa é que, de fato, eu era um chato (...); eu publicava
imagens [dos eventos Desocupa] religiosamente no perfil de todos os meus amigos,
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eu gastava tipo 2 horas fazendo isso (...). Então, não é que era uma habilidade
excepcional (...); a rede social, em si, não resolve nada se não tiver alguém que vai
dedicar duas horas para postar (...). A coisa não vai acontecer só porque existe
Facebook.

Ironicamente, o principal responsável pela criação e dinamização de canais interativos
de comunicação do movimento, no decorrer do processo, tornou-se cético com relação a esses
espaços para fins organizacionais e deliberativos, por uma série de razões: por
comprometerem a segurança física e moral dos membros; pela falta de tradição de discussão e
deliberação de temas públicos em Salvador; porque, na maior parte das vezes, as discussões
nos grupos do Facebook consistiam em processos muito mais individuais, opinativos e pouco
propensos ao consenso. Para ele, é impossível um movimento social avançar no ciberespaço,
no qual não existe um reconhecimento das pessoas entre si e suas intenções efetivas. Ele não
consegue verificar, por exemplo, a viabilidade de se orquestrar ações jurídicas exclusivamente
via novas TICs.
O entrevistado não deixa de reconhecer, contudo, o papel decisivo que as redes sociais
tiveram no processo de emergência e visibilidade do movimento, potencializado,
principalmente, graças ao capital social de seus membros, cuja grande maioria era pertencente
a uma “classe média branca” e capaz de usufruir de oportunidades (acesso facilitado à mídia
corporativa, bons advogados, suporte técnico de profissionais qualificados, dentre outros), das
quais os movimentos pobres da periferia estariam privados, afirma. Essas diferenças são
explicitadas num dos encontros entre o Desocupa e membros de um movimento social do
bairro de Alagados (um dos mais pobres de Salvador), quando uma integrante relata sua
surpresa diante do fato do Desocupa, em tão poucos meses de existência, ser tão pautado pela
imprensa local e tão debatido nas redes sociais, enquanto o seu movimento, com quase duas
décadas de atuação, nunca tenha alcançado visibilidade semelhante.
Se, por um lado, os membros do Desocupa agregavam todas essas potencialidades,
#benjamin reconhece também que o movimento tinha suas debilidades e uma das principais,
em seu ponto de vista, era uma formação política “tendendo a zero” por parte de alguns
membros.
Tinham uns posicionamentos muito soft, muito: ‘Aai, vamo fazer manifestação,
vamo ver com a justiça, vamo mover um processo’, sabe? Uma coisa bem de classe
média mesmo, né? Porque a classe média pode se dar ao luxo de pensar que a
Justiça está do seu lado e, de fato, tá. Porque, para a população mais pobre, da
periferia, a Justiça obviamente não está do seu lado, né? Obviamente tá contra você.
(...) o limite é que se trata de uma classe média com todos os contatos na mão e uma
periferia que tem tudo contra, tudo contra eles. Ou seja, em termos muito claros:
numa cidade como Salvador é a diferença entre um movimento social de branco e
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um movimento social de preto, da periferia. Infelizmente é assim que as coisas são,
né? A gente vive numa cidade (...) em que existe um apartheid velado.

Em sua opinião, o Desocupa foi importante por se converter num movimento capaz de
pensar a cidade em sua totalidade e, por isso, reativar um certo tipo de cidadania em Salvador
que há muito andava adormecida e que dava brechas para a prefeitura funcionar como um
“escritório avançado da Ademi”143. Porém, ele se mostra sem capacidade de funcionar a longo
prazo, ao que atribui o fato de ter sido constituído, preponderantemente, por pessoas de classe
média, que teriam pouca predisposição a se comprometer de forma mais intensiva e
duradoura. Daí a sua preferência por atualmente trabalhar com movimento social de base,
com um extrato populacional economicamente mais pobre.
Mas veja bem, eu acho ótimo que a classe média esteja se autorizando
politicamente. Eu só não tenho paciência para acompanhar essas dinâmicas, porque
é muito desgastante. Uma coisa é você lidar com gente que tem formação política,
que sabe onde quer chegar, sabe o que está fazendo; outra coisa é ‘Ah, acordei hoje
e tô a fim de lutar por... [pausa para buscar um exemplo] esse parque!’

Atualmente, #benjamin afirma-se de esquerda radical, mais precisamente comunista.
Acredita plenamente na necessidade de superação “desse modelo político-econômico em que
a gente vive”, o qual qualifica como “absolutamente irracional” e “cruel”. Acha fundamental
apontar um projeto de mundo diferente, “onde a gente possa viver com liberdade, dignidade e
amor, dentro de outros valores”, onde a solidariedade substitua a meritocracia.
Apesar de simpatizar com uma série de conceitos e práticas anarquistas e achar, em tese,
maravilhosa a ideia de extinção do Estado, o entrevistado encontra certa dificuldade
operacional nesse processo, já que também acredita que o Estado pode ser “um instrumento
valioso de superação das desigualdades”, no sentido de “garantir direitos, estabelecer
igualdade e justiça social”. Em sua opinião, é preciso retomar com orgulho o uso do termo
comunismo, disputar o seu sentido, não a partir das experiências totalitárias do socialismo
real, “que desviam completamente da utopia de uma sociedade justa, livre e fraterna”. O exdesocupa considera, ainda, a possibilidade de, num futuro próximo, filiar-se ao Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL) e, quiçá, trabalhar na máquina pública: “não como político”,
pontua, por não acreditar que reúne características necessárias para essa atividade, mas como
gestor ou alguma função que possa contribuir para a transformação dessa sua perspectiva de
mundo mais igualitário.

143

Referência à Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi).
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5.2.2 Militante Desocupa 2: #pavlopedalus

#pavlopedalus começou a se sensibilizar para questões de desigualdade social ainda na
infância, quando acompanhava seus pais na distribuição de sopa para moradores de rua em
Salvador. Foi nesse período que “começou a ter contato com realidades sociais bem
diferentes”, o que qualifica como uma experiência “bem forte e marcante”. Sua adolescência,
entretanto, é basicamente apolítica, com uma breve passagem pelo grêmio estudantil de escola
particular, “mas uma coisa sem muita reflexão”, afirma.
É quando ingressa na universidade, através de um projeto interdisciplinar da Escola
Junior de Informática da UFBA, junto a comunidades pobres, que sua vida começa a “se
diversificar bastante” e retoma o “trabalho social”. Entretanto, com a aprovação no mestrado
em Computação, em 2001, muda-se para Rio de Janeiro e interrompe a participação no
projeto da escola de informática.
Na UFRJ eu tinha colegas de computação com outro engajamento político, um
pouco menos partidário. Alguns eram de partido, mesmo. À esquerda, mas esquerda,
mesmo! Então eu começo a me sentir mais à vontade ao lado dessas pessoas e
começo a ter esse contato... Aquela coisa, né, “Foi lá de fora que vi a importância de
ser daqui...” (cita trecho de canção da banda baiana Lampirônicos).

O tempo em que esteve no Rio de Janeiro - cidade que qualifica como mais acessível e
mais diversa culturalmente do que Salvador - foi para #pavlopedalus transformador. Lá,
trabalhou como voluntário numa revista chamada OCAS, projeto transnacional que buscava
reinserção social de pessoas em situação de rua; inseriu no seu cotidiano a bicicleta como
principal meio de transporte urbano; freqüentou e participou de conversas públicas na sala de
cinema que funcionava no mesmo prédio em que morava; fez a sua primeira viagem
internacional (Bolívia-Peru, em 2005):
E aí aquela coisa das “Veias Abertas da América Latina”, pra mim se abriram ali.
Primeira viagem sozinho, tendo que falar o meu espanhol mediano e me virando. E
vendo aquele país, a Bolívia, extremamente pobre... Aí as questões sociais ficam
mais fortes. Aí eu volto com a cabeça mais aberta. Nove dias pra mim intensos, que
são um divisor de águas.

Quando retorna a Salvador, em 2006, começa a perceber os obstáculos ao uso da
bicicleta (desde urbano-estruturais até culturais) e encontra na rede social Multiply
oportunidade para manter contato com os amigos de fora da cidade e também para
compartilhar suas inquietações sobre a “motorcracia” (a hegemonia do transporte motorizado)
na paisagem urbana local. No Multiply, #pavlopedalus terminou, ainda, por fazer amizades
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locais, com afinidades similares, tanto no campo cultural como no das inquietações políticas,
principalmente na questão do cicloativismo.
Aí em 2010 começa a coisa da Bicicletada, de eu participar de grupos de bicicleta,
de encontrar pessoas que usam a bicicleta pra se locomover, principalmente. Não
para [apenas] fazer esporte e lazer. E essas pessoas vão se encontrando(...) E aí
encontro uma galera que já tinha começado a Bicicletada aqui e se une a essa galera.
E em agosto e setembro de 2010 a bicicletada começa a ficar uma coisa mais
fortalecida.

É curioso observar que parte dos membros do movimento transnacional da
Bicicletada144, um ano depois irá fundar o movimento Ocupa Salvador, precursor do
Desocupa, revelando ali os indícios do surgimento de um novo grupo de atores sociais,
atentos a um tipo de ativismo mais globalizado, dentro da capital baiana.
#pavlopedalus não pode ir à primeira manifestação do Desocupa. Nesse dia, tinha um
casamento que não podia faltar, pois seria o padrinho, mas sua vontade de se fazer presente
era tanta, que passou em Ondina horas antes do protesto e tirou uma foto para fazer circular
em sua rede.
Já tinha sido lançada a questão de Nádia [ser a] líder. Ela sofreu processo. Aí eu fui
pra lá sozinho (...) com uma cadeira de praia, uma máscara, um sombreiro(...) Aí na
hora tava passando “Alex” [amigo de #pavlo]. Pedi pra ele tirar várias fotos e eu
tava com um cartaz dizendo: “eu sou o líder” (...), coloquei nas redes e tive de ir pro
casamento145.

A partir da segunda manifestação, o entrevistado participou, ativamente, das várias
etapas de constituição do movimento. Frequentava assiduamente as reuniões aos sábados que,
segundo ele, num primeiro momento contou com uma diversidade de pessoas, que variavam
de políticos a acadêmicos, passando por artistas e agrupamentos de apartidários com
orientações políticas diversas.
Muita gente tava lá [no grupo de discussão no Facebook] pra reclamar: “acho errado
isso, acho errado aquilo”. Não do Desocupa, mas reclamar da cidade, entendeu?
“Acho errado o SETPS! Acho errado João Henrique vender! Sei lá... Acho errado
um prédio de 20 andares na orla. Acho errado!” Então aí, assim, as redes eram esses
espaços de debate. Eu acho que espaços de organização, mesmo, se davam mais nos
e-mails. Até que um momento, a gente viu que aquele fórum do Desocupa [no
Facebook], que já tinha mais de três mil pessoas, ele não servia para operacionalizar
nada. Os e-mails também não estavam sendo priorizados, as pessoas preferiam a
facilidade do Facebook. Aí, cria-se um grupo à parte, que é o “Desocupa

144

No site brasileiro, a Bicicletada, é definida (colaborativamente) como “um movimento sem líderes inspirada
na Massa Crítica, ou Critical Mass, uma "coincidência organizada" que começou a tomar as ruas de São
Franscisco, nos EUA, no início dos anos 90”. Em: bicicletada.org. Acesso em 16 fev 2015.
145
Considera-se que dessa fala (assim como de outras encontradas no campo) emergem reflexões substantivas
sobre o tema da presença e da ausência que essa nova ordem relacional, digitalmente mediada, suscita. Mas, por
questões de limitação de espaço, por ora são apenas apontadas como possível problema de pesquisa futuros.
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Operacional”, que a gente discutiu presencialmente: (...) vamo criar o Desocupa
operacional, só vai entrar se disser que vai entrar e quem a gente já conhece.

Atualmente, #pavlopedalus é professor concursado do magistério superior, em
Salvador, e doutorando do programa de Arquitetura e Urbanismo da UFBA. A essa rotina
juntam-se, nas horas vagas, atividades artísticas como as de DJ, fotógrafo e músico em bloco
de carnaval (sem cordas e sem trio elétrico, faz questão de esclarecer) que desfila e ensaia nas
ruas do bairro Santo Antonio (Centro Histórico), durante o verão e cujo idealizador é o
mesmo professor do projeto interdisciplinar que #pavlopedalus integrou na UFBA anos antes.
Mas, como indica o seu próprio codinome, o cicloativismo mostra-se uma atividade
transversal que tem mediado em grande parte suas interações (tanto políticas como sociais)
com as cidades por onde esteve e morou.
Na época das manifestações de junho, #pavlopedalus mediou a organização do
“Hackingday146 Mobilidade Urbana” (organizado pelo Desocupa em parceria com membros
da comunidade hacker local), que integrou o fórum “A Cidade que Queremos”, do
Movimento Desocupa, em 20 julho de 2013. A idéia de fazer um hackingday dentro de um
fórum ampliado a todos os cidadãos interessados, tem a ver com as reconversões que esses
ativistas estabeleceram acerca do significado do termo hacker.
Quando questionado sobre de que forma os demais membros do Desocupa e cidadãos
em geral podiam contribuir para um evento que se presume horizontal, mas que requer
conhecimentos técnicos específicos de programação, #pavlopedalus não hesitou em justificar:
“se você consegue copiar informações secretas (...) e coloca isso na rede, então você está
hackeando o sistema. Hackear, neste caso, é muito mais no sentido de subverter as práticas
administrativas da prefeitura e do governo, tornar dados públicos e abertos”. Nota-se que,
para o entrevistado, o ato de hackear transcende relações tecnocráticas e se mostra muito mais
uma postura política diante da socialização do conhecimento. Para ele e os organizadores do
evento, não bastava alcançar o fim, que era desenvolver ferramentas que pudessem contribuir
para a melhoria da mobilidade em Salvador; também eram importantes os meios. E eles
envolviam a participação ativa da população em todo o processo. Era antes necessário ampliar
o debate acerca da mobilidade, envolver a população, verificar suas reais necessidades e,
sobretudo, pressionar a gestão pública em prol da transparência e do controle cidadão sobre o
transporte público local. Neste sentido, é possível depreender que juntamente com a
146

Num dos textos de divulgação do evento, seus organizadores definiam Hackingday como “um evento onde
pessoas com algum conhecimento sobre programação e redes reúnem-se para resolver problemas, sobre um
determinado tema” (DESOCUPA, 2013).
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perspectiva de transformação dos códigos culturais desta época (CASTELLS, 2012), os atores
destes movimentos sociais da atualidade estão ocupados não só com a transparência e
prestação de contas das gestões, mas também ávidos por fazer parte do processo de
deliberação, bem como quebrar as perspectivas de produção segmentada do conhecimento.

5.2.3 Militante MPL-SSA 3: #samurai

#samurai é o segundo codinome e o predileto de Eduardo (este é o primeiro) no
ciberespaço. A escolha do apelido tem a ver com o principal espaço de socialização de
Eduardo na adolescência: o Samurais Evolution, famosa sala de chat do portal Yahoo, na
década de 1990, e que o entrevistado define como “clã hacker”.
#samurai fala que passou sua infância e adolescência entre a Fazenda Grande do Retiro
e São Caetano, bairros periféricos de Salvador. Na condição de jovem negro da periferia,
vivenciou muitas experiências de racismo, que cita como seu primeiro “despertar para
questões sociais”. O ensino médio lhe proporcionou a formação em Eletrotécnica, pelo antigo
Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), atual IFBa. Solteiro, com 35 anos e mais
de 4.300 amigos no Facebook, #samurai hoje mora sozinho numa comunidade na região do
centro antigo de Salvador e divide sua rotina de trabalhador autônomo entre atividades ligadas
ao teatro de rua e prestação de serviços de webdesign.
A partir de 1997 (com 15 anos) o entrevistado vive duas experiências definitivas para a
conformação de sua personalidade e visão de mundo: começa sua incursão no ciberespaço,
quando ganha seu primeiro computador e ingressa nos cursos de programação e manutenção
de rede na escola de informática Bite; e torna-se membro religioso da congregação
Testemunha de Jeová, optando por batizar-se em 1999.
#samurai, que até a adolescência apresentou problemas relacionais por conta de um
forte problema de gagueira, relata que a experiência religiosa desempenhou papel
fundamental para o aumento de sua autoestima, permitindo-lhe o exercício da oratória e,
posteriormente, a superação do problema com a fala. No tempo em que esteve vinculado à
igreja, participava dos congressos, trabalhando principalmente com os equipamentos de som e
na segurança. Concomitante aos trabalhos evangélicos, #samurai promovia, voluntariamente,
oficinas de poesias e teatro na comunidade e nas escolas públicas do bairro onde morava.
Nesta época, ainda sem cunho político, somente cultural, alega.
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Como testemunha de Jeová, Eduardo galgou cargos religiosos, chegando quase ao nível
mais alto, o de ancião. Hoje, diz que não frequenta mais, porém ainda mantém a condição de
batizado.
Já a aquisição do computador e o curso técnico, proporcionou-lhe o contato com os
grupos do Yahoo, principalmente os espaços de discussão de segurança de rede, ligados ao
desenvolvimento de sua profissão então incipiente.
No terceiro dia de Yahoo chat, eu conheci Aurora, que me chamou pro Samurais, e
um outro cara, que me chamou pro Gladiador [outro grupo que o entrevistado
designa como hacker]. Era gente de toda parte do mundo, mas tinha mais brasileiro
(...) Quando o Yahoo saiu do ar, a gente tava junto (risos...) Mas era uma coisa mais
de diversão.

Apesar de ser um grupo de discussão voltado para a tecnologia, o Samurais Evolution
representou o principal espaço de vinculação identitária de Eduardo até o ano de 2002, onde
fez amigos, algozes, viveu romances juvenis e organizava conjuntamente palestras, cursos e
tutoriais sobre segurança de rede, além de mediar saraus de poesias via chats – revela
orgulhoso, que era responsável pelo único espaço poético do Yahoo.
Por fim, diz que saiu do grupo hacker porque o chat do Yahoo se modificou - não
aceitava mais o yahelite (programa para “logar” no sistema do Yahoo de forma mais segura) e
igualmente porque os interesses das pessoas que compunham o grupo começaram a mudar:
“A gente cansou, nossa vida era virtual. A gente passava o Natal no Yahoo. O Yahoo
começou a esfriar, lançaram plataforma mais nova. Tinha uma galera nova colando e
começamos a sair do Yahoo. Aí me conectei ao Second Life”.
Depois, #samurai migrou para as comunidades da rede social Orkut. Mas relata que
somente no Facebook começou uma atuação mais politizada:
Com o Orkut, através das comunidades, a gente já debatia assuntos mais específicos.
O Facebook foi mais ferramenta de denúncia, mesmo. Nele, saí do perfil dos grupos,
como era o Orkut, e fui mais pro perfil pessoal. No Facebook eu sempre fiz
militância política, já postava as coisas, já questionava as coisas (...) A articulação
de Belo Monte foi decisiva nesse processo.

A experiência descrita ratifica a perspectiva defendida nesta dissertação e pelos autores
nela apresentados (JURIS, 2012; LATOUR, 2012) de que os artefatos digitais tem se
constituído poderosos mediadores da sociabilidade deste tempo e não podem apenas ser vistos
pelo viés utilitarista e instrumental que os coloca em condições passivas de conformação da
realidade a partir, exclusivamente, da vontade humana.
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Em 2009, quando já fazia teatro de rua de maneira mais intensa, #samurai recitava
poesia dentro dos ônibus quando conheceu um integrante de uma banda de música bastante
conhecida nos meios alternativos da cidade, com quem inicia uma série de parcerias em
projetos de movimento político de rua, que tem seu auge com a campanha contra a
implantação da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu.
Segundo #samurai, a postagem no Facebook desse seu novo amigo músico foi o
estímulo preponderante para ele tomar a iniciativa e se juntar à luta contra a hidrelétrica de
forma mais intensiva: “ele postou algo mais ou menos assim: ‘Eu não acredito que os índios
estão sendo dizimados, que isso tá acontecendo e você vai ficar aí, parado na cadeira de sua
casa, se sentindo confortável”, relembra o entrevistado.
Depois disso, vieram outras várias manifestações: performance poética diante do hotel
onde a presidente estava hospedada; intervenção artística no show da banda Scambo, no
Bahia Café Hall, com 5 mil pessoas, cujas imagens de dezenas de pessoas no palco dizendo
não a Belo Monte circularam bastante nas redes de fluxos; o Ocupa, em Ondina, em 2012; o
dia do “Basta”; a manifestação contra o Deputado Marco Feliciano, quando o mesmo assumiu
a presidência da Comissão de Direitos Humanos; manifestações junto a Movimentos LGBTs;
movimento negro; atos de temática racial, nas universidades locais; até chegar no Desocupa e
nas Manifestações de Junho de 2013 (foi ele o criador do evento no Facebook que se tornou
central, num primeiro momento, para a realização de chamadas e informações sobre os
protestos de junho de 2013).
Sua atividade no Facebook é bem intensa, onde ele compartilha várias informações da
mídia alternativa e sempre fica responsável por fazer convocatórias. No movimento “Contra
Belo Monte” assumiu tarefas como a produção e divulgação de flyers (cartazes eletrônicos).
Já seu envolvimento com as manifestações de junho de 2013, começou quando compartilhou
informações sobre os acontecimentos no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Comecei a acompanhar o pessoal da Mídia Ninja. Poucas pessoas em Salvador
sabiam [dos conflitos em SP e RJ] e eu comecei a divulgar por meio das redes
sociais. E aí teve um dia que eu fiz uma postagem: “eu quero ver até quando o
pessoal da Bahia vai ficar calado, sabendo de toda opressão aos manifestantes que
estão acontecendo em São Paulo e no Rio, quero ver se não vamos fazer um ato
também, para poder questionar toda essa violência”.

A partir deste comentário, foram travadas conversas fechadas entre ele e outros amigos
no Facebook, quando decidiram criar o evento de chamada para manifestação local de apoio
àqueles espaços. #samurai criou, então, uma página para o evento e convidou pessoas de sua
rede para um ato. Marcaram no Passeio Público e se surpreenderam com a quantidade de
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pessoas que compareceram ao encontro, pois pensavam que iriam somente “umas 20 pessoas
e apareceram umas 1.500, de diversos grupos e com várias ideias”, argumenta. O que deveria
ser apenas uma reunião, para definir estratégias e pautas, acabou se transformando numa
caminhada até a Lapa, constituindo, assim, no dia 15, o primeiro protesto de junho de 2013
em Salvador.
Depois dessa caminhada, os presentes decidiram se reunir para chegar a um consenso
sobre objetivos e próximas ações. Houve, então, a segunda manifestação, na região do
shopping Iguatemi, principal centro financeiro soteropolitano, com milhares de pessoas. No
dia da maior manifestação (20 de junho), #samurai não pode participar porque foi abordado
por policiais que o “aconselharam” a voltar para casa:
Aí fui abordado por duas pessoas quando eu saía de casa, que se identificaram com o
distintivo da polícia militar. Estavam à paisana. Só que um mostrou o distintivo e o
outro mostrou a arma e perguntaram pra onde eu ia. E eu disse que ia pra Biblioteca
Central. Aí, perguntaram se eu, por acaso, era estudante pra estar na biblioteca? Eu
falei que ir pra biblioteca não era só para estudante, era para o público em geral e
tal. Aí eles começaram a fazer vários questionamentos e falaram assim: “venha cá
você que é Eduardo, né?” Eu falei não. “Tá ok, você tá liberado”. Aí eu continuei
andando e ele falou pra mim: “Não, sua casa é pra lá” (apontando o sentido
contrário ao do ponto de ônibus). Aí eu falei: “Ô, obrigado!”. E fui pra casa [risos].
[Contra] duas pistolas eu não podia fazer nada, né?

Disso decorre um outro dilema comum aos ativistas dos movimentos articulados em
redes sociais: o uso dessas mídias, por parte do Estado, para identificar, perseguir e
criminalizar os indivíduos que nelas se apresentam como importantes hubs e/ou autoridades
(PIMENTEL e SILVEIRA, 2013; LIMA, 2014). Mais: se compararmos a situação de
perseguição sofrida por #samurai ao episódio de criminalização, por vias judiciais formais,
sofrida por uma das organizadoras da primeira manifestação Desocupa - jornalista, branca e
moradora de bairro de classe média alta -, faz-se relevante pensar em pesquisas sobre o modo
como a visibilidade desse novo tipo de ativismo se estabelece a partir de recortes específicos
de gênero, raça, condição socioeconômica etc. Isso, numa das capitais que apresenta um dos
maiores índices de homicídio contra a população jovem e negra (WAISELFISZ, 2012),
mostra-se absolutamente relevante para análises que visem o entendimento do perfil
geracional de lideranças dos movimentos na atualidade.
Voltando ao processo de interação de #samurai com o movimento de junho de 2013, o
mesmo afirma que no dia do quarto ato (dia do jogo do Brasil em Salvador), ele, em conjunto
com os demais moderadores da página de convocação no Facebook, decidiu cancelar o
protesto por causa do grande número de pessoas feridas na manifestação anterior. Além disso,
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uma série de informações desencontradas à época circulavam nas redes e subvertiam o
objetivo inicial, que era a formação de um movimento pela mobilidade urbana. #samurai
conta que assumiu o ônus de cancelar o evento. Mas, um dos outros moderadores o reativou,
chamando para uma caminhada do Campo Grande até o Iguatemi, que também foi alvo de
forte repressão da PM.
Esta decisão de cancelar o evento foi, segundo ele, mal interpretada por muita gente e
boatos se disseminaram nas redes, acusando-o desde de traidor do movimento, cooptado pelo
PT, até mesmo de receber dinheiro da prefeitura (DEM) para desistir das manifestações.
Depois da manifestação, que foi cancelada por ele e mesmo assim aconteceu, houve uma
reunião onde foram definidas 21 pautas entregues para o então secretário municipal de
transportes, José Carlos Aleluia.
O crescimento das manifestações fez com que fosse ampliado para cinco o número de
moderadores da página de convocação no Facebook. Porém, com a aproximação de outros
manifestantes e de outros grupos, começam a aparecer divergências de opiniões, de pautas e
este grupo inicial perde o controle das decisões sobre o endereço web. A moderação desse
espaço passa, então, a ser realizada de forma rotativa, por grupos distintos, eleitos
quinzenalmente nas assembleias.
Com o episódio da ocupação da Câmara de Vereadores, o entrevistado afirma que as
tensões internas aumentaram e uma sucessão de embates de ordem pessoal e identitária o
levaram a comunicar seu desligamento do movimento naquele período.
Apesar de ter trabalhado durante as eleições de 2014 na campanha de dois candidatos a
deputados do PT, ligados à área cultural e da saúde, #samurai se declara “muito avesso à
orientação política [partidária], porque ela nos coloca numa “forma” (...) Eu sou de esquerda,
mas posso vir a bater na esquerda [se julgar necessário], sabe?”
Hoje, além de suas atividades laborais, dedica-se à organização de projetos culturais na
comunidade onde vive, à militância contra a intolerância religiosa, através do Coletivo de
Entidades Negras (CEN), e afirma que pretende candidatar-se à vaga no Conselho de Cultura
Municipal, por “querer entender melhor como essa máquina cultural funciona e interferir”,
ratifica o militante.

5.2.4 Militante MPL-SSA 4: #piratassa
#piratassa é o codinome utilizado por João, um dos quatro moderadores do evento do
Facebook de chamada para as Manifestações de Junho de 2013, em Salvador. Apesar de seu
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intenso engajamento desde o início dos protestos, #piratassa afirma que tornou-se moderador
do evento e do grupo de discussão por motivo circunstancial: recebeu um convite para o
evento através de um amigo, confirmou presença e, de tanto enviar e insistir com o criador da
página (#samurai) para que priorizasse informações de segurança, foi incluído pelo mesmo. E
foi assim que tornou-se o responsável por sistematizar tais questões naquele espaço. Seu
intuito era preparar, com informação, as pessoas para a violência policial que pudesse vir a
ocorrer nos atos. Segundo ele, para muitos aquela era a primeira experiência de manifestação
e a maioria estava despreparada, sobretudo muitos estudantes, que passaram mal por não
saber lidar com a situação.
Em junho de 2013, #piratassa tinha 27 anos e trabalhava em regime de home office, o
que lhe possibilitava administrar melhor seu tempo, sem precisar estar fisicamente no
trabalho. Semelhante a #benjamin, do Desocupa, relata que passou quase um mês conectado
nas redes online, dedicado integralmente a orientar as pessoas sobre o que era o evento, sua
proposta, qual era o roteiro previamente definido, tanto em relação às medidas de segurança
quanto à sua organização. Desse modo, passou a ser visto como líder, tanto pela imprensa
quanto pelos próprios manifestantes, sobretudo os do ambiente online.
À medida que as assembléias foram acontecendo, as pessoas quiseram se organizar
melhor e pensaram em fazer grupos de trabalhos. Mas, diferente de São Paulo e Rio
de Janeiro - que têm grupos de trabalho autonomistas muito fortes e, que tem
atuação de base na sociedade, na política, sem necessariamente ter ligação a partido
político - aqui em Salvador, em função de como as coisas são estruturadas, é difícil
movimentos autônomos terem força. Normalmente, os movimentos são permeados
por interesses de partidos políticos. E a tensão político-partidária que aconteceu no
Brasil todo, aquela coisa de sem partido, aqui foi especialmente complicada, num
primeiro momento, pra congregar essas pessoas, porque não havia muitos
movimentos organizados autonomistas. Então os movimentos político-partidários
que vemos em organizações como a UNE, os sindicatos, foram com toda força pra
dentro dessas assembleias.

Mestre em Governança Ambiental Global e bacharel em Ciências da Computação,
#piratassa atualmente trabalha com gestão de projetos de ensino à distância. Revela que foi na
época da faculdade que se sentiu motivado a tornar-se politicamente mais ativo, quando
envolveu-se com o universo mais político de quem trabalha com software, em seu caso
através do movimento Software Livre, cujas bandeiras, define, envolve principalmente o livre
acesso a softwares, códigos, compartilhamento de conhecimento e livre compartilhamento.
Fui construindo minha identidade política em cima de pautas assim, cada vez mais
indo pra mobilização social no corpo a corpo, pra ideia de mobilização direta, de
ação direta com as pessoas; de usufruir do que os meios digitais oferecem e
potencializar aquilo que, antigamente, a gente nunca conseguiu exercer da mesma
forma, que é a possibilidade de exercer de forma mais direta o poder de decisão; já
que hoje a tecnologia permite que você consiga agregar muitas pessoas num
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processo de decisão, de formas que antes era impossível. Dentro dessa perspectiva,
fui me envolvendo politicamente e me aproximando dos movimentos que foram
ocorrendo em Salvador, em 2003, como a Revolta do Buzú e outras mais, em que
havia uma reivindicação direta.

Apesar de se identificar com a teoria de Noam Chomsky e se interessar por movimentos
de ação direta e extraparlamentar, #piratassa não se classifica como anarquista, mas como
libertário. Paradoxalmente, o entrevistado é fundador de uma agremiação que busca tornar-se
partido no Brasil: o Partido Pirata (daí o seu codinome), que, em sua visão, não seria um
partido, ao menos não na concepção do modelo de partido moderno, idealizada e levada a
cabo pelos socialistas do século XIX e XX.
O entrevistado explica que o Partido Pirata surgiu na Suécia e se destacou como um
movimento essencialmente jovem, numa época em que a internet, a cultura digital e a banda
larga no resto do mundo eram exceção e naquele país se constituíam regra. Quando o governo
sueco ensaiou procedimentos para criminalizar alguns acontecimentos relacionados à nova
ordem social da internet, como o compartilhamento de arquivos, isso desencadeou uma reação
popular muito forte, explica.
Esse movimento virou uma provocação que viralizou e eles conseguiram resultado
na Suécia. Aí, de repente, se espalhou pela Europa, que começou específico com a
defesa de três coisas: liberdade e compartilhamento de conteúdo (...); defesa da
privacidade dos indivíduos e, terceiro, transparência pública do governo.

#piratassa revela que quando o Partido Pirata surgiu na Alemanha, começou a explodir
um turbilhão de ideias e, para além da internet, os piratas passaram a defender muitas outras
pautas, sempre em torno dos princípios fundamentais de autodeterminação individual,
liberdade de compartilhamento e transparência governamental, incluindo outros temas como a
criminalização das drogas, a transexualidade, questões de gênero, dentre outros. Segundo ele,
existem, aproximadamente, sessenta partidos piratas no mundo, em diferentes situações,
sendo que mais da metade estão formalizados e concorrendo às eleições.
Depois que saiu da Suécia e foi para Alemanha, houve incorporações de pautas ao
movimento pirata e uma delas foi a de democracia líquida, que difere do conceito de
democracia representativa e de democracia direta. O grande problema dessa última é
que está todo mundo diretamente decidindo tudo. E a democracia representativa tem
todos os problemas que a gente já conhece: você elege alguém por quatro anos e
você delega seu voto a essa pessoa pra fazer o que bem entender. Democracia
líquida é o meio termo, que só é possível hoje graças à internet e aí é que a filosofia
de internet deixa de ser meramente internet e passa a ser vista como um meio de
comunicação, de potencialização da participação popular147.
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Para um melhor entendimento sobre a perspectiva pirata sobre democracia líquida, consulte
http://partidopirata.org/o-que-e-democracia-liquida/
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Nos últimos quatro anos o entrevistado tem se dedicado a organizar a estruturação do
partido no Brasil, fundado em Recife, ao que informa: “somos registrados em cartório e agora
estamos nos organizando para conseguir as quinhentas mil assinaturas para concorrer às
eleições”.
Além dessas atividades, #piratassa participa, também, do conselho dos usuários de uma
das maiores operadoras da telefonia nacional, como um dos representantes da região
Nordeste. Segundo ele, a criação desses conselhos pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) tem o objetivo de debater os problemas das empresas de
telecomunicações, contemplando, dentre outras coisas, os interesses da sociedade civil. Cabe
notar que o perfil desse ator político apresenta consigo uma série de ambigüidades observadas
por Silveira (2010) em seu estudo sobre ciberativismo e ética hacker, à qual #piratassa é
declaradamente associado. Diferentemente dos socialistas (que estariam com suas atenções
voltadas para a disputa de poder no âmbito da sociedade política); e da figura clássica do
anarquista (voltado para a construção de processos contenciosos pela via da negação do
Estado), o ator em questão, associa a estratégia de disputa dos espaços de poder parlamentares
(através da construção do Partido Pirata) a uma nova perspectiva de atuação política, que
volta seu foco também para disputas no campo do mercado, sob a prerrogativa de “civilizá-lo”
e torná-lo mais público, através da ampliação do espectro da participação e controle social
para dentro dos recônditos do setor privado. Ou seja, para os piratas não só o pessoal é
político, mas também no privado há muito de público.
Essa decisão de integrar o comitê gestor da referida operadora se deu em função de uma
das pautas caras ao Partido Pirata ser o controle de como a comunicação é feita. E, para isso, é
necessário ter conhecimento sobre como funciona o monopólio de tais empresas, afirma.
Aqui em Salvador, o Partido Pirata defende o movimento Tarifa Zero, aquele que o
MPL [nacional] defende. Muitos de nós, do partido, participamos e defendemos
essas manifestações. Deliberamos não ter coligação com outros partidos políticos,
até porque ainda não vamos ter como disputar eleições. O diferencial do Partido
Pirata é agregar pessoas que nunca se filiariam a nenhum outro partido político,
como os anarquistas.

Além disso, #piratassa informa que o que distingue o seu projeto de “partido líquido” é
a utilização dos meios online para a deliberação das ações. Os fóruns, instâncias de debates,
votações, decisões, elaboração dos documentos, a formação dos movimentos são todos
realizados via ciberespaço. Para ele, a utilização da internet nas manifestações de junho de
2013 no começo foi viral, com muita gente aderindo, mas depois foi cedendo espaço para um
processo de organização mais presencial. Em seguida houve um movimento de queda, em que
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as manifestações de rua foram diminuindo e as assembleias tornando-se cada vez mais
esvaziadas e a internet virou “mais um espaço de gente ‘batendo cabeça’ do que de
mobilização para novas manifestações”.
O entrevistado se mostra cético quanto aos resultados obtidos a partir das
manifestações. Não considera ter havido conquistas expressivas. Para ele, essas ações faziam
parte da agenda de governo da prefeitura e só tiveram suas implantações adiantadas para
aquietar os ânimos dos manifestantes.

5.2.5 Militante MPL-SSA 5: #carlos

#carlos tem 42 anos, nasceu em Juazeiro (Bahia), mas mudou-se para Salvador desde a
adolescência, onde vive até hoje. Bacharel em Comunicação Social, atualmente como
profissional autônomo, na área de produção audiovisual. É também aluno ouvinte do
mestrado de Educação e Contemporaneidade da Uneb, onde também dá aulas de capoeira.
Sua formação política se iniciou através do movimento anarcopunk, em meados da
década de 1980, ainda em Juazeiro, como afirma abaixo:
Me interessei porque o movimento anarcopunk surgiu como resposta, indignação,
em contraste com as injustiças, as desigualdades, principalmente pra mim, que vim
do sertão. A forma como os governos, os políticos enriquecem, como mantêm a
posse de terras em detrimento da miséria do cidadão. Na juventude, a gente quer que
isso mude, quer mudar o mundo etc. Em Juazeiro, entrei em contato com isso
através do rock n’roll. Aqui em Salvador também andava nesse meio de rock. E aí
íamos trocando informações dos movimentos, principalmente através de fanzine,
pois não existia a internet, por volta de 1986 e 1987.

E foi a militância anarcopunk que o trouxe a Salvador, no início da década de 90. Pois
na capital baiana, segundo diz, o movimento era muito mais fortalecido. Nesse processo de
chegada e adaptação, ficou um período sem moradia fixa, o que lhe possibilitou conhecer
espaços socioeconômicos distintos. Morou em bairros como Santo Antônio (onde reside
atualmente), Pau da Lima, Cajazeiras, Cabula, Paripe e Mata Escura, onde contou com o
apoio do alojamento anarcopunk.
Desde o tempo do colégio, #carlos já participava de grêmio e movimento estudantil,
sendo influenciado por autores anarquistas clássicos, como Mikhail Bakunin e Pierre-Joseph
Proudon. Participou de fóruns de entidades de direitos humanos; na universidade, fez parte do
centro acadêmico e da executiva nacional de comunicação. Tem histórico familiar de luta por
direitos humanos, onde seus tios se posicionaram contra a ditadura, mas revela que só soube
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dessa história quando já estava envolvido com o movimento, de modo que não relaciona suas
motivações políticas a qualquer episódio de incentivo familiar.
Não me considero nem militante nem ativista. Sou um indivíduo que procuro me
organizar dentro do contexto social que eu vivo e tenta contribuir com processos de
emancipação social do individuo (...) Nunca possuí filiação partidária e nem
pretendo. Os partidos são formas de organização para aquisição de privilégios, de
poderes específicos, não atendendo a uma perspectiva real transformadora. É um
tipo de organização que não me interessa. Os partidos são estruturas
profissionalizantes do poder.

Para ele, há dois marcos importantes na mudança da maneira de se fazer movimento: o
movimento zapatista, no México, que trouxe uma perspectiva organizacional de articulação
do movimento, de forma mais descentralizada e menos hierárquica; e o que aconteceu em
Seattle, com a ruptura com os movimentos tradicionais, através do enfrentamento nas ruas das
instituições capitalistas, das grandes corporações, como os bancos, expressando a indignação
de forma mais expressiva.
#carlos foi o único entrevistado que não tomou conhecimento das manifestações de
junho de 2013, de Salvador, via Facebook. Soube através de amigos, em sua festa de
aniversário, poucos dias antes da primeira manifestação. Em sua visão, essas manifestações
são importantes, pois conscientizam as pessoas de que as mobilizações são possíveis,
principalmente porque eram fruto de uma insatisfação com as conjunturas econômica, social e
política vigentes. Um outro ponto que torna tais manifestações algo novo para Salvador é a
sua forma de organização, em sua opinião distinta do tipo de movimento social historicamente
praticado na cidade.
Os novos movimentos vêm com uma perspectiva de uma estrutura social mais
profunda. Não estão dispostos a negociar, nem, digamos, com a iniciativa privada,
com o mercado, nem com o Estado, as transformações sociais que almejam. Então,
verdadeiramente, estão no enfrentamento, por isso sofrem uma repressão duríssima e
tem seus direitos constitucionais feridos. Como aconteceu no Rio de Janeiro, com a
repressão policial, onde as pessoas foram perseguidas, espancadas, presas; em
Salvador, as pessoas foram impedidas de se manifestarem durante a Copa do
Mundo; eu cheguei a presenciar até mesmo apresentações artísticas serem coibidas e
impedidas de serem realizadas. Então, são movimentos que estão em outro plano,
completamente distintos.

No entanto, reconhece as dificuldades desse tipo de organização estabelecer-se numa
cidade como Salvador, uma vez que algumas entidades políticas mais tradicionais como
sindicatos, entidades estudantis, dentre outras, recebem recursos do governo. Esse tipo de
“pacto” entre Estado e sociedade civil organizada, segundo #carlos, inviabiliza um levante
dessas instituições contra o mesmo, praticando, dessa maneira, a política da acomodação e
conformação dentro da atual estrutura sóciopolitica que se encontram. Em sua opinião, foi
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esse tipo de arranjo informal que fez com que o movimento inicial de mobilização das
manifestações de junho se desmembrasse em outras representações, de acordo com o perfil
dos manifestantes. Em um determinado momento, #carlos diz que as assembléias se tornaram
local de disputa e espaço político de apropriação, o que contribuiu, negativamente, para a
articulação do movimento. Algumas dessas pessoas que se diziam engajadas nas
manifestações eram as mesmas que pertenciam aos partidos que os governavam, argumenta.
Então, para as pessoas que tem mais experiência nos movimentos, ficou muito
visível que existia, por parte desses segmentos, primeiro, o interesse de blindar, de
proteger os governos estadual, federal; segundo, utilizar essas forças que se
organizavam nas ruas, para o movimento, a fim de promover o enfrentamento com a
prefeitura, que é oposição a esses partidos, e tentar cooptar, nesses movimentos,
indivíduos para os seus segmentos. E também utilizar esse momento como
propaganda partidária. Ou seja, a lógica era: primeiro, entrar nesses movimentos e se
apropriar e, caso não conseguissem, tentariam desmobilizar, coisa que é muito
comum nos movimentos tradicionais.

Para #carlos, que participou ativamente da Revolta do Buzu, em 2003, e diz ter visto o
movimento (espontâneo e horizontal) ser “cooptado” por entidades estudantis e indivíduos
ligados à política profissional, o ditado “gato escaldo tem medo de água fria” aplica-se
adequadamente. Ao relatar o motivo de seu desengajamento do MPL-SSA 2013, o
entrevistado alega que viu que em junho de 2013 a história podia se repetir. Afirma que, em
determinado momento, as pessoas que tentavam fazer as manobras políticas nas assembleias,
centralizando as falas e dificultando a horizontalidade do processo, se declararam como “MPL
Salvador”, ainda que esse movimento já tivesse sido usado por outro grupo com filosofia
totalmente diversa. Em sua visão, houve a tentativa de criar uma representação para falar em
nome do movimento, com o intuito de dar visibilidade pessoal aos seus integrantes, em sua
maioria militantes de partidos políticos. Isso gerou muito desgaste e esvaziamento das
assembleias, ratifica.
Diante dessa nova situação, as pessoas do “MPL Antigo” (que participaram da Revolta
do Buzu e fundaram a primeira versão do MPL em Salvador, em 2003) criam dois coletivos:
o Tarifa Zero e a União Independente Passe Livre (UIPL), esta última escolhida por #carlos
para integrar. Tais coletivos, afirma, surgem como forma de fiscalizar essa nova representação
que se formava como MPL Salvador, em 2013, que apesar da atuação de partidários abrigava
uma diversidade de indivíduos “independentes”.
A ideia era que tivessem divisões em grupos menores e que as pessoas fossem para
as assembleias já com as decisões tomadas nos grupos pequenos. Isso foi
amplamente sabotado, nos discursos, nas assembleias, culminando com a ocupação
da câmara dos vereadores, que foi decisão de alguns. A maioria do movimento se
sentiu levada a apoiar por solidariedade e para valorizar aquela ação, mas que
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contribuiu de forma extremamente negativa, porque criou uma referência para a
mídia de que aquelas pessoas que fizeram a ocupação é que poderiam falar em nome
do movimento, dando visibilidade a essas pessoas, algumas com interesses
nitidamente eleitorais. E [isso] quebrou todo o processo do movimento, com
assembleias em frente à câmara, monstruosas; com pessoal falando no microfone,
parecendo as assembléias tradicionais.

A UIPL, que foi criada durante a primeira semana de ocupação da câmara dos
vereadores, com a tentativa de manter algum nível de independência e autonomia do
movimento, participou de atos, assembleias, encaminhou documentos para denunciar a
violência policial nas manifestações. Inicialmente suas reuniões contavam com uma média de
60 a 80 pessoas, mas, com o tempo, as pessoas foram desertando, principalmente, por causa
da repressão e perseguição sofridas pelos representantes mais engajados, que ficaram muito
expostos, explica o entrevistado. Em sua concepção, “a União Independente surgiu de forma
circunstancial para interferir naquele processo, mas sem perspectiva de durabilidade, durou
até junho de 2014. Entendemos que, por ora, não há mais um sentido para continuar atuando”,
esclarece.
Com uma série de ressalvas ao ciberativismo, que define como sendo algo do âmbito da
comunicação e não da transformação social, #carlos é altamente resistente ao uso da internet e
de grandes mídias corporativas existentes nele. Prefere transitar em espaços alternativos e, em
sua perspectiva, mais seguros, como o Mídia Independente (como ficou conhecida a
Indymedia no Brasil) e o jornal A Nova Democracia. Além disso, dá preferência a provedores
de email alternativos cuja a criptografia dos dados é assegurada, como o Riseup148. Mas
paradoxalmente reconhece que, para se manter informado, recorre bastante aos grupos de
discussão que participa no Facebook, alguns deles criados após junho 2013. Isso leva-nos a
deduzir que para além dos movimentos sociais, outras esferas públicas ativadas por eles
continuam ativas.
Atualmente, apesar de não fazer parte de nenhum movimento, #carlos dá contribuições
para alguns coletivos, como o movimento negro e alguns coletivos anarquistas, por exemplo,
geralmente localizados no centro da cidade, nas proximidades de sua residência. “Acho que
toda e qualquer forma de organização, que pense na perspectiva de transformação social, pode
me interessar. Isso vai depender do contexto em que estou no momento, do local onde estou
atuando, trabalhando. Não existe um viés especifico”, conclui.
#carlos, mesmo sem citar, apresenta visão sobre a cena movimentista soteropolitana
muito próxima à de Avritzer (2007). O manifestante defende que Salvador vive uma
148
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estagnação política e cultural muito grande, dentro do contexto nacional. Nada apresenta,
dentro da capital baiana, uma perspectiva de mudança. Esse sentimento de estagnação se dá,
para ele, por três motivos principais: primeiro, porque somos culturalmente muito
provincianos, ao estarmos sempre nos referenciando pelo que acontece no eixo Rio de Janeiro
- São Paulo e, em seguida, no que ocorre fora do país; segundo, porque há uma repressão
muito grande, incorporada ao ritmo de vida na cidade, com o coronelismo ainda latente. E a
terceira questão se deve ao fato de que os movimentos transformadores em Salvador não
tiveram o êxito esperado em suas perspectivas.

5.2.6 Militante MPL-SSA 6: #joaquim

#joaquim tem 22 anos e é o caçula de uma família de três irmãos homens. Solteiro,
nasceu e morou em Itabuna (Bahia) até os 17 anos, quando mudou-se para Salvador para
prestar o vestibular para o curso de Ciências Sociais da UFBA, em 2010. A mais tenra
lembrança de estar envolvido num ambiente onde a política fazia parte do seu cotidiano de
assuntos data da infância itabunense.
[meu pai...] foi colega de sala de um companheiro que fundou o PT lá na minha
cidade (...) e ele tinha uma relação pessoal com essa figura lá. O cara se candidatou a
prefeito e tal, e isso gerou uma proximidade maior de meus pais com a política, mas
nunca foram políticos, nem nunca foram militantes, mas tinha aquele ambiente e
clima de esquerda.

A primeira pessoa na família a envolver-se institucionalmente com a política foi seu
irmão mais velho, que se vincula ao Movimento Estudantil (ME) de uma universidade em
Sergipe logo no primeiro ano do curso de Direito. Por motivos financeiros, este irmão de
#joaquim retorna a Itabuna e ingressa no curso de História da Universidade Estadual de Santa
Cruz (UESC), onde segue militando no ME. Nesse período, relata que seu outro irmão,
graduando em Comunicação na mesma universidade, também engajou-se no ME. Paralelo a
isso, na escola de #joaquim são convocadas eleições para o grêmio. O mesmo se candidata a
presidente e vence.
Fui presidente do grêmio durante 4 meses, não fiz nada porque foi no final da minha
oitava série (...), mas gostei da experiência e me identifiquei muito com o que os
meus irmãos faziam e tal. No ano seguinte fui pro colégio particular de ensino
médio e lá a gente fundou o grêmio também. Aí o grêmio do meu primeiro ano
[colegial] foi um grêmio mais sério, a gente fazia coisas e tal. Tiveram
manifestações, com a questão do Diferencial (um espaço muito legal no Rio de
Janeiro), viajei de ônibus, conheci várias coisas diferentes e tal.
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Além das experiências da militância, o entrevistado considera que suas experiências
subjetivas tiveram importância no seu processo de conformação como ator político,
principalmente relacionadas ao tema da raça (não entendia porque o cabelo longo de seu
colega ruivo, da sexta série, era visto por todos como bonito e quando deixa o dele crescer é
bastante criticado) e da sexualidade (tinha muitas amigas e pessoas na família lésbicas que
também eram alvo de discriminação). Disso, #joaquim conclui “porque, muitas vezes, a
experiência pessoal é política também” – e atalha: “aí você começa a se questionar porque a
sociedade reprime certos comportamentos e outros não. Aí eu fui tendo contato com isso aí”.
Aos 16 anos, ainda morando em Itabuna, filia-se ao PT e participa ativamente do
processo interno do partido:
Meu irmão foi candidato a presidente do PT de Itabuna. Quando eu vim para cá,
para a UFBA, eu já tinha uma formação política mais ou menos consolidada, do
ponto de vista de saber o que é militância, saber o que é organização política,
movimento social. Já tinha referência no PT de uma corrente interna (...), na época a
Articulação de Esquerda, hoje não mais, porque aqui na Bahia (...) todo mundo que
era da Articulação de Esquerda decidiu fundar outra corrente do PT, que é a
Esquerda Popular Socialista e que tem, hoje, como referência, o deputado Valmir
Assunção, que é do MST [Movimento dos Sem Terra].

Quando em 2010 ingressa na UFBA, era ano de eleição do Diretório Central dos
Estudantes (DCE) e seu irmão, que estudava Comunicação na UESC (e que na época
integrava o quadro da União Nacional dos Estudantes (UNE)), vem para Salvador para
acompanhar tais eleições, o que foi mais um estímulo à participação de #joaquim no ME.
Uma eleição que o entrevistado define como conturbada, vencida por 20 votos de diferença
entre as chapas candidatas. Segundo ele, a chapa que perdeu não aceitou a derrota, houve
brigas e até mesmo o DCE foi vandalizado. Esse processo de embate político acirrado pela
ocupação do espaço de poder do DCE faz com que #joaquim decida que era aquilo mesmo
que queria para a sua vida.
Os anos seguintes não foram menos agitados e novos conflitos estudantis eclodiram e se
acirraram em Salvador:
Em 2012, foi a greve dos estudantes e, em 2011, o que aconteceu é que acabou a
gestão do DCE. Aí algumas pessoas viram esse momento, que não tinha gestão do
DCE, para puxar manifestações independentemente das organizações tradicionais do
movimento estudantil, independente dos partidos de esquerda. As manifestações,
diferente das de 2013, foram um sucesso. Esses segmentos, que queriam excluir o
DCE, excluir a UNE, excluir o PT, excluir os setores já tradicionais, foram
derrotados nas manifestações, fragorosamente derrotados. Diferente de 2013 –
quando eles foram derrotados, mas conquistaram algumas vitórias –, em 2011, não
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teve isso. Eles foram massacrados e perderam tudo. A gente fez uma movimentação
muito bem sucedida.

Nessa fala, emergem algumas questões problematizadas pela maioria dos entrevistados
neste estudo: o forte processo de disputa pelo espaço de poder nas assembleias do Passeio
Público, em junho de 2013. A maior parte dos entrevistados atribui à “esquerda partidária” a
“cooptação” do movimento, assim como o seu esvaziamento – sobretudo aos membros do PT,
que, por geralmente estar em maioria, conseguiam através dos processos internos de votação
estabelecer grande parte dos encaminhamentos estratégicos dos eventos de junho.
A inclusão, no universo desta pesquisa, da trajetória de vida de #joaquim - um jovem
que opta por engajar-se em instituições políticas representativas tradicionais (Movimento
Estudantil e PT) - busca refletir sobre como esse modelo de “militante sólido”, que se vincula
a instituições fundadas num contexto de produção econômica industrial, lida com os
tensionamentos produzidos pelo que aqui se chama “militante líquido”, que reivindica à
prática movimentista mais subjetividade e mais autonomia, assim como menos centralidade e
menos verticalização dos processos da ação coletiva.
Nesse sentido, as inferências de #joaquim mostram-se um importante contraponto a
determinadas análises totalistas que atribuem a todos os movimentos desse período uma
condição imediata de horizontalidade, consenso e autonomia, esquecendo de problematizar a
diversidade e os conflitos internos e inerentes a qualquer tipo de agrupamento social, como
apontam Gerbaudo (2012) e Aldé e Santos(2014).
Assim, quando o entrevistado relata os conflitos multitudinários enfrentados por ele e o
ME, entre 2011 e 2013, é importante perceber duas questões que marcam o seu discurso: a.
que ele acredita existir segmentos civis disputando a ocupação de um campo de luta que
historicamente “pertence” às instituições tradicionais de esquerda; e b. o forte teor antagonista
reincidente em sua fala, que o leva, por inúmeras vezes, estabelecer uma relação dualística
entre os manifestantes de junho - constituída por um “eles” (na visão de #joaquim, todos os
membros ligados à direita, anarquistas, partidários da extrema-esquerda, apartidários, etc) em
oposição a um “nós/ a gente” (a “esquerda tradicional”)149.
Voltando aos conflitos estudantis de 2011 e 2012, #joaquim acredita que, no processo
de junho de 2013, consegue “angariar muitas vitórias” para o seu grupo (a “esquerda
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Por “esquerda tradicional” desse processo de junho de 2013, o militante chama o universo “que envolvia
[grupos como] o PT, o PC do B, Consulta Popular, Militantes dos Movimentos Sociais, Sindicatos, Movimento
Negro, etc”. Afirma, ainda, que esse segmento “foi um grupo que teve um sucesso muito grande no primeiro
momento, que conseguiu, de fato, ganhar as assembleias, ganhar as opiniões”.
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tradicional”) porque, devido às experiências e embates vividos com os outros grupos durante
2011 e 2012, “a gente já sabia como operar, como agir”. Para o entrevistado, não há
espontaneísmo no processo de junho de 2013 e, se houve, ele se deu apenas no início, na
primeira manifestação, quando o objetivo era prestar solidariedade à violência sofrida por
manifestantes noutras cidades. A partir daí, o que se estabelece é um cenário de tensões em
que a “esquerda tradicional”, por ser maioria, começa a ser vista como grande inimiga pelos
demais.
[A gente] ia fazendo o debate para convencer as pessoas que estavam lá e não agir
como se a gente fosse uma maioria naturalmente – que a esquerda naturalmente é
maioria nas manifestações nos últimos 20 anos. Em 2013, foi a primeira vez que não
foi assim, então a gente sabia que não era maioria, que precisava construir uma
maioria. Para isso, a gente precisava ceder (...). Nós fomos construindo isso, mas o
problema é que, quando a gente começou a ganhar seguidas vezes, aí a nossa cabeça
– entendeu? – apareceu. Então, quando eles identificaram a gente como inimigo, aí
todos eles se juntaram para impor derrotas a nós. A principal delas – talvez uma das
únicas – foi na assembleia que eles destituíram a mesa da audiência pública.

Nessa fala, é possível perceber a aproximação do militante com a perspectiva agitprop
leninista, que propõe a formação de militantes capazes de, no face a face, convencer a
multidão das necessidades da luta unida e direcionada, perspectiva da qual se afastam os
demais seguimentos presentes nas manifestações de junho (desde os autodenominados
apartidários até anarquistas, passando pelos que se professavam esquerda independente, sem
vínculos institucionais). #joaquim afirma ainda que, graças à capacidade de articulação da
“esquerda tradicional”, foi possível, nos episódios de junho de 2013, consolidar uma
“dinâmica de trabalho mais típica de um movimento social, mesmo”: definição de pautas
estratégicas menos à direita, estabelecimento de grupos de trabalho (GTs), dentre outros
procedimentos organizacionais.
No que diz respeito à sua atuação no processo de junho 2013, relata que seu objetivo
principal era ajudar a articular e organizar o ME que estava presente lá, mas que não
conseguia se apresentar como tal, em face do grande clima de hostilidade às instituições
instaurado num primeiro momento, mas que, segundo ele, é quebrado no decorrer do
processo. Alcançado o objetivo de quebrar as resistências ao ME, #joaquim aproxima-se mais
do GT de Comunicação, no qual “convocava os atos pela internet”, dentre outras rotinas. Para
isso, contava com as ferramentas e capital social construído a partir de sua atuação no DCE da
UFBA para ajudar a repercutir os atos definidos nas reuniões do Passeio Público. Com
exceção da primeira chamada para o primeiro ato, de 11 de junho, o militante afirma que o
sucesso e a fragilidade de todos os outros eventos no Facebook, de convocação para
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manifestação em prol do passe livre em Salvador, devem-se ao processo de engajamento do
coletivo presente nas assembleias, e não a um suposto magnetismo intrínseco à internet.150
Para uma informação chegar a muita gente tem que ter muita gente que replique.
Não adianta eu... [o entrevistado interrompe a fala e busca uma melhor maneira de
explicar] ‘Ah, vou criar um evento aqui de um ato semana que vem’. Aí você cria o
evento do ato semana que vem, você fica praticamente sozinho convocando. Quando
a deliberação era retirada da assembleia e tinha uma página e tinha um grupo que
replicava as informações das decisões das assembleias, centenas de pessoas, assim
que [o evento] era postado, entravam na onda de replicar. Então isso garantiu um
poder de mobilização maior. Inclusive, hoje acho que essa é a forma mais adequada.
Eu sou muito cético dessa coisa de que vamos criar um evento no Facebook e as
pessoas vão comparecer. Não comparecem. Eu já vi inúmeros protestos fracassarem
por causa disso.

Para ele, outro mediador importante para o êxito do agenciamento de multidões, em atos
similares aos das manifestações de junho, é a mídia corporativa, que tem uma capacidade de
alcance superior ao dos perfis de redes sociais. O militante acredita que boa parte do processo
de esvaziamento das assembleias acontece quando o movimento deixa de ser pautado pela
imprensa local e nacional. Essa dinâmica de relacionamento com a grande mídia provocou
modificações no processo de organização do movimento, por vezes comprometendo o
princípio de que todo e qualquer comunicado oficial, em nome do MPL Salvador 2013,
deveria ser antes submetido à assembleia ampliada.
Por exemplo, quando passava uma matéria falando sobre o movimento no dia, não
dava para você esperar a outra assembleia, que seria na outra semana, para lançar
um comunicado desmentindo o que a matéria da Rede Bahia tinha falado! (...) Então
essa dinâmica começou a existir e começou a funcionar, aí os GTs começaram a ter
uma maior legitimidade de trabalho. Hoje o MPL funciona ainda a partir desse GT,
mas eu não tenho tanto contato. (...) assim que terminaram as mobilizações de
março, eu retornei para cuidar muito do DCE. Aí eu não sei para que lado que andou
[o movimento].

Percebe-se que, ao contrário da tendência dos movimentos globais, de promoverem sua
própria mídia alternativa e fortalecê-la, observado por Lievrouw (2014) como importante
ponto de inflexão no processo de transformações da militância, o processo de gestão da
comunicação do MPL-SSA 2013 foi fortemente marcado por uma preocupação de
relacionamento com a mídia corporativa local, o que não necessariamente advém de uma
vontade de seus manifestantes, mas do reconhecimento desse como um poderoso espaço da
cultura política local.
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É importante observar que, do universo de entrevistados, #joaquim, apesar de não se mostrar um grande
entusiasta das possibilidades políticas da internet, é o que possui perfil com maior rede de relacionamentos no
Facebook, com mais de dois mil usuários vinculados.
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#joaquim deixa claro que seu espaço primordial de luta sempre foi o Movimento
Estudantil e a relação com o PT, sendo os eventos de junho um momento político que
requeria sua presença, mais no sentido de construir contrapontos argumentativos a todo o
estado de desconfiança ali instaurado e que, nos últimos anos, tem questionado a legitimidade
representativa do ME.
O movimento estudantil é uma coisa que consome muito da gente. E todo mundo,
meus dirigentes me recomendavam e falavam muito: ‘Oh, não tente dar conta de
coisa que você não vai conseguir dar conta. Se você acha que o movimento
estudantil tá grande, tome conta do movimento estudantil. E depois, em outros
momentos, você pode se envolver com outras coisas’.

Ao que parece esse novo momento chegou. Atualmente, #joaquim tem enfrentado
novos desafios em sua carreira política através de cargo executivo no âmbito do PT que
trabalha com juventude.

5.3 Trajetórias políticas entre espaços de fluxos e de lugares

Através das trajetórias aqui brevemente traçadas, é possível perceber a polifonia de
sentidos e práticas políticas abrigadas pelos movimentos que se evidenciam neste novo século
(HARDT; NEGRI, 2005; JURIS, 2012). As falas desses atores revelam que a dinâmica de
construção, tanto do Desocupa como do MPL-SSA 2013, mostra-se fortemente marcada por
processos conflituosos que refletem, em grande parte, a gramática relacional dos espaços onde
estas ações coletivas surgem: as redes sociais online (JURIS, 2012).
Em tempo, é importante sublinhar que não há nada de errado no conflito, elemento caro
e intrínseco a todo processo de aprimoramento democrático (TILLY, 2010). Nesse sentido,
esta pesquisa mais que apontar críticas, busca, antes, compreender se essas associações, por
vezes conflituosas, abrigam potenciais democráticos, “tais como as capacidades pessoais de
análise e argumentação, o exercício da deliberação, a tolerância e solidariedade; ou a criação
de espaços públicos e seu impacto na definição da agenda pública, na vigilância das
autoridades e na defesa dos direitos” (DAGNINO e colaboradores, 2006, p.31). A resposta é
sim, ambos os movimentos legitimam-se e assumem visibilidade na cena local por trazerem
consigo a carga de energia necessária a aprimoramentos democráticos numa cidade como
Salvador, marcada pela combinação de uma longa história de regimes autoritários, pobreza e
concentração dos meios de comunicação. Neste contexto, mostra-se pertinente a interrogação
em tom exclamativo feita por #pavlopedalus, em entrevista: “como é que é você lidar com
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uma cidade que tem quase três milhões de habitantes e quase 65% dessa população ganha em
torno de 0 e 2 salários mínimos?”
Repletos de inquietações, tanto de natureza pessoal quanto coletivas, ativadas em
grande parte pela fluidez (BAUMAN, 2001) e velocidade com que a política global e os
mercados têm afetado os seus cotidianos, os atores desta pesquisa apresentam, no entanto, um
perfil socioeconômico bastante distinto da maioria dos soteropolitanos, adequadamente
delineado por #pavlopedalus. Todos, a exceção de dois (#joaquim e #samurai), cursaram ou
cursam pós-graduação stricto sensu. Outro dado relevante obtido através das entrevistas é a
importância que estes novos atores políticos locais atribuem ao espaço universitário, como
arena fundamental para formação e/ou potencialização do desejo de participação política e
transformação social.
A maior parte deles concilia (ou conciliava na época de eclosão dos protestos) os
estudos com uma carga horária de trabalho reduzida ou flexível – sobretudo no período de
clímax das manifestações, a flexibilidade de horário no trabalho e atividades regulares
cotidianas se mostrou um dos fatores decisivos para seus processos de engajamento e
assiduidade. Todos acessam internet diariamente e geralmente apontam o Whats App?,
Facebook e Twitter como as mídias sociais mais indicadas para articulação política. Situados
na faixa-etária entre 21 e 42 anos, apenas um deles (#piratassa) é casado e tem filho. A
maioria vem de famílias de classe média, embora façam questão de relatar uma infância e
juventude com algum tipo de restrição financeira.
Na época das manifestações em que se engajaram, todos moravam ou tinham suporte de
alojamento em bairros localizados na área central de Salvador (entre o Rio Vermelho e Santo
Antonio). Ao contrário dos militantes de outrora, que costumavam pertencer ao campo das
Ciências Humanas (LIBERATO, 2006), grande parte dos mediadores aqui entrevistados é
envolvida com a área de Exatas (Arquitetura e Informática) e, pelo menos metade deles,
apresentam conhecimentos avançados em Informática e algum tipo de interação com espaços
hackitivistas (Coolivre, Raul Hacker Club, comunidades hackers sediadas na internet). Estes
dois últimos dados, suscitam questionamentos investigativos futuros em torno da
triangulação: acessibilidade digital versus acessibilidade urbana versus formação de
lideranças.
A observação de campo sugere que as “lideranças” circunstanciais que emergiram
desses processos, reúnem habilidades específicas (formação política, oratória, assiduidade nos
debates de suas redes, conhecimentos específicos acerca dos trâmites políticos e
institucionais, dentre outras) que lhes possibilitam a ocupação - ainda que transitória - de
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lugares de visibilidade no movimento, tornando-se, consequentemente, requisitados pela
mídia e sociedade política para falar em nome desses organismos, mesmo que na maior parte
dos casos (principalmente no Desocupa) relutem em ocupar tais papéis.
Outro dado obtido por observação de campo é a forma distinta com que as moderações
se apresentam, a depender do espaço em que ocorrem. Indivíduos que asumem centralidade
nas redes sociais online, geralmente não apresentam o mesmo peso de agenciamento nos
espaços offline, sobretudo das assembleias. É possível que essa distinção, entre o surgimento
de mediadores a partir de habilidades comunicacionais relacionadas à natureza dos espaços de
interação (online ou offline), especialmente no caso de Salvador, dê-se por dois fatores gerais:
1.os mediadores das ambiências online, notoriamente mais ligados à area cultural, não
estariam interessados em disputar espaço de poder com mediadores dos espaços offline (das
assembleias). Os espaços online estariam mais constituídos em torno dos debates opinativos
diversos, ao passo que o espaço deliberativo das assembleias estaria submetido a maior
disputa de grupos e indivíduos, mais orientados para o diálogo com o Estado; 2. Enquanto nas
mídias sociais (principalmente no Facebook) prevalece a capacidade de um perfil em
mobilizar ações (curtidas, comentários, compartilhamentos) de sua rede; nos espaços offline
prevaleceria uma estética de funcionamento mais próxima do movimento operário tradicional,
onde as interações físicas e práticas agitprop se fizeram mais recorrentes, sobretudo no MPLSSA (os membros do Desocupa sentem-se mais confortáveis no trânsito online e offline,
apesar de reconhecerem a necessidade de habilidades específicas para ativação da mediação
num ou noutro espaço).
A grande diferença desses atores para os identificados por eles como “lideranças
tradicionais” é este sentido de transitoriedade com que constroem suas participações em tais
espaços, fruto do envolvimento não totalitário em instituições diversas, já que a rotina de
trabalhos pontuais impede sua dedicação integral a longo prazo.
À exceção de #joaquim, os entrevistados não expressaram relação de continuidade
político-ideológica e institucional que reporte a uma tradição familiar ou mesmo que seus pais
e parentes tenham se mostrado decisivos em suas escolhas e práticas políticas.
De modo geral, estes atores optam por exercer suas ações políticas na dimensão da
cidadania (ressalvas a #piratassa e #joaquim) sem, contudo, nutrir expectativas de
profissionalização política. E quando as cogitam, é sempre no sentido de instituições mais à
esquerda, como é o caso de #pavlopedalus, com o Partido Pirata, e #benjamin, com sua
simpatia pelo PSOL. Para #piratassa, contudo, esta forma de ocupação de espaço
institucional, através de uma nova proposta de organização de “partido-movimento”
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(SANTOS, 2014), dá-se de modo completamente distinto do modelo partidário moderno
(CERRRONI, 1982) a que #joaquim dedica-se. A presença de uma rede de membros e
simpatizantes do Partido Pirata, tanto no Desocupa como no MPL-SSA 2013, pode apontar
para possíveis processos futuros de disputa de poder no âmbito da esquerda soteropolitana,
ainda bastante capilarizada em torno do PT no presente, conforme é possível perceber pelo
processo sucessivo de vitórias nas votações das assembleias públicas, sobretudo no
movimento de grande escala que mostrou-se a segunda versão do MPL na cidade, em 2013.
Resta saber se, uma vez consolidada a atuação pirata na política local, ela continuará
apresentando-se como mais à esquerda ou deslocar-se-á para o centro, tendência comum a
todos os partidos que chegam ao poder (MCADAM; TARROW, 2011). Os desafios da
manutenção de ideais mais à esquerda no Partido Pirata mostram-se, ainda, sujeitos aos
revides locais de seu programa libertário, de forte influência da ética hacker, cujas práticas
liberais tendem a se adaptar muito bem tanto aos espaços esquerdistas quanto de direita,
conforme aqui anteriormente se apresentou a problematização de Silveira (2010).
Prepondera entre os entrevistados a opção por táticas de ação direta em detrimento das
burocráticas (relação com a sociedade política e seus trâmites), ainda que no decorrer do
processo de conformação dos movimentos se apercebam da necessidade de conhecimento da
burocracia e negociação com as várias instâncias da sociedade política para alcance de seus
objetivos. É importante, também, notar os privilégios dispostos por esses novos atores
políticos locais, cujos desdobramentos das ações são muito bem elencados na autocrítica feita
por #benjamin às vantagens e limites dos “movimentos de classe média branca”. Isso
confirma, parcialmente, o dilema analítico proposto por Dagnino e colaboradores (2006)
quando atentam para os limites das investigações no campo das transformações políticas
baseadas nas premissas analíticas da teoria do “capital social”, que apesar de favorecer e
potencializar ações comunitárias encontra fortes obstáculos de ordem macro para a sua
consolidação a longo prazo.
Amplamente favorecidos pelo uso da “lógica de agregação” (JURIS, 2012), os
movimentos aqui descritos se constituem a partir de redes egocentradas151 - impulsionadas
pelos fluxos virais de informação e potencializados por grandes mídias sociais corporativas que enfrentam dois grandes obstáculos: conseguir aglutinar outras categorias sociais (no caso
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Castells (2003) explica que os processos de socialização verificados historicamente passam por três estágios:
relações primárias (corporificadas em família e comunidade, que verificam-se na sociedade pré-industrial);
relações secundárias (corporificadas em associações, ou seja, a sociedade moderna industrial); relações
terciárias, o que Welman chama de comunidades personalizadas, corporificada em redes egocentradas, que
caracterizaria a Sociedade da Informação atual
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de Salvador, transpor os espaços argumentativos bastante “clusterizados” da classe média
universitária) e a construção de unidades discursivas capazes de contemplar a miríade de
orientações políticas evidenciadas nas assembleias e espaços de fluxo.
Por fim, faz-se necessário registrar que a apresentação das trajetórias de seis indivíduos
do sexo masculino resulta de uma conjuntura de fatores (tempo e tamanho da pesquisa,
disponibilidade dos entrevistados e recorte objetal). Dentro das prerrogativas colocadas pelo
corpus, tentou-se orientar esta pesquisa no sentido de retratar a diversidade encontrada no
campo (tanto nas orientações políticas como identitárias). Esta equação, entretanto, no tempo
exíguo de uma pesquisa de mestrado não mostrou-se de fácil resolução, de modo que foi feita
uma escolha pela via da diversidade política dos mediadores e suas experiências de gestão dos
canais de comunicação dos movimentos (grupos discursivos, blogs, páginas com convocatória
para as marchas, dentre outros). Além disso, vale ressaltar que, durante a pesquisa empírica,
houve tentativas malogradas de contato, para realização de entrevista, com duas mulheres que
atendiam ao perfil de mediação do recorte da pesquisa, com vistas a estabelecer um espectro
mais diverso em nossa abordagem152.
Todas as justificativas aqui colocadas não devem, contudo, escamotear um dado
importante sobre o processo de conformação de tais movimentos: suas principais arenas
discursivas encontram-se fortemente ocupadas por presenças masculinas, apesar destes serem
espaços organizacionalmente orientados por processos horizontais, democráticos e
progressistas.
Esses problemas, todavia, não se davam de forma plácida. Principalmente nos espaços
do MPL-SSA (onde a diversidade e quantidade de membros tornava-o socialmente mais
conflitivo que o Desocupa), onde feministas de orientações diversas ocupavam-se
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As dificuldades de contatar e agendar encontros não se deram apenas com estas atrizes sociais. Em tempo, é
importante documentar que alguns dos mediadores, inicialmente previstos para figurar neste trabalho de
pesquisa, foram subtraídos do escopo por não apresentarem disponibilidade de tempo e/ou interesse em ter suas
histórias documentadas o que, em nossa percepção, não comprometeu ou restringiu as análises macro aqui
apresentadas. Tais dificuldades se manifestaram de forma mais veemente no processo de investigação de
membros do MPL-SSA, o que é natural, dado o fato de boa parte deste trabalho de campo coincidir com o
clímax de demandas organizacionais e atenção pública desse movimento. Como relatado anteriormente, o
Desocupa, já num processo de refluxo e consolidação de uma certa rotina entre membros, mostrou-se mais
acessível. No entanto, dada a proporção da escala da quantidade de membros do MPL-SSA e sua diversidade de
estratos sociais e ideológicos identificados, optou-se por apresentar um maior número de trajetórias dos membros
ligados a esse movimento, sob pena de não alcançar os intentos de delineação do cenário de ações coletivas aqui
proposto. No total, foram realizadas entrevistas com onze atores distintos - 2 deles mulheres (uma do Desocupa e
outra do MPL-SSA); dois ligados ao movimento Ocupa; cinco ao Desocupa; seis ao MPL-SSA e suas
dissidências (IUPL, Resistência MPL. Devido a questões de tempo e conciliação de agendas, os membros do
Tarifa Zero não foram ouvidos). Desses entrevistados, cinco afirmam ter participado tanto do Desocupa como
das Manifestações de Junho 2013, ainda que em papéis e agenciamentos distintos. Foram priorizados os espaços
onde tais indivíduos se apresentavam como mediadores na acepção latouriana: capazes de participar e modificar
o encaminhamento das ações e agrupamentos a que se fizeram presentes.
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constantemente em apontar a naturalização de práticas operacionais e relacionais consideradas
pelas mesmas como mantenedoras de uma lógica patriarcal. Não se trata aqui de colocar
mulheres numa condição de vitimação, sobretudo em espaços onde muitos processos
decisórios eram norteados pela mediação paritária de gêneros153, mas apontar como as
práticas simbólicas continuam favorecendo e reforçando na cultura política dos movimentos
soteropolitanos assimetrias sutis, mesmo no seio dos agrupamentos mais progressistas.
Apesar de ambos os movimentos contarem com agenciamentos femininos diversos
(tanto no decorrer do tempo como nos espaços), é possível notar que os principais lugares de
mediação das decisões, da visibilidade, de detenção da informação e conhecimento sobre a
máquina política, bem como o manejo mais frequente dos aparatos tecnológicos, ainda
mostram-se, preponderantemente, ocupados por presenças masculinas, o que pode ser
facilmente notado em várias situações – todos os eventos de deflagração de manifestações no
Facebook foram criados e moderados por perfis masculinos, apesar de mulheres participarem
ativamente da organização e divulgação; a autoria dos textos institucionais é geralmente
masculina; o conhecimento dos trâmites burocráticos da sociedade política normalmente é de
domínio masculino que, consequentemente, passa a ser mais cogitado para a concessão de
entrevistas e participação em audiências públicas, palestras e mesas redondas; tais assimetrias
repetem-se, ainda que de forma distinta, nos grupos de discussão online durante o período em
que foram observados154. Ao inserir na análise o viés racial, as assimetrias nos processos de
moderação de tais espaços só fazem se acentuar. Outro ponto controverso é a forma como
alguns veículos midiáticos lidam com a imagem feminina em tais ações coletivas, como é
possível notar no seguinte trecho jornalístico:
Sempre dirigindo seus reclames aos vereadores presentes, a jovem manifestante
chamava atenção, não somente pelos gritos de protesto, quanto pela sua facilidade
em atrair olhares e lentes enquanto segurava a bandeira do MPL. Mesmo com sua
firmeza em bradar e vaiar discursos, a moça não conteve suas lágrimas, quando foi
notada e atendida por um dos vereadores, que mesmo contrário ao pleito da
manifestante, ofertou sua solidariedade, transformando imediatamente o semblante
daquela que ficou conhecida até agora apenas como a “Musa do Passe Livre”
(SILVA, 2013)155.
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As mesas de debates eram sempre mediadas, minimamente, por um homem e uma mulher.
Os grafos apresentados nos anexos B e C desta dissertação mostram que ambos os grupos no Facebook
apresentam a preponderância de indivíduos identificados pelo sexo masculino (apenas 33,6% dos atores
discursivos do Manifestação Passe Livre –Salvador eram mulheres. Já no Desocupa esta diferença é de 29,59%).
Tais assimetrias se acirram mais ainda em favor da mediação masculina, quando examinadas mais atentamente
variáveis estatísticas que nos processos de Análises de Redes Sociais não podem ser ignoradas, tais como grau
de entrada, grau de saída e centralidade de intermediação, apenas para citar algumas.
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Disponível em: <http://www.politicanarede.com.br/politica/movimento-passe-livre-tambem-tem-sua-musa/>.
Acesso em 5/01/2015. Sobre a nota de repúdio por parte do movimento a essa e outras reportagens relacionadas,
vide: http://blogdomplsalvador.blogspot.com.br/2013/08/nota-de-repudio.html. Acesso em 20 fev 2015.
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O excerto acima sugere que a equidade de gênero nos processos representativos da
sociedade civil organizada encontra, nos diversos segmentos da cultura política local (mídia,
políticos e nos likes do público), fortes desafios para se estabelecer.
Tais observações, portanto, leva-nos a afirmar que, em que pese a crescente
conscientização das mulheres para questões simbólicas do campo relacional da militância,
ainda os espaços de poder apresentam sotaque masculino, sobretudo, nos momentos de clímax
da visibilidade dos movimentos junto à opinião pública.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No balanço que faz sobre o “breve século XX”, Hobsbawn (1995) elenca alguns
desafios de ordem global que, em sua visão, já colocavam-se imperativos para enfrentamento
neste novo milênio. Dentre eles, a acentuação das fraturas da democracia representativa num
mundo pós-industrial, onde as autoridades afastavam-se, cada vez mais, da vida cotidiana dos
indivíduos e as decisões políticas eram progressivamente pautadas pela opinião pública,
balizada pelas pesquisas de opinião e pelos meios de comunicação de massa, cujos efeitos
reverberavam diretamente na vida privada dos cidadãos. Obviamente, à época, o autor em
suas predições não conseguiu contemplar a grande revolução de costumes que estaria por
ocorrer com a popularização da internet e das novas TICs. Isso não torna a pertinência de suas
observações menos importantes na orientação desta pesquisa que, mais do que tratar sobre as
reconversões das ações coletivas suscitadas pelo advento das novas TICs, buscou pensar sobre
as mobilizações (idiossincráticas e coletivas) por que têm passado os indivíduos e artefatos,
no sentido de ampliar a qualidade das democracias em que vivem. Nesta via, os movimentos
que aqui se apresentam, apesar de mostrar estilos e perspectivas distintas de seus antecessores,
tendem a dar continuidade à luta de séculos travada pela esquerda, com vistas a assegurar
mais condições igualitárias para a realização das liberdades dos povos em suas diversidades,
ainda que a partir de questionamentos radicais a essas instituições.
Nesse cenário, a radicalização da experiência neoliberal nas últimas décadas apresenta
novos riscos (GIDENS; BECK; LASH, 1997) a uma modernidade líquida (BAUMAN, 2001)
em que as urgências são mais difusas e fragmentadas. Isso tornaria mais difusa qualquer
perspectiva de construção de horizontes de lutas a longo prazo, em detrimento das ameaças
concretas que se colocam num presente nunca antes tão veloz e polimorfo.
A partir desse contexto, de crescimento das subjetividades nas ações coletivas
multitudinárias no século corrente, é que se justifica a escolha metodológica por compreender
o todo (a nova cena movimentista soteropolitana) a partir de suas partes (trajetórias políticas
de indivíduos que contribuíram ativamente no processo de construção dos movimentos
soteropolitanos deflagrados via redes sociais). Na visão de Latour e colaboradores (2012), as
partes seriam mesmo capazes de abrigar uma diversidade de sentidos e entendimentos ainda
maior que as do macrossistema em que se inserem. Para estes autores, a rede de um
indivíduo/perfil seria capaz de apresentar rastros capazes de explicar dados estruturais e
dinâmicas associativas, sujeitas constantemente a estabilizações temporárias.
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Deste modo, num primeiro momento, é realizada a recuperação e problematização de
conceitos importantes para este estudo, tais como: movimentos sociais, redes sociais,
ciberativismo, capital social e esfera pública. Assim como é traçado, também, um breve
histórico acerca das transformações sofridas pelos movimentos sociais a partir da década de
1990, quando se verifica a popularização do acesso à internet e o surgimento de novos
repertórios de ativismo online.
Buscou-se, ainda, contextualizar o território vasto em que se movem esses novos atores
políticos (a maioria sem prévia ou com pouca experiência no engajamento em movimentos
sociais), sobretudo no contexto baiano, cujas práticas autoritárias e clientelistas perduraram
para além do processo de redemocratização nacional, colocando Salvador como uma das
capitais com alguns dos piores indicadores de participação política (AVRITZER, 2008). Este
fato, associado ao fortalecimento na Bahia de uma esquerda institucional, coordenada pelo
PT, à frente da gestão estadual nos últimos três mandatos, coloca os movimentos aqui
investigados (autodenominados horizontais, autônomos e apartidários) como importantes
fenômenos para investigação de controvérsias sociais que se apresentam na cultura política e
nos espaços de poder baianos.
Conforme mencionado, a emergência de novos meios de comunicação sempre
alimentou perspectivas de participação e transformação social. Foi assim no período que
antecedeu importantes momentos históricos como a Revolução Francesa (com a
popularização da imprensa e o surgimento da esfera pública); nas revoltas que tomaram a
Europa, em 1848, e a Russia, em 1917 (com o desenvolvimento da malha ferroviária e de
meios de comunicação unificados de alcance nacional, como o jornal); na década de 1960,
com a emergência de uma nova esquerda progressista e movimentos contraculturais
(suportados principalmente pela difusão do rádio).
Enfim, são inúmeros os exemplos que colocam as tecnologias de comunicação como
dimensões intrínsecas para a conformação de movimentos sociais, bem como para as
transformações dos códigos culturais, não sendo esta uma característica exclusiva da internet.
De modo que o que torna este estudo pertinente não é a tentativa de situá-lo num espectro
analítico orientado pela ruptura, e sim na busca por entender como as continuidades operam
mudanças ao longo dos tempos, através da inscrição dinâmica de atores humanos e não
humanos nas associações (LATOUR, 2012).
Não se pode esquecer, contudo, que, para cada iniciativa popular de apropriação dos
meios de comunicação para fins de ampliação dos sentidos da prática democrática, houve
sempre, proporcionalmente, movimentos hegemônicos de resposta a tais transformações.
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Cabe lembrar que o surgimento de uma direita conservadora é contemporâneo ao mesmo
processo revolucionário francês do século XVIII; que a ascensão do nazismo e fascismo
europeus, no início do século XX, contou com a popularização do mesmo rádio e TV que
suportaram grupos progressistas e revolucionários. E que, mais recentemente, movimentos
como o Tea Party e os verificados a partir de 15 de março de 2015 no Brasil156, mostram que
esse tensionamento de interesses e projetos de mundo sempre aparecem imbricados nos
espaços de poder e socialização. E imbricação, palavra recorrente no glossário da Teoria AtorRede, mostra-se um termo importante neste contexto, no qual enfoques maniqueístas, que
colocam os movimentos sociais como espaços legítimos da justiça social em oposição a um
Estado corrupto e colonizado por interesses privados, contribuem mais para atrapalhar do que
para esclarecer o complexo processo analítico de reconhecimento da distribuição e disputa de
poderes e projetos nos grupos e associações (LAW, 1992).
É esse contexto que o presente trabalho tratou de levar em consideração quando pôs
atenção sobre a emergência dos novos fenômenos de mobilização global suscitados
contemporaneamente e suas reverberações na política soteropolitana. Nesse sentido, ele
apresenta o mesmo tom otimista contido nos apontamentos de Castells (2012), quando atesta
que a novidade da internet tem contribuído para as transformações dos valores de mundo e
para pressionar as instituições, no sentido de construção de um projeto democrático mais
inclusivo e participativo. Mas, também, apresenta as preocupações evidenciadas por autores
como Ford e Gil (2004), quando apontam a tendência dos governos de cerceamento do uso
das redes, sua privatização e da eliminação de suas neutralidades. Ele, ainda, chama a atenção
para os riscos que tem acompanhado a evolução do ciberespaço como locus de uma
sociabilidade mediada cada vez mais por grandes corporações privadas, como o é o caso do
Facebook e do Google, bem como os novos formatos de consumo político suscitados por essa
nova forma de interação social via filtros algorítmicos (ALDÉ; SANTOS, 2014).
Como observa Castells (2003; 2012), o crescente processo de interconexão global dos
indivíduos e coisas verificado nos últimos anos contribuiu para que os movimentos e ativistas
conseguissem, a baixos custos e em curto espaço de tempo, organizar ações simultâneas nos
variados espaços geopolíticos. Tais ações, apesar de iniciadas por motivos globalmente
comuns (a indignação com a violência policial, com a hegemonia dos mercados sobre a gestão
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Para um breve panorama desses movimentos, vide: http://www.cartacapital.com.br/os-protestos-de-15-demarco-pelo-brasil.
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pública, dentre outros) encontram, nos espaços locais, agenciamentos e contextos distintos
que forçam novas reelaborações das lutas (JURIS, 2012).
No caso específico do corpus desta pesquisa, para além do modo como são iniciados,
ambos os movimentos aqui analisados guardam muitas similaridades em seus processos de
conformação. Eles trazem como foco inicial as questões concernentes à privatização do
espaço urbano (Praça de Ondina, sanção irregular da LOUOS e PDDU, passe livre no
transporte público, a seletividade do sistema de segurança público), comuns à grande maioria
dos soteropolitanos, especialmente à classe média. Os perfis dos responsáveis pela criação dos
eventos deflagradores das manifestação, no Facebook, são ligados ao universo artístico e
cultural da cidade (não ao campo político) e, por motivos diversos (interdição jurídica,
negativa de negociação com o Estado, forte disputa interna pelos sentidos políticos do
movimento etc), tais indivíduos não se constituem em figuras centrais no processo de
construção do movimento.
Uma vez corporificadas no espaço urbano, as manifestações assumem um caráter
diverso, com múltiplos agenciamentos de grupos, indivíduos e temas. Apesar de serem
eventos deflagrados via internet e ter sua repercussão evidenciada graças à difusão massiva de
imagens e informação nas redes digitais, tais artefatos parecem perder o protagonismo durante
o processo de construção do movimento, que, segundo os ativistas, requer um tipo de
confiança mútua e organicidade possível apenas face a face. À medida que rotinas e vínculos
identitários vão sendo construídos nos espaços das assembleias, os mediadores afastam-se das
discussões dos grupos ampliados no Facebook, espaços cuja arquitetura relacional não
apresenta indícios de favorecer a criação de esferas públicas fortes, capazes de, para além do
debate e argumentação, se converterem em espaços de deliberação (DAGNINO e
colaboradores, 2006).
Outro traço recorrente é o fato de que a partir do encontro da multidão no espaço
urbano/offline sejam evidenciados conflitos que terminem por provocar cisões nos
movimentos, gerando novos grupos identitariamente mais coesos (ALDÉ; SANTOS, 2014).
No que tange à orientação organizacional, diferentemente da esquerda tradicional (orientada
geralmente por princípios marxistas), dos anarquistas (pautados por uma autonomia voltada
para a coletividade) e dos contraculturistas, estes movimentos apresentam um forte caráter
subjetivo e de valorização das singularidades (HARDT; NEGRI, 2005), onde as lutas
individuais fazem mais sentido do que instituições e aprisionamentos de estilos de vida.
Quanto aos projetos coletivos de longo prazo, eles se vêm solapados pelas urgências reativas
de uma realidade imediata, que ameaça no presente a qualidade de vida de tais atores.
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Na análise empírica, através da coleta dos dados de interações entre os grupos de
discussão no Facebook, no período dos três meses que antecedem a Copa do Mundo de 2014,
é possível observar que ambos os espaços desenvolvem papéis híbridos, tanto no sentido de
facilitação da ação coletiva, como no de distribuição da informação, ainda que isso seja
realizado por menos de 10% do universo daquelas comunidades. Nesse sentido, mostrou-se
importante problematizar as críticas, tanto teóricas quanto do senso comum, sobre o
fenômeno que se popularizou pelo nome de “ativismo de sofá” e alguns acadêmicos tem
chamado de slaktivismo - ações de ativismo online que não envolvem grande mobilização de
tempo, custo ou risco para os indivíduos – e sua importância para a legitimação de tais
movimentos, bem como para a construção de uma agenda política pautada pela opinião
pública mediada digitalmente. De modo que, ao longo dos apontamentos aqui realizados, é
possível perceber a relevância do papel desenvolvido pela multidão de intermediários
ativistas (LATOUR, 2012) no processo de visibilidade deste tipo de ação coletiva. Ainda que
reconhecendo as problemáticas que esse fenômeno inaugura, não é possível, contudo,
desprezá-los analiticamente. Esta, contudo, não é a condição das trajetórias dos militantes
apresentadas nesta dissertação. Tais indivíduos motram-se atores importantes do processo que
terminou por converter a energia pontual das manifestações na forma mais perene de
movimento social.
Da herança antiglobalista, os movimentos apresentam a criação e manutenção de mídias
alternativas próprias, como importante estratégia de fortalecimento de sua autonomia, de fazer
difundir contra-informação e dar voz a atores historicamente invisibilizados.
No que diz respeito à dinâmica de comunicação estabelecida entre os movimentos e a
sociedade, diferenças podem ser notadas. O Desocupa apresenta uma estratégia de
diversificação maior de espaços de interlocução com diferentes públicos (Twitter, blog,
página oficial no Facebook, grupo de discussão no Facebook ampliado e operacional, lista de
e-mail, além da produção de grande quantidade de panfletos eletrônicos, jingles, vídeos etc);
já o MPL-SSA 2013 concentra seus esforços nos espaços do Facebook (grupos de discussão
ampliados e operacionais), e no relacionamento com a mídia local.
De modo geral, o Desocupa parece mais atento a questões como produção de
informação própria, em detrimento da replicação de links de terceiros. Seus debates mostramse mais diversificados e capazes de pautar a mídia local. E suas arenas discursivas
ciberespaciais também apresentaram-se mais intensificadas que as do MPL-SSA 2013, ao
menos no período observado. É curioso notar, ainda, que apesar de ambos os movimentos
contarem com grupos de discussão no Facebook com mais de três mil membros, menos de
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três centenas interagem nesses espaços, tornando intrigante a situação majoritária dos “perfis
silenciosos”, donde decorre o questionamento: quais os usos e relações estabelecidos por esta
parcela majoritária nas esferas públicas online?
Outro fator que transcende as idiossincrasias e se coloca comum a ambos os
movimentos, é o fato de que as mediações mais duradouras e as influências sobre a condução
dos rumos do movimento recaem sobre atores com competências específicas (teóricas,
políticas, relacionais e de oratória) do que necessariamente sobre competências tecnológicas
ou ligadas às ambiências cibernéticas. Uma explicação possível para isso, pode ser a grande
quantidade de indivíduos ligados a espaços da esquerda institucionalizada local, cuja
dinâmica organizacional prioriza o contato físico, a formação de intelectuais transmissores de
uma orientação de projeto central, como observam Caetano (2012) e Downing (2004).
O fato do sucesso de tais eventos políticos mostrarem-se, inicialmente, ligados à
mediação realizada por sujeitos do campo da cultura baiana, oferece pistas para pensar a
predisposição das redes soteropolitanas a engajar-se, mais facilmente, em eventos norteados
por perspectivas precipuamente mais culturais do que políticas, o que pode sugerir que a
construção ideológica de uma Bahia singular, por excelência voltada para a reafirmação de
suas incomparáveis aptidões culturais em detrimento de temas públicos diversos (MILANI,
2007), continua a ocupar um grande espaço no imaginário civil soteropolitano. Esse
fenômeno pode se constituir num empecilho para a consolidação, a longo prazo, de tais
movimentos, uma vez que as rotinas de instituições prevem, para além da inventividade e
laços afetivos, outras exigências implícitas (domínio da literatura acerca do tema,
gerenciamento dos recursos, conhecimento dos trâmites burocráticos do Estado), conforme
igualmente reflete Milani (2007).
Os resultados aqui apresentados, embora significativos, carecem de averiguação em
outros contextos e períodos. A ausência de documentação de fenômenos similares locais,
aliada às limitações realçadas ao longo desta dissertação, propõe ser este um campo de
pesquisa vasto, sobretudo no que diz respeito à durabilidade, visibilidade e capacidade de
influência de tais grupos e indivíduos, ao longo de um maior espaço de tempo, sobre a política
local.
De modo geral, há muito a se investigar neste campo interdisciplinar que nubla as
fronteiras entre os estudos dos movimentos sociais e a sociabilidade, bem como suscita novas
questões de pesquisa, sobre o que há de realmente novo nos movimentos iniciados em redes
sociais online, como se dão as organizações de horizontes de lutas comuns em organismos tão
dinâmicos e sujeitos a mudanças constantes. E, principalmente: seriam tais movimentos
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iniciados e organizados cibernéticamente capazes de pressionar a reformulação das estruturas
políticas representativas contemporâneas, conforme o surgimento da esquerda o empreendeu
nos primódios da Modernidade? Iniciativas incipientes e bem-sucedidas como a vitória do
Partido Pirata (na Islândia), do Podemos (na Espanha) e Syriza (na Grécia), derivadas
diretamente desta cena movimentista transnacional, seriam capazes de empreender tamanha
mudança da lógica de organização democrática na contemporaneidade? Tais questões apenas
análises longitudinais futuras serão capazes de responder. Em que pesem as incertezas do
período, elas inauguram, certamente, um campo fundamental nas agendas de pesquisa do
campo.
Por fim, com este trabalho, espera-se contribuir para o preenchimento da grande lacuna
empírica que evidencia-se no processo de documentação dos espaços e iniciativas
ciberativistas na cidade de Salvador.
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ANEXO A - Carta aberta do Movimento Passe Livre Salvador
Nós, Movimento Passe Livre Salvador, formado por setores da sociedade civil, de caráter
apartidário (mas não anti-partidário), viemos, através desta, esclarecer os objetivos e expor as
reivindicações do movimento.
O Movimento Passe Livre surgiu como desdobramento da série de manifestações contra o
aumento da tarifa de ônibus ocorrida aqui, em Salvador, no ano de 2003, que ficou conhecida
como “Revolta do Buzu”. Tem como objetivo aprofundar o debate sobre o direito de ir e vir,
sobre a mobilidade urbana nas grandes cidades e sobre um novo modelo de transporte para o
Brasil, na defesa de um sistema de transporte público, gratuito e de qualidade, que garanta
acesso universal a todas as camadas da população.
Salvador ainda tem um longo caminho a trilhar. A população soteropolitana, sem grandes
alternativas para se locomover dentro da capital, sofre diariamente com os engarrafamentos e
com um sistema de transporte público caro e de má qualidade: ônibus sucateados,
superlotados e que demoraram a passar.
Visando romper com a lógica do modelo rodoviarista e da política tarifária, e garantir aos
moradores da capital baiana e da Região Metropolitana o seu direito à cidade, seguem abaixo
nossas principais reivindicações para que possamos dar os primeiros passos neste sentido.
Primeiramente, requeremos ao Poder Municipal a imediata redução da tarifa de ônibus –
Salvador tem de longe a tarifa mais cara do Nordeste – e a garantia de que não haverá
aumento até o final do mandato do atual Prefeito.
Reivindicamos, também, outras ações do Poder Público para que se produzam melhorias na
situação caótica em que se encontra a mobilidade urbana em Salvador e Região
Metropolitana, tais como:
1. Passe livre nos ônibus para todos os estudantes, inclusive estudantes de curso prévestibular;
2. Ampliação e renovação da frota, com a introdução de veículos de piso baixo, visando
garantir a maior acessibilidade a pessoas com dificuldades ou necessidades especiais;
3. Ônibus 24 (vinte e quatro) horas em atividade;
4. Criação do Bilhete Único, benefício tarifário permitindo a realização de 04 (quatro) viagens
dentro do prazo de 03 (três) horas, como já existe em São Paulo e outras capitais brasileiras;
5. Ampliação do programa “Domingo é Meia” para os feriados e inclusão dos usuários do
Salvador Card no programa, eliminando-se a restrição do pagamento em dinheiro;
6. Extinção do pagamento de taxa para recadastramento no Salvador Card;
7. Construção de novas estações de ônibus e imediata reforma e integração de todas as
estações já existentes, com garantia de acessibilidade a pessoas com dificuldades ou
necessidades especiais;
8. Construção de mais faixas exclusivas para ônibus;
9. Abertura da caixa preta da SETPS, com a revisão dos custos e contratos pelos órgãos
competentes, promovendo com transparência o debate público sobre as regras dos contratos
de concessão e sobre o cálculo do preço da tarifa;
10. Ativação e ampliação do metrô, com estabelecimento de calendário para o cumprimentos
destas solicitações;
11. Investigação, pelo Ministério Público, dos gastos com a construção do metrô, iniciada há
13 anos;

196

12. Integração dos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário;
13. Execução do projeto “Cidade Bicicleta” – que prometeu ampliar a malha cicloviária da
região metropolitana para 217 Km;
14. Extinção da tarifa para os trens do subúrbio de Salvador, garantindo passe livre a todos os
seus usuários;
15. Ampliação e reforma das calçadas, com garantia de acessibilidade a pessoas com
dificuldades ou necessidades especiais;
16. Melhorias no sistema de transporte intermunicipal aquaviário do estado da Bahia, além da
instituição do pagamento de meia passagem por estudantes;
17. Retomada do caráter deliberativo do Conselho da Cidade;
18. Reativação do Conselho Municipal de Transporte;
19. Integração da Região Metropolitana;
20. Estatização dos sistemas de transporte público;
21. Por fim, solicitamos a alteração do nome do Aeroporto Internacional de Salvador, hoje
“Deputado Luís Eduardo Magalhães”, para o seu antigo nome: “2 de julho”, data magna dos
baianos.
Além disso, o Movimento Passe Livre Salvador gostaria de repudiar a violência promovida
pela Polícia Militar às manifestações pacíficas em Salvador e em todo o Brasil.
Apenas uma pequena amostra da violência cotidiana e sistemática da Polícia nas periferias,
resultando no extermínio da juventude negra. Repúdio também à violência, hostilidade e
intolerância por parte de alguns manifestantes a militantes de partidos políticos, tal como
aconteceu em São Paulo.
Repudiamos, ainda, os gastos indevidos do dinheiro público com eventos esportivos de
grande porte, como a Copa do Mundo. Repudiamos o Projeto de Decreto Legislativo (PDC)
nº 234/2011, do deputado João Campos (PSDB-GO), conhecido como “Cura Gay”.
Repudiamos a presença do pastor e deputado Marcos Feliciano na Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara. Repudiamos o projeto que cria o “Estatuto do Nascituro”.
Repudiamos o projeto de lei 7663/10, de autoria do Deputado Osmar Terra (PMDB/RS) que
prevê, entre outros equívocos, a internação forçada de dependentes químicos. Repudiamos a
PEC 215, que transfere a autonomia para decidir sobre demarcação de terras indígenas para o
Legislativo. Repudiamos a construção da Usina de Belo Monte e o extermínio das
comunidades indígenas.
Para finalizar, nos posicionamos a favor dos 10% do PIB para educação pública Já, da
utilização de 100% dos recursos do petróleo para as áreas sociais, da Reforma Política, da
desmilitarização das polícias no Brasil, tal como recomendado pelo Conselho de Direitos
Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e de uma lei nacional que implemente o
passe livre em todo o país!
Com esta Carta, o Movimento Passe Livre Salvador, espera ter deixado de forma bastante
clara e específica suas reivindicações e posicionamentos, com intuito de não dá margem a
equívocos e à invasão do movimento por grupos oportunistas com pautas conservadoras.
Esperamos agora uma resposta da Prefeitura Municipal de Salvador, do Governo do Estado da
Bahia e do Governo Federal para iniciarmos o diálogo.
Salvador, 26 de Junho de 2013.
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ANEXO B – Grafo de visualização das interações (por gênero e grau) do grupo de discussão
do Facebook “Movimento Desocupa – Fórum Permanente”. Período: 17 de abril e 09 de
junho de 2014. Data de coleta dos dados: 9 de junho de 2014

Fonte: Netvizz
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ANEXO C – Grafo de visualização das interações (por gênero e grau) do grupo de discussão
do Facebook Manifestação Passe Livre – Salvador. Período: de 29 de janeiro a 9 de junho de
2014.
Data
de
coleta
dos
dados:
9
de
junho
de
2014

Fonte: Netvizz
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ANEXO D – Lista de ações interativas extraídas pelo aplicativo Netvizz no grupo de
discussão do Facebook “Movimento Desocupa – Fórum Permanente”. Data de coleta dos
dados: 9 de junho de 2014
type

Message

photo

photo

photo

photo

photo

photo

link

comments

likes

PISCINA OLÍMPICA (FINALMENTE) COMEÇA A SER
2014-06RECONSTRUÍDA__Desde que foi desativada_ em 7 de maio de 04T16:44:36+
2010 para a demolição da Fonte Nova e com novo equipamento
0000
prometido para 2011_ 1.300 atletas da natação_ modalidade na
qual a Bahia sempre se destacou_ ainda estão prejudicados pela
falta de estrutura para treinamentos.__A construção de um novo
estádio excluiu a única piscina com dimensões olímpicas na Bahia
porque estádios com _padrão FIFA_ não comportam piscina. O
Ginásio de Esportes Antonio Balbino_ também demolido na
sanha faraônica do governo_ não tem previsão de reconstrução_
comprometendo a prática de inúmeras modalidades desportivas
como basquete_ vôley_ futsal_ entre outras_ às vésperas da
realização do Campeonato Olímpico Mundial no Rio de Janeiro_
em 2016.__Agora_ finalmente_ a construção do Parque Aquático
Desportivo da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
(Sudesb)_ na Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac)_
no bairro de Brotas_ em Salvador_ tem uma área total para
implantação dos equipamentos de 12.195_67m² (acrescida em
3.984_41 m²)_ conforme detalhou a assessoria da Setre-Secretaria
do Trabalho_ Renda_ Emprego e Esporte_ em 2012.__De acordo
com a secretaria_ o complexo aquático terá uma piscina olímpica
de dimensões oficiais (50m x 25m_ oito raias_ e largura de 2_5m
cada_ além de 2m de profundidade) e outra para aquecimento dos
atletas. No seu entorno_ haverá arquibancadas com capacidade
para receber 500 pessoas bem acomodadas. A piscina de
aquecimento será semiolímpica (25m x 12_5m) e o
estacionamento terá apenas 72 vagas.

1

1

Comments
and likes
2

QUE ME DEFENDA QUE NADA!__Lembram de quando ACM
Neto expulsou moradores de rua de suas localidades com jatos
d_água? __A prefeitura alega que eles estão sendo levados para
abrigos da prefeitura e_ em alguns casos_ são deixados em
chácaras situadas em Simões Filho_ Mata de São João e
Candeias.__Porém_ não foi possível chegar a esses lugares_ pois
nem os denunciantes sabem a localização deles. Ninguém
consegue encontrá-los.__Além disso_ moradores relataram que
lhes foram feitas falsas promessas de que_ se entrassem no
veículo_ seriam aceitos em programas como o Programa Minha
Casa_ Minha Vida.__Confiram a matéria completa aqui:
http://goo.gl/TtmAZC
NA HORA DA COMPARAÇÃO_ PAULO SOUTO VAI PRO
BURAÇÃO!___Eu vou sugerir ao ex-governador [Paulo Souto]_
que falou tanto_ que ele pegue os meus sete anos e pegue os sete
anos antes de mim. O aumento dos homicídios nesse período dele
foi 260%. Pode mandar pegar os números e fazer a conta. 260%
foi o aumento do número de homicídios de 2000 a 2006. Meu
investimento em segurança_ de 2007 a 2013_ foi de R$ 16_5
bilhões. No período dele_ foram gastos R$ 6 bilhões. Investimos
praticamente duas vezes e meia o que ele investiu.__ Jaques
Wagner_ em entrevista à rádio Metrópole.__Veja aqui:
http://goo.gl/rol0St
NA HORA DA COMPARAÇÃO_ PAULO SOUTO VAI PRO
BURAÇÃO!
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ACORDA MEU POVO!_COM ROMBO DE MAIS DE R$ 1
BILHÃO DE REAIS DESVIADOS DO METRO DE
SALVADOR NAS ADMINISTRAÇÕES DE IMBASSAHY E
JOÃO HENRIQUE_ E O DEPUTADO BRUNO REIS E OS
IDIOTAS DA OPOSIÇÃO PREOCUPADOS COM A COR DOS
TRENS QUE AGORA VAI SAI!
MAIS DE R$ 1 BILHÃO DE REAIS DESVIADOS DO METRO
DE SALVADOR NAS ADMINISTRAÇÕES DE IMBASSAHY
E JOÃO HENRIQUE E O DEPUTADO BRUNO REIS E OS
IDIOTAS DA OPOSIÇÃO PREOCUPADOS COM A COR DOS
TRENS?!
http://www.webpostagem.com.br/pub.asp?cp=1203604
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ATENÇÃO_ amanhã (sab_ 07/06/14) em Salvador:___Prezados
cidadãos__Segue a proposta das oficinas para _A Cidade que
Queremos_ visando contribuir com a construção de um processo
participativo de elaboração do Plano Estratégico de
Desenvolvimento de Salvador_ Salvador 500_ a primeira a ser
realizada no dia 07 de junho_ das 09 às 19 hs_ no auditório do
Ministério Público no CAB ( 5ª Avenida)._O objetivo da oficina é
contribuir para a construção de planos de desenvolvimento
sustentáveis de médio e longo prazo consensuais_ gerando
sinergia na ação e resultados monitoráveis._Aguardamos
sugestões de aperfeiçoamento. Estou encaminhando também o
relatório da audiência de 22/05 com a prefeitura visando definir
previamente a forma de participação da sociedade civil no
Salvador 500 anos e na atualização do PDDU e LOUOS. A
primeira Oficina será sábado Dia 07 o dia todo._Viabilizaremos o
almoço a um custo módico de 15 reais.Buscaremos assegurar a
gratuidade das lideranças comunitárias._Há amplo
estacionamento no MP_ com muitas vagas no sábado. Já
confirmamos com os professores Ângela Gordilho_ Luiz
Antônio_ Armando Branco e Carl Von Hauenschild. O professor
Eliodoro Sampaio_ Marcos Alban e Débora Nunes estarão
viajando. Ainda não consegui contato com Morais_ Avena e
Paulo Henrique._Não é necessário prévia inscrição e fica
facultado a todos convidarem outras pessoas que tenham interesse
no tema e possam contribuir produtivamente para o êxito da
Oficina. Contudo_ para as providências com alimentação é bom a
confirmação usando esse próprio email._Atenciosamente._Hortênsia G Pinho_Promotoria de Justiça
de Habitação e Urbanismo_3103 0566_Missão do MPBA:
Defender a sociedade e o regime democrático para garantia da
cidadania plena._
Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica 2014-06Pascal Bernardin__Quais são as razões da profunda crise na
06T02:32:22+
escola? É possível encontrar uma espécie de vírus no gene de
0000
nossa sociedade e de nosso sistema educativo? Podemos concluir
que é urgente uma redefinição do papel da escola e de suas
prioridades?__Inúmeros pais e educadores_ testemunham_
estupefatos_ a revolução em curso.Interrogam-se sobre as
profundas mutações que de forma acelerada vêm ocorrendo em
nosso sistema educativo. Porém_ nenhum governo_ seja de direita
ou de esquerda_ vem à público esclarecer os fundamentos
ideológicos dessas constantes reformas no ensino e tampouco se
preocupam em apresentar_ de forma clara_ as coerências e os
objetivos dos métodos adotados.__Mas ainda que tudo nos pareça
muito obscuro_ podemos encontrar todas asrespostas na filosofia
da revolução pedagógica que se expõe_ em termos explícitos_ nas
publicações dos organismos internacionais como a Unesco_ a
OCDE_ o Conselho da Europa_ a Comissão de Bruxelas e tantas
outras. Apoiando-se sobre textos oficiais desses
organismos__Pascal Bernardin mostra detalhadamente que o
objetivo prioritário da escola atual não é mais possibilitar aos
alunos uma formação intelectual e muito menos fazê-los adquirir
conhecimentos elementares. O que se pretende com a redefinição
do papel da escola é torná-la nada mais do que o instrumento de
uma revolução cultural e ética destinada a modificar os valores_as
atitudes e os comportamentos das pessoas em escala mundial. As
técnicas de manipulação psicológica_ que não se distinguem
muito das técnicas de lavagem cerebral_ estão sendo utilizadas de
forma maciça. Naturalmente_ os alunos são as primeiras vítimas;
porém_ os educadores e também o pessoal administrativo –
diretores_ pedagogos e até mesmo inspetores – não estão sendo
poupados.__Essa revolução silenciosa_ antidemocrática e
totalitária_ quer fazer dos povos meras massas ignorantes e
totalmente submissas à classe governante. Ela ilustra_ de maneira
exemplar_ a filosofia manipuladora e ditatorial que tem abrigo na
chamada Nova Ordem Mundial. Tal filosofia é imposta por meio
de ações sutis e indiretas_ porém poderosíssimas_ gerando
resultados catastróficos à inteligência humana.__Portanto_ o que
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o leitor verá exposto neste livro é alto terrivelmente sério. Tratase de uma análise minuciosa de tudo aquilo que está exposto nos
documentos oficiais dos mais célebres organismos internacionais.
E_ embora documentos públicos_ causa estranhamento o silêncio
mortal que paira sobre eles. Certamente porque quando lidos_
revelam-se uma verdadeira síntese do que é a
escravidão._Editora: Ecclesiae e Vide
Editorial_http://rarosdaweb.org/index.php?route=product%2Fpro
duct&path=57&product_id=116
O Coletivo Tarifa Zero Salvador_ que faz parte da Federação
Nacional do Movimento Passe Livre_ convida a tod@s para o
evento Transporte_ Moradia e descriminalização dos movimentos
sociais: A Luta urbana em debate__Programação:__Manhã:
MSTB - Movimento Sem Teto da Bahia_ Coletivo Tarifa Zero Salvador e Coletivo de Advogados Populares.__Tarde: Transporte
e Direito à Cidade com Juan Delgado e Lúcio Gregori
(Online)__Quando: 07 de junho (sábado) às 08:30_Onde: Centro
de Estudos e Ação Social (CEAS) - Rua Aristides Novis_ 101_
Federação_ Salvador - BA
MOVIMENTO DESOCUPA - FÓRUM PERMANENTE_
LIMPO SEU NOME DO SPC SERASA SEM PAGAR AS
CONTAS.__TENHA SEU CPF LIMPO NOVAMENTE__Limpe
o seu nome em 24 horas_ sem precisar pagar suas contas..._Isso
mesmo_ tenha uma vida nova_ com nome limpo_ com crédito em
bancos_ financiadoras_e lojas sem precisar pagar suas contas
antigas com os juros abusivos._Envie um e-mail para
credito0005@gmail.com e tire todas as suas dúvidas._Renove sua
vida do jeito mais fácil_ rápido e seguro!_Envie um e-mail para_
credito0005@gmail.com
Sua participação é importante. Programe-se.

photo

Gente_ alguém tem o contato do cara que serviu os espetinhos
láááá naquela ocupação que fizemos na Praça de Ondina nos idos
de 2012? Se puder passar pra mim o quanto antes agradeço
imensamente! Ícaro Vilaça Pablo Vieira Florentino
O sistema de proteção social brasileiro tem apresentado avanços
expressivos. Entre 2003 e 2010_ o gasto social federal per capita
cresceu 70%_ em termos reais_ passando de 1_94 mil reais para
3_32 mil reais_ segundo dados do IPEA. Apenas em 2013_ o
governo da presidenta Dilma Rousseff investiu R$ 811 bi em
#PolíticasSociais. É significativo_ portanto_ o empenho dado
pelos governos do #PT na agenda da redução das desigualdades.
O índice de #Gini_ mecanismo importante para avaliarmos a
redução da desigualdade_ demonstra que atingimos_ só agora_ o
mesmo nível de distribuição de renda que tínhamos no início da
década de 60 (0_530). Este avanço só foi possível pois houve
aumento real do #SalárioMínimo_ dos benefícios da
#PrevidênciaSocial_ das transferências do programa
#BolsaFamília_ do #BenefíciodePrestaçãoContinuada (BPC) e de
outras rendas. Durante esse período_ também houve grande
expansão do mercado formal de trabalho_ com redução contínua
do grau de informalidade_ que passou de 55_1% em 2001 para
45_4% em 2011.__#OrgulhoDeSerPT #SouDilma
#PaísRicoÉPaísSemPobreza
Não é só pela árvore do Porto da Barra!!!

video

Um bom programa para o fim do dia. recomendo a tod@s!!!
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#OcupeEstelita_#ResisteEstelita_#DireitosUrbanos_#DireitosUrb
anosRecife

link

o que acham da #pec51 (2013)_cliquem na gashtag e saibam mais
sobre

link

O POVO BRASILEIRO solicita que o Ministro JOAQUIM
BARBOSA permaneça no STF - Supremo Tribunal Federal
lutando por um Brasil melhor_ com mais ÉTICA e JUSTIÇA_
impedindo ainda que o PT venha APARELHAR
DEFINITIVAMENTE a nossa mais ALTA CORTE DE
JUSTIÇA_ nomeando mais um petista em seu lugar.
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Ó Paí Ó!!!!_Cadê Salvador fazer o mesmo?!_A comunidade
pernambucana e brasileira brigando pelos direitos de
ESTELITA.__Já Netinho tá vendendo Salvador e ninguém da um
ai_ valha me Deus Virgem Maria...__O Tribunal de Justiça de
Pernambuco acaba de conceder liminar de reintegração de posse
para acabar com a Ocupação legítima do Cais José Estelita.
Vaga de estágio em Jornalismo na Câmara de Vereadores de
Salvador. Bolsa de R$ 520_00 + R$ 80_00. Requisitos: estar
cursando a partir do 5º semestre_ ter experiência em Jornalismo
Digital; atualização de sites de notícia e redes sociais de internet_
cobertura de eventos_ produção de releases e fotos. Currículos:
press.wagner@gmail.com
Maconheiros de Salvador: Uní-vos!!! Concentração ás 14:00
Horas no Cristo da Barra_ seguindo até as Gordinhas da Ondina_
no dia 1º de Junho de 2014.
LIMPO SEU NOME DO SPC SERASA SEM PAGAR AS
CONTAS.__Limpe o seu nome em 24 horas_ sem precisar pagar
suas contas..._Isso mesmo_ tenha uma vida nova_ com nome
limpo_ com crédito em bancos_ financiadoras__e lojas sem
precisar pagar suas contas antigas com os juros abusivos._Envie
um e-mail para credito0005@gmail.com e tire todas as suas
dúvidas._Renove sua vida do jeito mais fácil_ rápido e
seguro!__Envie um e-mail para__ credito0005@gmail.com
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ACM NETO É SÓ PROPAGANDA_ NÃO DEFENDE NADA
MESMO!__Mesmo com o fim da greve do rodoviários em
Salvador_ o sentimento geral da população e dos comerciantes é
de derrota total_ ora pela desmoralização da Justiça que não foi
respeitada em momento algum_ ora pela falta de habilidade do
Prefeito e de seus secretários em evitar a greve. ou mesmo de
apresentar o tão falado plano B que nunca existiu!
Na Fantáááástica Fábrica de Tucanagem_ o que entra como
informação_ sai como ficção! __Você desconfia que a inflação e
o desemprego eram maiores no governo FHC? Acredita que a
falta de água em São Paulo é culpa da má gestão do governo
estadual? Não se preocupe_ você só precisa de um passeio pela
Fantástica Fábrica de Tucanagem:
https://www.youtube.com/watch?v=yl7q0lWPz1s
LIMPO SEU NOME DO SPC SERASA SEM PAGAR AS
CONTAS.__Limpe o seu nome em 24 horas_ sem precisar pagar
suas contas..._Isso mesmo_ tenha uma vida nova_ com nome
limpo_ com crédito em bancos_ financiadoras__e lojas sem
precisar pagar suas contas antigas com os juros abusivos._Envie
um e-mail para credito0005@gmail.com e tire todas as suas
dúvidas._Renove sua vida do jeito mais fácil_ rápido e
seguro!__Envie um e-mail para__ credito0005@gmail.com
ME DEFENDA NETO COISA NENHUMA!__NO SEGUNDO
DIA DE GREVE DOS RODOVIÁRIOS ACM NETO SE
ENROLA AO SER PERGUNTADO PELO PROMETIDO
PLANO B_ E SE CALA VISIVELMENTE
CONSTRANGIDO!__SE NÃO TINHA PLANO B_ PORQUE
FALOU QUE TINHA?
Vamos discutir cultura.
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RODOVIÁRIOS DESMORALIZAM JUSTIÇA DA
2014-05BAHIA__Mesmo com liminar que determina que 70% da frota de 28T11:59:07+
ônibus rode em horários de pico_ Rodoviários seguem impunes e 0000
causam caos na cidade de Salvador_ gerando prejuízo de milhões
de reais por dia para economia da cidade. Outro desmoralizado é
o Prefeito ACM Neto_ que prometia plano B_ mas segue
inoperante ante a paralisação_ sem apresentar o tão
propagandeado plano.
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RODOVIÁRIOS DESMORALIZAM PREFEITO ACM
NETO__Assim como a Justiça da Bahia_ Prefeito ACM Neto_
sai desmoralizado frente a greve dos rodoviários_ logo ele que
prometia plano B_ passa recibo de incompetente sem apresentar
soluções para resolver o caos da cidade de Salvador e é alvo da
desconfiança geral_ pois se não sabia o que fazer_ porque
prometeu o tal plano B?
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Lo Sport è Vita_ Non Morte…. Chi Andrà in Brasile per Seguire i
Campionati di Calcio_ oppure si Abbonerà a qualche Pay Tv per
Vederli_ è Colluso con Questi Criminali_ ed è Peggio del Letame
che Galleggia Nella Cloaca…. Disertiamo i Campionati di
Calcio….Non si può Uccidere per uno Sport…Lo Sport è Vita_
Non è Morte…
LIMPO SEU NOME DO SPC SERASA SEM PAGAR AS
CONTAS.__Limpe o seu nome em 24 horas_ sem precisar pagar
suas contas..._Isso mesmo_ tenha uma vida nova_ com nome
limpo_ com crédito em bancos_ financiadoras__e lojas sem
precisar pagar suas contas antigas com os juros abusivos._Envie
um e-mail para credito0005@gmail.com e tire todas as suas
dúvidas._Renove sua vida do jeito mais fácil_ rápido e
seguro!__Envie um e-mail para__ credito0005@gmail.com
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Você Sabe como Funciona a Greve de Ônibus em Israel? __Israel
ensina como fazer greve de transporte público sem prejudicar a
população.__Como fazer uma greve no sistema de transporte?
Paralisando tudo e prejudicando a população_ instaurando o caos
na cidade? Ou atingindo diretamente quem lucra com isso? Israel
ensina:__Em greve geral_ os rodoviários não pararam o
transporte nem depredaram ônibus_ simplesmente passaram a
rodar sem cobrar passagens_ beneficiando os usuários com a
gratuidade.__http://www.koshermap.com.br/pt/view-9945/vocesabe-como-funciona-a-greve-de-onibus-em-israel-.html
Tai uma campanha que vale apena reproduzir_compartilhar_
vamos lá vamos fazer a economia solidaria bombar no Facebook
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A ação que foi só divulgada nesta sexta-feira_ 23_ levou em conta 2014-05a ausência de previsão orçamentária para realização da festa_
23T23:51:32+
além do reconhecimento da prefeitura de que não dispõe de
0000
orçamento para realizar o evento.
SÁBIO AÉCIO
2014-05NEVER!__https://www.facebook.com/photo.php?v=4563508711 24T23:56:21+
35037&set=vb.455626067874184&type=2&theater
0000
Veja a programação do Seminário “Estado_ movimentos
2014-05contestatórios e comportamento político”_29 e 30 de maio de
24T00:20:45+
2014 – FFCH - UFBA._Pedimos compartilhamento
0000
Concessionárias e permissionárias não negociam reajuste superior 2014-05a 10% com motoristas se prefeitura não aumentar repasses; desde 23T23:21:09+
2010_ R$ 22_2 bilhões foram pagos a empresas - No ano
0000
passado_ aumento do subsídio foi caminho encontrado por
Haddad para desfazer aumento da tarifa
Compartilhando.
2014-0522T19:57:39+
0000
Estou na direção da Leitura Encenada do texto _Only You__ onde 2014-0502 personagens e 04 atores reveem suas vidas e de outros_ entre
22T18:37:29+
os anos 60-90. Entrada franca - não percam!
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Bom dia_ __estou com uma dúvida enorme_ e gostaria de saber
se alguém pode me ajudar: __Uma prefeitura pode usar de verba
pública para _requalificar_ um bairro _turístico_ e depois fechar
algumas ruas deste bairro para entrada apenas de moradores!? Já
que a verba é pública_ ou seja_ todos nós pagamos pela obra_ e
pelo o que consta ainda _temos_ o direito de ir e vir?!__Mas uma
pequena dúvida_ onde a legislação informa que radares podem ser
instalados em lugares ñ visíveis_ ou seja_
ESCONDIDOS!?!?__Prefeitura gasta R$ 60_5 milhões (valor
informado) para lesar mais uma vez nós_ os pagadores de
impostos!
__http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/radares-queserao-instalados-este-mes-alertarao-ate-se-voce-deveipva/?cHash=1dd270ce5079567301b24f34bd3b1bcd
CPI DO METRO DE SALVADOR PODE AFUNDAR MUITO
POLÍTICO NA BAHIA__ Os primeiros trabalhos para a
construção do metrô na capital da Bahia começaram com o
Prefeito Carlista Antônio Imbassahy_ em 1997_ entregando 8
anos depois a obra incompleta para João Henrique que em outros
8 anos_ nada fez. Juntos torraram mais de R$ 1 bilhão e até hoje
ninguém foi investigado ou preso por esta roubalheira
astronômica!
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A VERDADE SEMPRE VEM A TONA!__Ney Matogrosso é o
típico _Metido a Politizado_ que NÃO entende porcaria nenhuma
de Política_ sai falando um monte de _Dados_ que não condizem
com a
Realidade.__ASSISTA:__https://www.youtube.com/watch?v=tW
5s25ujlqw
todo mundo tem um joão…

Dilma elogia a maior e melhor obra de infraestrutura do tempo da
Ditadura Militar no Brasil._Infelizmente o PT passou 12 anos no
poder e não conseguiu concluir nenhuma obra parecida._LEIAM
OS COMENTÁRIOS DESTA PAGINA !_SÃO DE MORRER
DE RIR !!!!
ME DEFENDA_ QUEM MESMO??? __Funcionários de Centro
de Saúde paralisam atividades por falta de
higiene__http://www.metro1.com.br/funcionarios-de-centro-desaude-paralisam-atividades-por-falta-de-higiene-547184_noticia.html
ACM NETO_ O MENTIROSO!__MENTIR É FEIO_
PREFEITO!__ACM Neto postou em seu Instagram que as obras
da passarela da Madeireira Brotas estão em fase FINAL e tentou
enganar a população utilizando a foto da MAQUETE como se
fosse a foto real. Passamos hoje pelo mesmo local e tiramos uma
foto que comprova a MENTIRA: ao contrário do que o prefeito
alega_ ainda falta muito para que a passarela seja concluída.
O PODEROSO CHEFÃO DO MENSALÃO TUCANO!__Esse é
Eduardo Azeredo_ um dos fundadores do PSDB e ex-presidente
do partido. O mensalão tucano é o escândalo de peculato e
lavagem de dinheiro que ocorreu durante a sua campanha à
reeleição como governador de Minas em 1998. __Azeredo hoje é
réu do mensalão mineiro_ condenado a 22 anos de prisão por
desvio de recursos públicos e ainda assim fará palanque para
Aécio Neves. __Diga-me com quem tu andas_ que digo quem tu
és.__http://goo.gl/AhK0uI
MACACO CADÊ SEU RABO? __SE GRITAR PEGA
LADRÃO_ NÃO FICA UM MEU
IRMÃO...__http://www.brasil247.com/+rkqna

2014-0522T05:36:39+
0000

0

2

2

2014-0522T00:18:28+
0000
2014-0521T23:46:32+
0000

0

2

2

0

0

0

2014-0520T19:08:28+
0000

1

1

2

2014-0520T19:34:56+
0000

1

0

1

2014-0520T19:27:27+
0000

0

0

0

2014-0520T19:20:49+
0000

0

0

0

2014-0520T19:10:54+
0000
2014-0520T13:32:33+
0000

0

1

1

0

3

3

0

0

0

photo

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4177182765165&set
=a.1269753881260.30065.1752261711&type=1&theater
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Vende-se todo o sistema de transporte de Salvador por apenas R$
7_36 por ônibus.___Se toda a sociedade_ conforme
manifestações de 2013_ quer uma tarifa de ônibus menor_ por
que não encontrar formas na licitação que flexibilizem mais os
preços da tarifa? Para começar_ a própria licitação deveria ser
pelo menor valor de tarifa e não pela maior
outorga.___Acompanhe os cálculos. A soma de toda a outorga
corresponde a R$ 179.721.000 e dividida por 25 anos totaliza R$
7.188.840/ano. Esse valor_ por sua vez_ se dividido por 12
meses_ é igual a R$ 599.070/mês_ que dividido ainda por 30
dias_ chega a R$ 19.969/dia. Se dividirmos esse total pela frota
atual de 2.714 ônibus_ chega-se a apenas R$ 7_36 /dia/ônibus. Ou
seja_ venderemos a exploração de todo o nosso sistema de
transporte coletivo dentro de Salvador por menos de três tarifas
(R$ 2_80 x 3 = R$8_40) e com direito a ser explorado pelas
empresas por 25 anos!__O pagamento desse valor se dará nos
próximos cinco anos. Nos 20 anos seguintes_ as empresas
operarão o sistema sem pagar mais nenhum tostão à Prefeitura.
Apenas 20% será pago na assinatura do contrato e o restante em
60 vezes. Ou seja_ a Prefeitura atual está vendendo um sistema
que será operacionalizado em mais de cinco gestões_ mas o
dinheiro ficará praticamente todo à disposição da gestão atual.
É com grande prazer e com muita animação que realizaremos o
2014-05VIII Estágio Interdisciplinar de Vivência e Intervenção (EIVI) em 19T21:29:10+
Áreas de Reforma Agrária e Comunidades Tradicionais do
0000
Campo. Este ano o EIVI Bahia acontecerá de 12 a 30 de junho e
envolverá 11 comunidades do sul_ recôncavo e norte da Bahia._O
EIVI é uma experiência teórico-prática de formação política e
atuação militante_ envolvendo uma diversidade de sujeitos desde
sua construção até a consolidação final da atividade: povos do
campo e da cidade_ movimentos sociais_ estudantes_
profissionais e militantes de organizações políticas distintas._O
estágio é composto por três etapas seguidas e encadeadas entre si:
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a capacitação; a vivência nas comunidades e assentamentos rurais
com propostas de intervenção; e a avaliação final. Portanto_ é um
momento de imersão_ mística e troca de saberes_ com estudos e
ações coletivas._E por isso_ mais uma vez_ convidamos a todas e
todos – acima de 18 anos - que desejam conhecer de perto a
realidade da resistência e de luta pela terra_ assim como aquelas e
aqueles que buscam uma formação e a aproximação da prática
política dos movimentos sociais numa perspectiva
transformadora._As inscrições serão até dia 01 de junho e podem
ser feitas através do blog:_http://neppaba.blogspot.com.br/2014/05/inscricao-viii-estagiointerdisciplinar.html_Mais informações pelo e-mail
eivibahia@gmail.com_Ou pelos telefones 71 8737-6878 (Jonatan)
e 71 9934-1032 (Mariana) 71 -92846206 (Fernanda)._Pátria
Livre!!! Venceremos!!!__Indico à todas que queiram ter uma
experiência profunda de estudo e vivência com o povo. Costumo
dizer que renasci em um parto colorido e vermelho forte quando
passei pelo EIVI. Hoje sou uma nova mulher. Uma mulher de
compromissos. Compromisso com a luta do povo_ compromisso
com a luta de classes. Hoje a minha vida faz sentido e a cada dia
que passa aprendo com os meus maiores educadores que são os
movimentos sociais e indígenas. O EIV (Estágio Interdisciplinar
de Vivências) é um instrumento de luta que as Universidades
Federais de vários estados do Brasil promovem. Aqui na Bahia_ o
NEPPA (Núcleo de Estudos e Práticas em Políticas Agrárias)
constrói o EIVI há 8 anos. Nosso EIVI tem um diferencial que é o
_I_ do final. _I_ de INTERVENÇÃO_ pois fazemos
TRABALHO DE BASE nas comunidades que irão receber os
estagiários._Se inscreva e convide seus companheiros e
companheiras que queiram conhecer a luta de classes e o PODER
POPULAR!! Se você nunca ouviu falar em tais palavras está mais
do que na hora de conhecer._GLOBALIZEMOS A
LUTA!_GLOBALIZEMOS A ESPERANÇA!!!
As vezes a memória nos prega peças_ quanto mais neste
momento em que se aproxima o megaevento da copa do mundo
aqui no Brasil. Logo depois as eleições gerais para o executivo
estadual e legislativo nacional_ respectivamente: deputados_
senadores_ governadores e presidência do governo nacional. No
ano passado nós_ cidadãos e camponeses nos levantamos Brasil
adentro na luta por redução de tarifas de transporte_ por mais
direitos sociais e humanos_ contra remoções_ por moradia digna_
pela desmilitarização da polícia_ dizendo não a Copa das
confederações_ afirmando o direito de greve através das diversas
greves no país. Hoje quase um ano depois_ temos greves no país
em diversas categorias_ o levante contra a copa do mundo no
Brasil_ a luta dos indígenas que sofre perseguição e
criminalização_ a luta das religiões afro que agora por uma
penada fora considerada não religião. Enfim temos uma cidade e
campo militarizados. Por estas e outras questões que são
colocadas na sociedade_ especialmente para os trabalhadores_
precarizados_ índios_ negros_ gays_ camponeses_
desempregados_ mulheres que nasceram as assembleias populares
horizontais_ autoquestionarias pela democracia direta.__A
Assembleia do Largo_ carinhosamente assim autoconvocada e
autodenominada ao longo de meses debateu e praticou o exercício
de entender e considerar as questões que afetam as pessoas que
moram no Rio de Janeiro. Sem mais delongas_ todos estão
convidados para promover a luta acerca destas que são as pautas
das ruas e que cabe a cada um no melhor estilo ação direta
batalhar para se fazerem cumprir.__Link abaixo no blog da
assembleia do largo:__http://dolargo.noblogs.org/pautas/
http://www.youtube.com/watch?v=eoodnaTmTzY
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Sugestão de livro: A MENINA QUE ROUBAVA
2014-05LIVROS___Confesso que achei que seria algo macabro_ nunca
17T17:51:18+
tinha lido nada narrado pela Morte___RESENHA: A MENINA
0000
QUE ROUBAVA LIVROS_ MARKUS ZUSAK__A trajetória de
Liesel Meminger é contada por uma narradora mórbida_
surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra
de livros lhe escapa_ a Morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas
pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente: a mãe
comunista_ perseguida pelo nazismo_ envia Liesel e o irmão para
o subúrbio pobre de uma cidade alemã_ onde um casal se dispõe a
adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por
um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma
série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único
vínculo com a família é esta obra_ que ela ainda não sabe
ler.__Assombrada por pesadelos_ ela compensa o medo e a
solidão das noites com a conivência do pai adotivo_ um pintor de
parede bonachão que lhe dá lições de leitura. Alfabetizada sob
vistas grossas da madrasta_ Liesel canaliza urgências para a
literatura. Em tempos de livros incendiados_ ela os furta_ ou os lê
na biblioteca do prefeito da cidade.__A vida ao redor é a pseudorealidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra.
Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela
vizinhança. Teme a dona da loja da esquina_ colaboradora do
Terceiro Reich. Faz amizade com um garoto obrigado a integrar a
Juventude Hitlerista. E ajuda o pai a esconder no porão um judeu
que escreve livros artesanais para contar a sua parte naquela
História. A Morte_ perplexa diante da violência humana_ dá um
tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a
infância perdida e a crueldade do mundo adulto_ um sucesso
absoluto – e raro – de crítica e público._Durante sua passagem
pela Alemanha_ recolhendo almas_ a Morte encontra Liesel
Meminger_ enquanto seu irmão mais novo está sendo enterrado
em um cemitério próximo. Liesel acaba pegando o “O Manual do
Coveiro”_ que o coveiro sem querer deixou cair na neve_ ela é
levada para uma cidadezinha onde sua mãe a entrega para uma
família adotar. Hans e Rosa Hubermann são seus novos pais
adotivos_ com eles ela começa a aprender a ler e escrever e vai à
escola com seu vizinho e melhor amigo_ Rudy Steiner.__A Morte
narra os quatro anos em que se “encontrou” com Liesel_ anos no
qual ela roubou vários livros_ aprendeu com eles_ acolheu um
judeu em casa em plena Segunda Guerra Mundial_ viu que por
onde Hitler passava ele deixava a sua marca_ que na maioria das
vezes_ era bombas e muita morte.__A Menina que Roubava
Livros_ Markus Zusak - Editora Intrínseca._Eu li esse livro faz
um tempo_ poderia ter feito essa resenha antes_ e mesmo assim
eu ainda não sei realmente o que escrever aqui. A história do livro
é muito cativante_ acho impossível alguém não se cativar por ela_
ao mesmo tempo eu não gostei muito porque tem muita “lição de
casa” no livro_ não que eu odeie e estudar_ mas eu nunca gostei
da matéria História e bem… Eu tive que aprender_ mais uma
vez_ sobre a Segunda Guerra Mundial e Hitler_ tudo de uma vez
só. Mas tudo tem seu preço_ eu decidi que não iria julgar o livro
por isso e que daria uma chance_ já fazia uns dois anos que eu o
tinha e nunca tinha pegado nem pra ler a
sinopse._Decididamente_ eu sei ser animada_ sei ser amável.
Agradável. Afável. E esses são apenas os As. Só não me peça
para ser simpática. Simpatia não tem nada a ver
comigo.__Confesso que achei que seria algo macabro_ nunca
tinha lido nada narrado pela Morte_ então era de se esperar coisas
do tipo_ mas não_ a Morte é uma personagem simples_ que nos
faz refletir bastante_ o quão duro é o seu trabalho_ viajando pelo
mundo_ colhendo almas de pessoas que muitas vezes não
deveriam ter morrido tão cedo. Aliás não sabemos nada sobre a
característica dela. Dele? Não sei_ é um espectro que gosta de
cores_ sente temperatura_ odores e gosta de nomes. Ela acaba
sendo até um pouco irritante_ ela diz qual personagem irá morrer
antes mesmo disso acontecer_ não gostei nem um pouco disso_
mas fora isso_ ela é uma “boa pessoa”. Por mais que ela entregue
o final no meio do livro_ a surpresa e depressão pelo fim é terrível
quando ele chega_ então por mais que eu tenha gostado dela ter
contado_ não fez muito diferença na hora das minhas
emoções.__._Não é uma leitura fácil_ como eu já disse_ temos a
Segunda Guerra Mundial e Hitler como plano de fundo da
história_ mas pra isso temos o Markus Zusak_ o livro é escrito
como quem conta_ alguém te contando a história e_ é claro_ pra
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quem gosta de ouvir uma história_ irá ouvir tudo_ ou seja_ a
leitura do livro é bem dinâmica_ ao mesmo tempo que lê_ você
acaba te contando uma história.__A edição e a diagramação do
livro são impecáveis_ mesmo na versão econômica que é a que eu
tenho_ entre um texto e outro a Morte abre um espaço para deixar
suas observações_ para explicar algo ou para descrever um
personagem. Há também algumas ilustrações_ elas são incríveis e
tocantes_ fazem parte de um livro que o tal judeu_ acaba
escrevendo enquanto morava no porão. É tudo muito
lindo._“Uma ideia bonita:_Uma_ roubava livros._O outro_
roubava o céu”__Entre altos e baixos_ doce e salgado_ tristeza e
felicidade_ amor e ódio_ eu só posso descrever o livro com
apenas uma palavra: Agridoce. Ao mesmo tempo que eu amo_ eu
odeio esse livro_ ao mesmo que eu gostei eu odiei… Talvez eu
tenha falado muito e significado pouco_ como eu disse_ eu
realmente não sei como me expressar com esse livro_ mas
acreditem em algo_ eu gostei_ gostei bastante._“Odiei as palavras
e as amei_ e espero tê-las usado
direito.”_http://www.odevoradordelivros.com/resenha-a-meninaque-roubava-livros-marcus-zusak/
ACORDO DE CRÉDITO_Bom-dia_sou um particular de peritos
financeiros em condições de fazer-vos um_empréstimo indo de
2000 tem 350.000.000.00 € para uma taxa de 2% tem
qualquer_pessoa capaz de reembolsar e com condições que
vocês_facilitarão a vida. Eis os domínios nos quais possoos_ajudar:__* Financeiro_* Empréstimo imobiliário_*
Empréstimo ao investimento_* Empréstimo automóvel_* Dívida
de consolidação_* Margem de crédito_* Segunda hipotequa_*
Resgate de crédito_* Empréstimo pessoal__É fixada_ proibições
bancárias e não tem o favor_bancos ou melhor tem um projecto e
necessidade de financiamento_ um_mau processo de crédito ou
necessidade de dinheiro para pagar facturas__fundo a investir
sobre as empresas. Então se tiver necessidade_empréstimo de
dinheiro não hesitam a contactar-me em saber mais sobre
meus_condições bem favorável._Pessoa não sérios absterse_obrigado de mim não contacta
email:carlossotero38@gmail.com_Cordialmente
Olá_ cursistas e acompanhantes do Curso Democracia e
Liberdades: levantes populares e autogestão social.__Informamos
que:__Nesta sexta_ dia 16 de maio seguimos com nossos
encontros às 18:30h_ Campinho-Módulo 11 - Praia Vermelha UFRJ.__Neste encontro trataremos dos levantes populares
ocorridos no Brasil a partir do filme do cinedocumentarista Carlos
Pronzato. Contaremos com diversos ativistas e pesquisadores das
lutas sociais e populares no Rio de Janeiro.__Acompanhe aqui a
transmissão online do curso ao vivo a partir das 18:30h:
http://www.twitcasting.tv/midiapopular
Que absurdo !_Retiram um profissional reconhecidamente
competente por todo o Trade de Turismo_ para colocar um garoto
que por enquanto_ o único mérito que tem é ser filho de um
_Deputado_ do PDT na Bahia._Que vergonha_ isto não é
política_ é outra coisa !!!
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Guerra e paz refletem a_natureza dupla do homem__Ulisses
2014-05Capozoli__As raízes da violência e as preocupações em evitar que 15T17:34:07+
ela mutile e desestruture as sociedades são provavelmente tão
0000
antigas quanto a humanidade. Ao longo de milênios_ a
agressividade humana adaptou-se_ sem desvincular-se da
evolução social. Em Futuro de Uma Ilusão_ Sigmund Freud_
criador da psicanálise_ diz que o homem livrou-se do
canibalismo_ mas o assassinato ainda permanece_ às vezes com
amparo do Estado_ caso da pena de morte.__A destruição
terrorista das torres gêmeas do World Trade Center_ em Nova
York_ e a retaliação militar que se seguiu_ com bombardeio de
uma população faminta e acuada por anos de guerra_ no
Afeganistão_ certamente são uma expressão contundente de
violência_ sob as justificativas mais diversas.__Konrad Lorentz_
prêmio Nobel e um dos fundadores da etologia_ investigação do
comportamento animal_ citado pelo antropólogo Richard
Leakey_ em As Origens do Homem_ sustenta _haver provas de
que os inventores dos primeiros utensílios de pedra - os
australopitecinos africanos - utilizaram prontamente suas armas
não só para matar animais_ mas também membros da própria
espécie. O Homem de Pequin_ o Prometeu que aprendeu a
conquistar o fogo_ também fez uso deste conhecimento para
cozinhar seus irmãos: junto com os primeiros indícios do uso
regular do fogo estão os ossos mutilados e assados do próprio
Sinanthropus pekinensis_.__Em On Aggression_ Lorentz defende
a tese de que a espécie humana traz em si uma forte herança de
territorialidade e agressividade_ instintos que devem ser
extravasados para se evitar distúrbios sociais._Leakey pensa que
todos esses conceitos - as provas arqueológicas de canibalismo e
as noções de instintos territoriais e agressivos_ além da descrição
de um desenvolvimento evolutivo como símios matadores - foram
de alguma forma entrelaçados para formar _um dos mitos mais
perigosamente persuasivos de nosso tempo_ a de que a guerra e a
violência estão em nossos genes_.__Mutilado por um atentado
político na África_ que lhe custou as pernas_ Leakey diz que essa
concepção pessimista da natureza humana foi mal assimilada por
autores como Desmond Morris (O Macaco Nu) e Robert Ardrey
(The Territorial Imperative_ Social Contract e Hunting
Hypothesis)._Considera esses indícios insuficientes para definir a
natureza humana e contrapõe que os homens também têm uma
característica bem desenvolvida para a cooperação_ talvez mais
que à agressividade. Leakey pensa que _a noção de instinto como
força que define os sistemas de comportamento animal foi
superestimada e a flexibilidade de respostas envolvendo
condições ambientais significativas foram ignoradas até
recentemente_.__Ainda assim_ não se pode dizer que a história
humana seja pacífica. Desde os primeiros tempos o som das
armas pode ser ouvido. Primeiro o baque seco e nervoso da pedra
atirada a esmo. Depois_ o impacto do projétil arremessado com a
precisão do cálculo_ como um felino que salta de um lugar para
outro. Neste intervalo_ o som de ossos_ galhos_ pedras_ usados
como machados e bordunas reverberaram contra o solo e o corpo
de inimigos.__Quando o fogo apareceu também foi usado na
guerra onde ainda hoje causa destruição. O fogo foi manipulado
física e quimicamente para produzir resultados cada vez mais
letais. O fogo das bombas atiradas pela fortalezas voadoras pode
destruir cidades inteiras_ mas o fogo nuclear é ainda mais
poderoso. No Japão_ sobre Hiroshima e Nagasaki_ vaporizou o
corpo de pessoas_ como um pequeno sol queimando
próximo._Mas isso não é tudo. Como disse Loren Eiseley_
nenhum homem pode contar toda a história. A história que existe
é a história de todos os homens_ porque ela é a criação e
expressão da cultura_ ambiente de que os homens necessitam para
expressar sua natureza humana.__Ao longo da história_ o som da
guerra não foi o único a se propagar pela atmosfera do Planeta. Os
sons da música_ da pedra sendo esculpida_ do pincel cobrindo a
superfície da rocha_ no interior de cavernas como Altamira e
Lascaux_ da escrita_ do cálculo_ do átomo fissionado_ das
profundezas do céu_ captado pela radioastronomia. Todos esses
sons também se dissiparam pela atmosfera denunciando a
natureza dupla do homem. Essa natureza dupla_ como se pode
ver_ pela citação de alguns autores_ abrange tanto a
agressividade_ expressa sob a forma de violência_ como a
cooperação_ que sistematizou organizações tribais_ povoados_
cidades e nações e_ agora_ pela primeira vez na história_ de
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alguma maneira_ estende-se por todo o planeta.__A
globalização_ como este processo foi nomeado_ divide muitos
pensadores e_ para uma parte significativa deles_ é a raiz
contemporânea de uma nova forma de violência. Um único centro
hegemônico_ os Estados Unidos_ controla a máquina do mundo
orientado pela lógica da acumulação de riquezas_ o que pressupõe
a existência de um poderoso aparato militar. Onde a lógica não
puder ser imposta pela pressão diplomática_ pela força do
mercado_ será assegurada pela boca fumegante dos
canhões.__Historiadores portugueses_ entre eles Vitorino
Magalhães Godinho_ não se surpreendem com essa nova ordem
que começou a ser montada ainda no século 15_ quando Portugal
iniciou o processo de globalização com as viagens de
descobrimento. A conexão dos mercados_ a interação rápida das
culturas_ a descoberta_ na Europa_ de criaturas tão estranhas
como o équidna e o ornitorrinco_ mamíferos que nascem de
ovos_ reminiscência dos dinossauros_ tudo isso surpreendeu a
humanidade confinada na Europa_ ainda que ela não fosse todo o
mundo. Quando os cristãos se debatiam com a teologia
dogmática_ os árabes traziam_ em suas arcas_ a memória do
passado clássico e ofereceram esse conhecimento_ ampliado na
matemática_ medicina_ astronomia e na química_ além da
literatura_ para a construção do que hoje se chama de
Ocidente.__A percepção dos historiadores portugueses é de que
uma fase da globalização_ não se sabe até onde ou quando_ será
marcada pela xenofobia_ o esforço desesperado de cada cultura
em preservar seus valores. Os ataques a redes de fast-food_ na
França_ são uma evidência dessa reação que_ com repressão
policial_ transborda para a violência._O fatiamento do mercado
planetário é uma fonte de disputa seguida de perto pela violência.
Uma nova distribuição mundial do trabalho tira partido dos
desníveis econômicos e_ ao mesmo tempo_ o que é fonte de
felicidade para poucos_ é_ em muitos casos_ a única alternativa
para uma maioria. O Vietnã é só um dos países que_ neste
momento_ oferecem mão-de-obra a preços irrisórios às empresas
originárias dos Estados Unidos.__A manipulação da máquina do
mundo_ movida por uma lógica material que não considera a
natureza humana_ é uma fonte de desajustes em toda parte. Não é
um processo novo_ mas a ampliação de uma característica já
existente. No rastro dessa manipulação_ como na esteira de um
navio_ emerge um redemoinho de descontentamentos expresso
pela violência: desemprego_ desestruturação familiar_ consumo
de drogas_ corrupção e perda de auto-estima. Claro está que essa
é uma forma de expressão contemporânea da violência. O
caminho que a agressividade_ não sublimada pelo bem-estar_
encontrou para manifestar-se. Não pode ser vista como toda a
expressão da violência pois_ neste caso_ teríamos que percorrer
toda a história e ainda seria pouco. O homem é mais antigo que a
história_ o registro de seus feitos no mundo.__Joseph Campbell_
no diálogo memorável que nos legou com Bill Moyers em O
Poder do Mito_ diz que a violência nas grandes cidades existe
porque os mitos foram embora. Campbell fala_ evidentemente_
pela linguagem alegórica_ a expressão típica dos mitos e nos
alerta para a perda de valores humanos_ entre eles o sentido de
mundo_ a razão de existir. Certamente não existimos para
acumular moedas de ouro._O universo não tem um centro_ dizem
os cosmólogos_ mas as questões que demandam entendimento e
inteligibilidade_ de alguma forma sugerem um centro. Neste
caso_ a violência contemporânea parece originar-se de um núcleo
associado à globalização com valores impostos de forma única a
culturas múltiplas. Certamente não é apenas coincidência que o
centro hegemônico neste pr
Obsolescência programada é a decisão do produtor de
2014-05propositadamente desenvolver_ fabricar e distribuir um produto
15T03:38:36+
para consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional
0000
especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova
geração do produto.__A obsolescência programada faz parte de
um fenômeno industrial e mercadológico surgido nos países
capitalistas nas décadas de 1930 e 1940 conhecido como
_descartalização_. Faz parte de uma estratégia de mercado que
visa garantir um consumo constante através da insatisfação_ de
forma que os produtos que satisfazem as necessidades daqueles
que os compram parem de funcionar ou tornem-se obsoletos em
um curto espaço de tempo_ tendo que ser obrigatoriamente
substituídos de tempos em tempos por mais modernos.__A
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obsolescência programada foi criada_ na década de 1920_ pelo
então presidente da General Motors Alfred Sloan. Ele procurou
atrair os consumidores a trocar de carro frequentemente_ tendo
como apelo a mudança anual de modelos e acessórios. Bill Gates_
fundador da Microsoft_ também adotou esta estratégia de negócio
nas atualizações do Windows.__Inspirado na Centennial Bulb_
lâmpada que continua em funcionamento desde 1901_ o espanhol
Benito Muros_ da SOP (Sem Obsolescência Programada)4
desenvolveu uma lâmpada de longa durabilidade e recebeu
ameaças por conta desta invenção.__Entenda o que é
obsolescência programada__O desgaste natural dos produtos é
normal. Porém_ o produto ser “planejado” para parar de funcionar
ou se tornarem obsoletos em um curto período de tempo é uma
prática da indústria que deve ser combatida__Conforme usamos
um produto_ é natural que este sofra desgastes e se torne antigo
com o passar do tempo. O que não é natural é que a própria
fabricante planeje o envelhecimento de um produto_ ou seja_
programar quando determinado objeto vai deixar de ser útil e
parar de funcionar_ apenas para aumentar o consumo.__Apesar
do avanço tecnológico_ que resultou na criação de uma
diversidade de materiais disponíveis para produção e consumo_
hoje nossos eletrodomésticos são piores_ em questão de
durabilidade_ do que há 50 anos. Os produtos são fáceis de
comprar_ mas são desenhados para não durar. Por esta razão_ o
consumidor sofre para dar a eles uma destinação final adequada e
ainda se vê obrigado a comprar outro produto.__Um dos
principais exemplos de obsolescência programada é a lâmpada.
Quando criada_ ela durava muito_ mas as fabricantes viram que
venderiam apenas um número limitado de unidades. Por isso_
criaram uma fórmula para limitar o funcionamento das lâmpadas_
que passaram a durar apenas mil horas_ por exemplo.__Na área
tecnológica_ a obsolescência programada pode ser vista com
maior frequência. Geralmente_ durante o período de garantia_ os
desktops e notebooks de alguns fabricantes funcionam
normalmente. No entanto_ após o fim desse prazo_ passam a
apresentar defeitos como superaquecimento ou esgotamento da
bateria. Na quase totalidade dos casos o preço do conserto é tão
alto que não vale a pena_ e os consumidores são impelidos a
adquirir um produto novo.__É importante lembrar que a
humanidade já está consumindo 30% a mais do que o planeta é
capaz de repor e é preciso que haja uma redução em até 40% as
emissões de gases de efeito estufa para que a temperatura não
suba mais do que 2º C.__Diante de uma situação tão alarmante_
mudanças dos padrões de produção e consumo_ de forma a
diminuir o descarte desnecessário de toneladas de lixo eletrônico
e tóxico no planeta_ são essenciais para reverter esse
quadro.__Além disso_ é dever do Estado regularizar_ fiscalizar e
induzir esses novos padrões. As empresas_ por sua vez_ devem
garantir ao consumidor acesso à informação e assumir a
responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos_ visando ao
desenho adequado dos produtos e embalagens e o fim da
obsolescência programada.__“Comprar_ tirar_ comprar”__O
documentário “Comprar_ tirar_ comprar - The Light Bulb
Conspiracy”_ da diretora Cosima Dannoritzer_ é um ótimo
exemplo para que os consumidores vejam como a indústria tem
trabalhado nos últimos 100 anos para promover o aumento do
consumo com a oferta de produtos de qualidade
inferior._FONTE: Wikipedia e IDEC (Instituto Brasileiro de
Defesa do
Consumidor)_http://www.youtube.com/watch?v=5tKuaOllo_0
Hoje!__O lançamento da publicação marca a abertura dos
arquivos_ para consulta do público_ do que foi o plano
urbanístico mais estruturado_ complexo e competente que
Salvador já teve_ formulado sob a batuta do professor Mário Leal
Ferreira_ nos anos 40._
Venha_ tá na hora de botar o time em campo.

AMANHÃ!__O lançamento da publicação marca a abertura dos
arquivos_ para consulta do público_ do que foi o plano
urbanístico mais estruturado_ complexo e competente que
Salvador já teve_ formulado sob a batuta do professor Mário Leal
Ferreira_ nos anos 40._
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COMO PODEM DIZER QUE ESTE É O MELHOR PREFEITO
DO BRASIL_ SE NEM O BÁSICO ELE CONSEGUE FAZER
DIREITO?__Estação da Lapa_ principal estação de transporte
público - no centro - da cidade de Salvador.___The main transport
station in Salvador..._
Enquanto a população do Brasil continuar sem acreditar na Justiça
e nas Policias do nosso pais_ casos como este vão ficar cada vez
mais
comuns.__http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/geral/
86605_homem-e-amarrado-em-arvore-em-sete-portas.html
Mas entao vamos ter Copa.....

Estação da Lapa_ principal estação de transporte público - no
centro - da cidade de Salvador.__The main transport station in
Salvador..._
AGORA VAI!

Os arquivos revelam o plano urbanístico de Salvador formulado
pelo professor Mário Leal Ferreira_ nos anos de 1940. A
organização do livro é da Profa. Dra. Ana Fernandes_ da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ufba)_ responsável
também pela coordenação dos trabalhos_ durante 10 anos_ de
recuperação da documentação.
As 12 cidades-sede da Copa do Mundo da Fifa 2014 vão às ruas
para lutar o dia internacional de lutas contra a copa.__Assista a
chamada: http://youtu.be/mhNym4Es-To
_Números divulgados recentemente acenderam a esperança de
que a cultura dos shoppings estava prestes a acabar. Nos Estados
Unidos_ por exemplo_ cerca de 15% dos empreendimentos vão
falir ou serão reformulados_ de acordo com pesquisa da Green
Street Advisors. Já no Brasil_ o Ibope constatou que os 36 centros
inaugurados em 2013 abriram com metade das lojas fechadas por
falta de locatários.__Para engrossar a crença no fim dos centros
de compras_ o fotógrafo Seph Lawless fez sucesso com uma série
sobre shoppings abandonados. Apesar do ótimo resultado da
obra_ o fenômeno de falência total desse tipo de empreendimento
ainda não está tão próximo_ como explica o Professor Doutor de
Arquitetura e Urbanismo da USP_ João Whitaker.__O
crescimento dos centros de compras pode até estar
desacelerando_ mas os motivos desse fenômeno nos Estados
Unidos e no Brasil são diferentes. “Nos Estados Unidos_ os
grandes empreendimentos comerciais são proibidos de serem
construídos nos centros urbanos. Quando você quer ir ao que eles
chamam de malls_ você tem que pegar o carro_ e andar de 5 a 20
quilômetros_ em regiões periféricas da cidade. Se você tem crise
econômica_ você pode ter menos uso do carro_ menos ida ao
shopping porque fica caro”_ explica. Já no Brasil_ Whitaker cita a
dupla de consumismo e estruturação da cidade_ que fortalece o
mercado dos shoppings.__“Nós estamos entre os 10 países que
mais concentram renda_ mas somos a sétima economia do
mundo. Então_ o nível de riqueza concentrado nas mãos dos mais
ricos é muito grande”_ comenta. Para ele_ isso gera consumismo
exacerbado. “O grau de consumismo no Brasil é esse: se paga
qualquer coisa e se paga por futilidades”.__O segundo ponto da
dupla que favorece os empreendimentos é a negação das ruas. “A
pessoa sai de casa no seu carro_ se locomove na cidade sem um
contato com a rua_ entra no estacionamento e sai do carro no
espaço de consumo que é o shopping center”. Associado a isso_
temos uma péssimo controle de construção desses comércios_
como cita Whitaker. “Não temos regulação nenhuma no ponto de
vista urbanístico. Os shoppings são autorizados sem o menor
constrangimento a serem construídos no meio da cidade”. O
professor destaca_ inclusive_ os escândalos na aprovação de
construções da gestão de Gilberto Kassab (DEM).__No entanto_
João Whitaker frisa que essa lógica é diferente nas cidades
interioranas. “Sei de casos no interior de São Paulo_ de cidades
de 150 a 200 mil habitantes_ em que você tem cidades com
shoppings que demoraram anos para se firmar”. Ele explica:
“Nessas cidades menores_ as pessoas ainda têm o uso da rua_ uso
do comércio_ do centro da cidade. E o grau de concentração de
riqueza da cidade ainda não é tão significativo”.__Volta às
ruas__O professor da USP conta que a negação das ruas leva à
cultura do shopping e vice-versa_ como um ciclo vicioso. “Tem
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empreendimentos que colocam dentro deles tudo aquilo que
deveria ser feito no coletivo_ na rua. A quadra de futebol_ o lugar
onde você anda_ as árvores_ a praça_ tudo fica dentro dos
condomínios. Com isso_ você vai eliminando a importância da
rua e alimenta o mito da insegurança”_ justifica. “Por exemplo_ o
shopping mais chique de São Paulo_ Cidade Jardim_ tem uma rua
interna com pedras. Eu nunca fui lá_ é o que me falaram. Ou
seja_ ele recria a cidade. Você tem exceções que é a Oscar Freire_
de alto luxo_ que tenta utilizar o discurso da importância da
rua”.__Whitaker esclarece a importância do fim desse ciclo. “A
gente vive uma tragédia urbana que aparece nas manifestações de
junho_ que aparece nas televisões na hora das enchentes_ que
aparece no medo de assalto_ que aparece nos engarrafamentos. É
uma lógica de uma cidade que se estrutura negando-se a si
mesmo”. Para ele_ a cidade ideal é “plural_ democrática_ oferece
espaços que sejam ocupados democraticamente_ tem
deslocamento fácil e mobilidade urbana”.__Apesar de considerar
que ainda está longe das ruas serem reocupadas_ o professor
consegue ser otimista. “Esse ciclo vai dar uma resfriada agora
porque felizmente a regulação urbana da cidade voltou a existir.
Segundo_ acho que existe uma superoferta. Então vai ter um
processo normal dentro da lógica capitalista de reajuste da oferta_
ou seja_ alguns shoppings vão dançar nessa história”_ finaliza._
Seleção para professor substituto no curso de Cinema da UFRB.
Ótimo curso_ corpo docente afinado e alunos animados! De
brinde esse pôr-do-sol incrível à beira do
Paraguassu..._http://www.ufrb.edu.br/agencia/concursos-eselecoes/3557-cahl-abre-processo-seletivo-para-contratacao-deprofessor-substituto
Na próxima quarta-feira_ dia 14_ será aberta ao público a
consulta do vasto e importante acervo do EPUCS – Escritório do
Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador_ o qual possui
amplas possibilidades de estudos. São mais de 2.000 documentos
textuais_ 2.000 fotografias e 360 plantas.
Quinta_ 15 de maio_ lançamento em Salvador dos livros:__- A
MULTIDÃO FOI AO DESERTO_As manifestações no Brasil em
2013 (jun-out)_de Bruno Cava__- AMANHÃ VAI SER
MELHOR_O levante da multidão no ano que não terminou _de
Bruno Cava e Giuseppe Cocco (orgs.)__O evento acontece na
quinta-feira_ dia 15 de maio_das 18h às 21h._Na livraria LDM do
Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha _Praça Castro Alves
s/n_Centro - Salvador BA__Evento:_https://www.facebook.com/events/4043677497049
35/
COMPARTILHE O MÁXIMO POSSÍVEL!!! Muita gente ainda
reluta em admitir o racismo no Brasil_ e outros tantos lutam para
que isso nunca aconteça! ESSE VÍDEO É IMPORTANTE!
https://www.facebook.com/photo.php?v=895016173857763&set
=vb.100000481673061&type=2&theater
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Olá meus amigos internautas... disponibilizo a Video conferência 2014-05em comemoração ao Dia da Matemática_ que aconteceu em 06 de 09T11:48:52+
maio_ Dia de Malba Tahan_ o homem que calculava_Recomendo 0000
que todos vejam pq nao precisa ser professor de Matemática_ só
precisa ser cidadão_ e tenho certeza que vc o é bjs bjs bjs
__Segue link:_https://www.youtube.com/watch?v=9AY7_JvsEc&feature=em-subs_digest
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EX-CASA DE SAÚDE ANA NERY VIRA _SUCURSAL DO
INFERNO__POR OBRA E GRAÇA DA PREFEITURA DE
SALVADOR__Desde maio do ano passado a Prefeitura de
Salvador vem encaminhando moradores de rua para as
dependências da antiga Casa de Saúde Ana Nery_ no Largo da
Soledade.__O local - sem condições de higiene e segurança passou a abrigar não só famílias pobres_ mas traficantes e
ladrões_ muitos dos quais vindos_ inclusive_ de outros estados.
__A situação já mereceu reuniões por parte do Ministério Público
com moradores do bairro e representantes do Executivo
Municipal. Nenhuma solução foi obtida_ até então. A Prefeitura
passou a usar o local como uma espécie de _depósito humano_
durante a Copa das Confederações. __Alguns crimes já ocorreram
dentro e fora do equipamento. E há evidências de guerra de
traficantes pela _boca_ de crack em que se tornou este que já foi
um dos mais tradicionais centros de tratamento de
Salvador.__Diariamente prepostos da PM fazem visita ao local
em busca de acusados de furtos_ não só nas imediações como em
outros pontos do Centro Histórico de Salvador. __O fato está
sendo pautado para reportagens por veículos de circulação
nacional.
# Torcer para que perca o primeiro jogo para a Croácia e em
seguida perca os outros dois jogos._Eu torço para o Brasil_ para
os brasileiros que estão sofrendo com todo este dinheiro gasto em
uma Copa_ quando continuamos sem ter Educação_ Saúde_
Segurança_ Mobilidade Urbana_ Saneamento Básico e etc_ etc e
etc._Desculpe aos torcedores mas_ para este seu amigo
aqui._NÃO VAI TER COPA !!!
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Na próxima quarta-feira_ dia 14_ será aberta ao público a
consulta do importante e belíssimo acervo textual_ iconográfico e
cartográfico do EPUCS – Escritório do Plano de Urbanismo da
Cidade do Salvador._Sabe as avenidas de vale? Foi ideia do
EPUCS.
NA CALADA DA NOITE!__Lembram que ACM Neto garantia
o corte de gastos públicos_ durante sua campanha? __Pois bem_
após assumir o cargo na prefeitura_ a primeira coisa que Neto fez
foi DOBRAR os jetons pagos a conselheiros de empresas
municipais – muitos deles_ titulares de pastas da cidade.__Jetons
são verbas pagas a servidores pela participação mensal em
conselhos de administração. Eles não contam como salários e_
por conta disso_ não entram no teto salarial previsto na
Constituição_ atualmente de R$ 29_4 mil. __Com a medida_
secretários municipais tem até R$ 22 mil A MAIS no valor do
salário_ mensalmente. Como é o exemplo do Secretário da
Fazenda - claro - Mauro Ricardo_ que vê seu salário saltar de R$
15 mil para R$ 37 mil.__http://goo.gl/zF8UCv
PERGUNTAR NÃO OFENDE?__VERGONHOSO! SENADOR
DO PSDB DE SÃO PAULO AGRIDE BLOGUEIRO POR
CONTA DAS AÇÕES CORRUPTAS DE SEU PARTIDO EM
SÃO PAULO!__ASSISTA E COMPARTILHE!__A _Liberdade
de Imprensa_ do Senador Aloysio Nunes do
PSDB!!__https://www.facebook.com/photo.php?v=64203363920
1643&set=vb.638222099582797&type=2&theater
PERGUNTAR NÃO OFENDE?__VERGONHOSO! SENADOR
DO PSDB DE SÃO PAULO AGRIDE BLOGUEIRO POR
CONTA DAS AÇÕES CORRUPTAS DE SEU PARTIDO EM
SÃO PAULO!__ASSISTA E COMPARTILHE!__A _Liberdade
de Imprensa_ do Senador Aloysio Nunes do
PSDB!!__https://www.facebook.com/photo.php?v=64203363920
1643&set=vb.638222099582797&type=2&theater
Vamos debater os investimentos e legados dos grandes eventos no
Brasil? Participe do Dialogos Governo/Sociedade Civil sobre a
Copa 2014 em Salvador no próximo dia 08/05 às 15h_ no
auditório da FLEM.
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Médicos da secretaria de Saúde do DF descarta infarto de
Prisco__O vereador Marco Prisco (PSDB) passou a noite de
sábado e a manhã deste domingo (4) fazendo exames no Hospital
Regional da Asa Norte em Brasília depois de ter tido_ segundo o
advogado Leonardo_ um infarto no presídio de Papuda._
_Entretanto_ os exames realizados no edil descartaram a hipótese
de que ele tenha sofrido um infarto.De acordo com a Folha_ a
Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que Prisco está
em observação_ com quadro de saúde estável e será reavaliado
nesta segunda-feira (5). ___A hipótese de infarto foi descartada e
o paciente está em observação no momento. O estado geral de
saúde é estável e amanhã ele será reavaliado pelo corpo médico__
informou a nota divulgada pela secretaria.
__http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/geral/85947_s
ecretaria-de-saude-do-df-descarta-infarto-de-prisco.html
CAI A FARSA DO INFARTO DE
PRISCO!__http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/prisco-sentedores-no-peito-mas-infarto-e-descartado-1588893
Conheçam o covarde (Duda Magalhães) que comanda um grupo
de terroristas virtuas na Bahia. Eles são os responsáveis para
ofender e mentir sobre o PT._Eles passam o dia todo veiculando
ofensas pessoas contra militantes da esquerda na tentativa de
enganar a população._Como presidente do PT de Salvador não
aceitarei tais inverdades e a desqualificação de nossos
filiados._Depois de chamar a militância do pilantra e me acusar
de ladrão (não teve coragem de manter e excluiu os comentários
do face)_ ele ofendeu sem nenhuma justificativa a liderança do
movimento negro e ex-vereadora Olivia Santana. Ao reagi ele
passou a me chamar de racista._CONCLAMO AOS
MILITANTES PARA COMBATE-LOS NA REDE E NAS
RUAS.
_A sociedade precisa criar mecanismos para punir quem mente
tão descaradamente como os petistas!_Êta povo asqueroso_
diabólico_ perverso_ manipulador_ cínico! Ela esteve falando
para a nação_ onde metade_ pelo menos_ já sabe da ladroagem_
mas_ ainda assim_ ela tentou iludir a nação. Foi doentio_
insultuoso para quem conhece e protesta contra o desgoverno
atual_ foi criminoso o discurso de Dilma Roussef !__Texto do
meu amigo José
Queiroz.__http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilmapronunciamento-dia-do-trabalho
Raul Seixas enfiou o AI-5 na Jovem Guarda__Outro dia eu tava
assistindo o programa _Letras brasileiras__ comandado pelos
músicos Roberto Menescal e Oswaldo Montenegro no Canal
Brasil_ e o tema era Jovem Guarda. Convidaram o Jerry Adriani
(foto à direita) e_ ao som de três violões_ relembraram sucessos
do iê-iê-iê brasileiro dos anos 1960. Lá pelas tantas_ o papo entre
eles enveredou pela mítica alienação das letras da Jovem Guarda_
que nada falavam de política. Foi aí que Adriani contou um causo
fantástico envolvendo ele e o Raul Seixas. Mas vamos começar
do começo: na metade daquela década_ a polêmica cantora Nara
Leão_ que já havia desagradado o pessoal da Bossa Nova ao
abraçar o samba de morro_ resolveu chatear mais ainda ao
engatar um namoro com o galã suburbano Jerry Adriani.__Para
completar a salada_ ela fez uma viagem à Bahia e descobriu a
anônima Maria Bethânia (e não hesitou em indicá-la como sua
substituta no show _Opinião__ dando o pontapé inicial na carreira
da menina). Mas_ ainda em Salvador_ outro desconhecido
interessante chamou a atenção de Nara: Raul Santos Seixas_ 20
anos. Na volta ao Rio_ ela falou tão bem do rapaz para o
namorado Jerry que este_ numa excursão à Bahia_ contratou
Raulzito e sua banda Os Panteras (foto acima) para ser seu
conjunto de palco. Mais tarde_ Raul começou a compor e oferecer
músicas para Jerry_ como _Tarde demais_ e _Tudo que é bom
dura pouco_. Mas o grande sucesso dos dois seria _Doce_ doce
amor__ parceria de Raul Seixas com Mauro Motta. É uma das
musiquinhas melosas mais emblemáticas da Jovem Guarda_ com
o refrão _Doce_ doce amor/ Onde tens andado?/ Diga_ por favor/
Doce_ doce amor_.__Seria um exemplo perfeito do nível de
alienação do iê-iê-iê do qual Menescal e Montenegro falavam_
mas Adriani decidiu contestar. Segundo ele_ Raul_ já interessado
em política_ ficou prostrado com o AI-5 (Ato Instititucional nº
5)_ decretado em 13 de dezembro de 1968 (à direita)_ que
extinguiu garantias dos brasileiros. Naquela semana_ ele estava
tentando botar letra numa melodia que havia feito - e que viria a
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ser _Doce_ doce amor_. E_ sem entender muito bem o pretexto
que os militares haviam usado para endurecer o jogo político_
Raul lamentou a perda da nossa liberdade logo nos primeiros
versos da canção: _Está fazendo uma semana/ Que sem mais nem
menos eu perdi você/ Mas não sei determinar ao certo/ Qual foi a
razão_ meu bem vem me dizer_. Pois é_ o _doce amor_ perdido
era_ na verdade_ a democracia.__Ps.: O livro _Eu não sou
cachorro_ não__ de Paulo César Araújo_ fala exatamente dos
protestos políticos escondidos nas músicas _bregas_ da década de
1970 - supostamente_ para os críticos_ o nicho principal do som
alienado (e alienante) nacional. Um exemplo é a canção _O
divórcio__ de Luiz Ayrão_ lançada em 1977: _Treze anos eu te
aturo e não agüento mais / Não há Cristo que suporte e eu não
suporto mais_. Não por acaso_ naquele ano o golpe militar de
1964 completava exatamente treze anos...__POR MARCÃO
(FUTEPOCA)_http://www.youtube.com/watch?v=pf5M05M_fY
o
#AtropadoBrasil

link

Enquanto países lá fora e até a cidade do Rio de Janeiro_vão
demolindo os seus monstros de concreto em cima de rios_dentro
das cidades para tornar as mesmas mais humanas e
agradáveis_ainda é muito comum em muitas cidades brasileiras o
aparecimento de dinossauros de concreto ocupando espaços
urbanos e delapidando a paisagem urbana e o meio ambiente.
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Mendigo pede “socialização” de comida no restaurante de Jandira
Feghali e acaba preso __O mendigo conhecido pelo nome de
Barrabás_ que pedia esmolas na esquina das ruas 21 de março
com a Gurapiranga_ Centro da capital_ foi preso na manhã de
hoje ao tentar “socializar” comida no restaurante “Quibe da
Jandira”_ que pertence à deputada comunista Jandira
Feghali.__Barrabás afirmou à nossa reportagem que “para me
precaver e evitar ser barrado na porta_ descolei uma camisa da
UNE e acabei convencendo o segurança a me deixar entrar.” Ele
conta que fez vários pedidos e “ainda guardei comida numa
sacola”_ mas na hora de pagar_ disse que aquilo era um ato de
“expropriação_ ou solidariedade proletária_ como preferir. Sei
que a dona daqui é comunista e ela não ia negar um prato de
comida pra um proleta fudido”_ afirmou.__Os argumentos de
Barrabás_ no entanto_ foram em vão. Ele foi preso em flagrante
com base no art. 176 do Código Penal_ mas irá responder o
processo em liberdade.__Barrabás lamentou a prisão_ pois
“acabei esquecendo a sacola no restaurante”. Ele agora pensa em
se filiar ao PC do B_ pois acredita que se virar comunista_ poderá
voltar a frequentar o estabelecimento da camarada.
pois é_ neste brazyl velho sem porteira fazer jornalismo sério_
apurando os fatos e denunciando os poderosos_ dá cadeia. na
bahia_ aguirre_ em minas_ marco aurélio carone. e devem haver
outros punidos pelas mesmas razões. os _jornalistas_ da veja e a
globo que manipulam_ mentem_ caluniam_ distorcem
cotidianamente_ estão por aí_ livres_ leves e soltos_ fazendo o
que sempre fizeram_ manipulando_ mentindo_ caluniando_
distorcendo. pra quê golpe de estado_ ditadura e o escambau_ se
temos uma justiça que faz tudo tão direitinho e de forma tão
menos trabalhosa? e só pra lembrar_ só pra não esquecer_ faleceu
hoje em são paulo o dono da escola base_ símbolo maior da falta
de seriedade e da má-fé do _jornalismo_ da globo e da veja.
Excelente_ só faltam apenas 5 dias.__Dia 06 de maio _ vamos
comemorar o dia da Matemática_ com a Videoconferência :
_Como garantir o direito de aprender Matemática na Educação
Básica?_ que será ministrada pelo Educador Imenes.__Nao
percam! É possível assistir pela internet_ Acesse o link
http://educadores.educacao.ba.gov.br/videoconferencia..._Ver
mais Videoconferência - Bahia:as distintas expressões do seu
patrimônio artístico e cultural |
educadores_educadores.educacao.ba.gov.br
Se realmente for verdade_ a Reforma e Reabertura do Palace
Hotel vai dar um impulso muito grande a revitalização da Rua
Chile !
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DESCOBRI!_Dilma Rousseff _A rainha dos pobres_ sonha em
ser uma nova Evita Peron._Provas não faltam:_Ao se hospedar
nas embaixadas do Brasil em Roma ou Lisboa_ prefere hotéis
luxuosos e restaurantes estrelados_Oferece tratores e casas mal
construídas para se emocionar frente aos fotógrafos..._Cry for
me_ Brazil!
Gravei somente o áudio da palestra da professora Vera Telles
(Livre-Docente da USP). A palestra aconteceu no Auditório do
CRH_ no Campus de São Lázaro da UFBA_ na tarde do dia
24/04/14. O título dado pela professora foi _Espacos_ mercados_
controles: campos de tensão e cartografias politicas da cidade_.
Ela falou sobre um novo regime discursivo que tem se
configurado nos últimos anos (não só no Brasil)_ dentro de uma
realidade urbana _disparatada__ _constrastada_ onde existe_ de
um lado_ a pobreza celebrada/disputada/festejada (favela tour_
grupos de dança_ empreendedorismo_ ongs) e_ do outro lado_ a
pobreza morta_ violência letal_ remoções violentas_ truculência.
Toda uma lógica de guerra passa a existir e é agenciada com a
utilização de uma constelação de práticas de controle_
brutalidade_ dispositivos de guerra (aos suspeitos_ às drogas_ aos
pobres_ ao crime). Segundo ela tudo isso tem relação com a
governamentabilidade dos espaços e a gestão de fluxos_ gestão de
espaços_ gestão de circulações. Os dispositivos tentam
transformar espaços e sujeitos _suspeitos__ _perigosos__ em
espaços e sujeitos governáveis... Isso não acontece em todos os
espaços nem com todos os sujeitos_ pois alguns são mais valiosos
que outros e estão mais próximos/vizinhos/limítrofes à linhas da
cidade legal_ e dos espaços da cidade global. Mas para a
professora_ o que se chama hoje de _pacificação__ é um
elemento importante (crucial) para a produção de (novos)
Mercados. Pacificar -> produzir Mercado. Pacificar: - Controle_ Gestão_ - Dispositivos de controle. Mercado: - produzido_ fabricado_ - gerido_ - agenciado._(Para) CONDUZIR A
CONDUTA dos indesejados e dos insurgentes é necessário
utilizar dispositivos de/da Guerra. A questão é produzir Mercado_
novos Mercados...___COMO É QUE SE PRODUZ
MERCADO?__________________________________________
_____Vale muito ouvir...
Está é a primeira vinheta desenvolvida pelo Das Lutas na sua
colaboração com a Campanha Reaja ou Será Morta_ Reaja ou
será Morto_ para a mobilização da II Marcha Contra o Genocídio
do Povo Negro - uma campanha pela vida e contra o genocídio do
povo negro_ articulada pela Campanha Reaja ou Será Morta_
Reaja ou Será Morto_ ocorrerá no dia 22 de Agosto - no Brasil
inteiro.__#2marchacontragenocidiopovonegro_#quilomboxis_#ca
mpanhareaja__evento:
https://www.facebook.com/events/228503680633212/?fref=ts__b
log: http://reajanasruas.blogspot.com.br/__perfil:
https://www.facebook.com/ReajaOuSeraMortoReajaOuSeraMort
a?fref=ts
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Convite para uma construção coletiva de uma ASSEMBLEIA
POPULAR HORIZONTAL DAS ASSEMBLEIAS BR- APHABR__Assembleia Popular Horizontal- BH faz uma chamada para
todas as Assembleias do Brasil para se realizar um primeiro
contato para construirmos juntos posteriormente uma Assembleia
Popular Horizontal das Assembleias BR- APHA-BR__Com os
levantes de junho_ que evidenciaram a crise de
representatividade_ surgiram dissidências dos espaços
tradicionais de deliberação. Assim_ nas ruas_ ressurgiu a vontade
de formar espaços horizontais_ onde indivíduos se
autorepresentam_ organizando-se em assembleias._O processo de
constituição das assembleias ressalta o caráter horizontal dos
espaços. São encontros abertos_ inclusivos e participativos_
surgidos do desejo de uma organização popular horizontal._A
partir dos debates nos espaços de assembleias surge o anseio de
maior interação e diálogo entre as assembleias existentes e
atuantes em diversos locais do Brasil_Entendemos que as
assembleias são compostas por qualquer pessoa e colocam-se
como base para construções coletivas. Reunidos nos diversos
espaços_ todos conduzem a reunião_ constituem-se como
instrumento político e social dos cidadãos_ exercitando a
democracia direta._Diante deste histórico e da interação e diálogo
entre as diferentes assembleias propomos o debate e a construção
coletiva de uma Assembleia das Assembleias_ a fim de
estabelecer um diálogo horizontal entre os diversos espaços
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autônomos nas cidades do Brasil_ identificando a amplitude de
pautas e fomentando o fortalecimento desses
espaços.__Entendemos que o tempo não é apropriado para uma
articulação maior_ mas acreditamos que essa concentração de
pessoas em Belo Horizonte que tem sinergia com as Assembleias
é um momento único que não pode ser desperdiçado_ nem que
seja para um encontro inicial de nos conhecermos pessoalmente e
trocarmos ideias e informações.__Ofereceremos estadia solidária
para um número restrito de pessoas e equivalente para cada
Assembleia que se manifestar interesse. Estamos correndo atrás
dos transportes gratuitos_ mas nada esta certo por enquanto. A
comida também é algo que estamso correndo atrás_ mas
acreditamos que nisso se organizarmos entre todas as assembleias
podemos autogerir a alimentação de todos.__Assembleias
interessadas entrem em contato via mesnagem com a página da
Assembleia Popular Horizontal- BH para cadastrar as pessoas
para a hospedagem e também para criarmos uma estrutura de
comunicação virtual para uma construção coletiva.__Dia: 4 de
maio_Horário: 15:00 ( metodologia as 14:00)_Local: Praça da
Estação__https://www.facebook.com/events/466132046852522
Como Medelín reduziu a violência.
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Kit gay pra criançada?
2014-0427T14:29:45+
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EM ANO ELEITORAL VALE TUDO! SQÑ!!!__ME DIGA
2014-04COM QUEM TU ANDAS E TE DIREI QUEM TU ÉS!__COMO 27T00:11:23+
CONFIAR QUEM VENDE A PRÓPRIA ALMA AO DIABO?
0000
UM PESO_ DUAS MEDIDAS!
2014-0426T18:11:08+
0000
ACM NETO & PRISCO PARCEIROS ATÉ NA CARA DE
2014-04PAU!__E O PIOR_ ACM NETO AGORA TEM QUE
26T18:10:24+
DEFENDER ELE MESMO_ POIS PRISCO PODE ABRIR A
0000
BOCA E CONTAR TUDO_ POIS ELE NÃO AGIU SOZINHO!
Situação preocupante em todo o Centro Histórico de Salvador
2014-04!_Estes pequenos furtos estão acontecendo quase todos os dias
25T15:18:09+
não somente na Praça da Sé_ mas também na Rua Alfredo de
0000
Brito em frente a antiga Faculdade de Medicina_ na Ladeira do
Pelourinho em frente ao SESC-SENAC_ no Taboão em frente a
Casa do Benin_ e em diversos pontos da Ladeira do Carmo._A
Policia Militar da Bahia retirou 3 trailers de Apoio Policial_ um
que ficava na Praça da Sé em frente ao antigo Cine Excelsior_
outro que ficava no Terreiro de Jesus em frente a joalheria
H.Stern_ outro que ficava no pé da Ladeira do Taboão em frente a
Casa do Benin._As 14 Câmeras de Vídeo Monitoramento
aparentemente não estão funcionando_ o efetivo Policial durante
o dia aparentemente esta bem reduzido e o efetivo Policial
durante á noite aparentemente desapareceu._O que será que está
acontecendo ???
CIRCUITO CULTURAL DOIS DE JULHO 2014-04IMPERDÍVEL!!!!_HOJE (25.04) À NOITE.
25T15:10:26+
0000
No curso _Participação e Controle Social_ _ a aula da semana
2014-04passada_ dialogou sobre o PDDU _ e surgiu uma preocupação
25T11:58:48+
sobre as condições de cada bairro de Salvador e decidimos
0000
convidar vocês para dialogar sobre o PPDU NOS BAIRROS.
Convidamos tod@s a fazer parte dessa construção!_._Com os
2014-04levantes de junho_ que evidenciaram a crise de
24T18:29:59+
representatividade_ surgiram dissidências dos espaços
0000
tradicionais de deliberação. Assim_ nas ruas_ ressurgiu a vontade
de formar espaços horizontais_ onde indivíduos se
autorepresentam_ organizando-se em assembleias. O processo de
constituição das assembleias ressalta o caráter horizontal dos
espaços. São encontros abertos_ inclusivos e participativos_
surgidos do desejo de uma organização popular horizontal. A
partir dos debates nos espaços de assembleias surge o anseio de
maior interação e diálogo entre as assembleias existentes e
atuantes em diversos locais do Brasil Entendemos que as
assembleias são compostas por qualquer pessoa e colocam-se
como base para construções coletivas. Reunidos nos diversos
espaços_ todos conduzem a reunião_ constituem-se como
instrumento político e social dos cidadãos_ exercitando a
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democracia direta._._Diante deste histórico e da interação e
diálogo entre as diferentes assembleias propomos o debate e a
construção coletiva de uma Assembleia das Assembleias_ a fim
de estabelecer um diálogo horizontal entre os diversos espaços
autônomos nas cidades do Brasil_ identificando a amplitude de
pautas e fomentando o fortalecimento desses espaços. Convite à
Assembleia das Assembleias Dia 26 Abril de 2014 Horário:
14:00h Local: Palácio Capanema “Representatividade já morreu_
quem manda em mim sou eu!” Façamos uma construção coletiva
de uma assembleia – um espaço de diálogo horizontal e aberto
para todos_ um instrumento de gestão do cotidiano e um
laboratório de democracia direta para a cidade. Propomos que as
discussões se iniciem decidindo o método de assembleia. Quem
se interessar_ chegue pontualmente! Chega aí_ tamo
junto!_._Fazem o convite:_Assembleia Popular na
Cinelândia_https://www.facebook.com/pages/AssembleiaPopular-na-Cinelândia/1437596839812322_._Assembleia do
Largo_https://www.facebook.com/AssembleiadoLargo_._Assemb
leia Popular do Grande
Méier_https://www.facebook.com/assembleiadomeier_._Assembl
eia Popular da Grande
Tijuca_https://www.facebook.com/pages/Assembleia-Popular-daGrande-Tijuca/159645024218688_.__E TODAS AS OUTRAS
QUE ESTIVEREM INTERESSADAS A CONSTRUIR
JUNTAS!_._Evento:
https://www.facebook.com/events/227470977448415/
Dilma respondeu a perguntas de internautas pelo Facebook_ em
um evento online batizado de Face to Face com Dilma_ na página
do Palácio do Planalto na rede social. Ochat recebeu mais de 1_2
mil perguntas e comentários_ cerca de 900 curtidas e foi
compartilhado por mais de 850 usuários do Facebook. Foi a
primeira vez que a presidenta participou de atividade desse tipo
nessa rede social.
JUSTIÇA MIRA O DEM!__É Bom lembrar que Arruda disse ter
dado dinheiro do Mensalão a ACM Neto em 2008 LEIA AQUI:
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/arruda-diz-que-ajudoulideres-do-dem-a-captar-dinheiro__A justiça aceitou denúncia do
Ministério Público_ que relaciona o grupo à Operação Caixa de
Pandora_ o chamado Mensalão do DEM.__A suspeita do MP é
que tenham sido desviados cerca de 740 MILHÕES de reais dos
cofres públicos.__http://goo.gl/IphJlW
Promessas de campanha de ACM Neto tem maioria em
aberto!__Confira as promessas de campanha de ACM
NETO__SEGURANÇA_- Ampliar o efetivo da Guarda
Municipal de 1.500 para 3.500_- Melhorar iluminação pública
nos 100 primeiros dias _- Secretaria de Ordem Pública e
Prevenção à Violência_- Concurso e aparelhamento da guarda
municipal nos 100 primeiros dias_- 400 câmeras para prevenir o
crime nos 100 primeiros dias__SOCIAL__- Criar versão
municipal do Estatuto da Igualdade Social_- Ampliar políticas de
cotas na cidade__TRANSPORTE_- Construir uma ligação entre
Cajazeiras e Águas Claras_- Construir a _Via Cajazeiras 11__ que
deve ligar o bairro à BR-324_- Lutar para que a linha um do
metrô chegue até Cajazeiras_- Tapar buraco das ruas e melhorar
estações de ônibus_- Reformar e construir novas ciclovias nos
100 primeiros dias_- Fazer ações emergenciais para melhorar
tráfego_- Melhorar qualidade do asfalto nos 100 primeiros dias_Sinaleiras inteligentes e central de gestão nos 100 primeiros
dias_- 40km de linhas exclusivas de ônibus_- Câmeras de
videomonitoramento nos 100 primeiros dias_- Construção de
viadutos_- Estacionamento na Baixa dos Sapateiros__SAÚDE_Reformar posto de saúde Eduardo Bizarria Mamede_ em
Mussurunga_- Construir hospital municipal em Pau da Lima_Construir maternidade no subúrbio ferroviário_- Cobertura de
50% do Saúde da Família_- Policlínicas especializadas_Valorizar os agentes de endemias_- Aparelhar postos de saúde_Médicos especialistas em postos de saúde__ESPORTE_- Praças
da Juventude nos 100 primeiros dias_- Ginásio público_Reforma e construção de quadras nos 100 primeiros dias_Centros demodalidades esportivas_- Estimular a criação de ligas e
promover campeonatos__SERVIÇOS PÚBLICOS_- Fiscalização
das leis de estacionamento para idosos e deficientes_- Combate à
poluição sonora nos 100 primeiros dias_- Organizar táxi no
aeroporto nos 100 primeiros dias_- Regularizar da coleta de lixo
nos 100 primeiros dias_- Ordenar as feiras-livres nos 100
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primeiros dias__TURISMO_- Limpar as ruas_ melhorar a
iluminação e implantar câmeras de videomonitoramento no
Pelourinho_- Oferecer incentivos fiscais para a atração de
empreendimentos como bares e restaurantes _- Calendário anual
de eventos diversificado_- Promoção para _vender_ Salvador no
Brasil e no exterior_- Cursos de inglês e espanhol para os
taxistas_- Sentido único na Avenida Oceânica e ampliação da
calçada__TRABALHO_- Fomento de quatro novos centros
econômicos_- Incentivo a indústrias sustentáveis no Subúrbio_Cursos de qualificação para donas de casa__EDUCAÇÃO_Implantar o Centro de Educação Integral_ em Cajazeiras_Programa Aluno em Tempo Integral_- Mais creches e préescola__GESTÃO_- Instalar uma Prefeitura-Bairro_ em
Cajazeiras nos 100 primeiros dias_- Centros de Gestão Municipal
nos 100 primeiros dias_- Meritocracia no serviço público nos 100
primeiros dias__CULTURA_- Criação de dois museus: um da
música e outra da baianidade_- Corredor cultural entre o Centro
Histórico e Fonte Nova__INFRAESTRUTURA_- Reestruturar o
Pelourinho nos 100 primeiros dias_- Requalificar a orla_Recapear asfalto e cobrir canal de Matatu nos 100 primeiros
dias_- Recuperar das praças da Soledade_ Lapinha e Guarani_Recuperar o Bate Estaca região do bairro do Uruguai nos 100
primeiros dias
Ex-prefeito foi multado _em razão de irregularidades no repasse
de recursos_ - Desta vez_ João deve ressarcir R$ 57_82 mil ao
município_ _em razão de irregularidades no repasse de recursos à
Associação dos Amigos de Praia Grande de Ilha de Maré e
Adjacências_ no exercício de 2010__ disse o TCM.
Hoje_ o Coletivo Das Lutas dá início à sua colaboração na
campanha de divulgação da 2a Marcha contra o Genocídio do
Povo Negro_ uma campanha pela vida e contra o genocídio do
povo negro_articulada pela Campanha Reaja ou Será Morta_
Reaja ou Será Morto e impulsionada pela organização Quilombo
Xis-Ação Cultural Comunitária.__O Das Lutas soma-se aos
esforços das organizações comunitárias que há décadas resistem e
se engajam na auto-organização do povo negro em sua luta que se
inicia no processo de diáspora africana_ por resistência_
sobrevivência ao genocídio e libertação da hegemonia dos
brancos__LEIA TEXTO COMPLETO: http://wp.me/p3t8r0gO__#2marchacontragenocidiopovonegro_#quilomboxis_#campa
nhareaja__evento:
https://www.facebook.com/events/228503680633212/?fref=ts_bl
og: http://reajanasruas.blogspot.com.br/_perfil:
https://www.facebook.com/ReajaOuSeraMortoReajaOuSeraMort
a?fref=ts
ENQUETE CONFIRMA! OPOSIÇÃO DÁ TIRO NO PÉ AO
_APOIAR_ PRISCO E SUA GREVE
ELEITOREIRA__Oposição usa velhas armas de outros partidos
de uso eleitoreiro da greve da Polícia Militar na Bahia e sai
arranhada perante a população em geral.__O saldo negativo veio
da percepção pelo silêncio dos principais líderes oposicionistas_
que ao desaparecerem e não condenarem veementemente o
agitador e comandante da greve Prisco que é vereador eleito pelo
PSDB_ deixou claro que quem cala consente_ neste grave caso
que causou dezenas de mortes e gigantesco prejuízo financeiro_
eles se calaram em forma de apoio aos desmandos da
greve.__Resta agora aguardar a roleta da urnas!
DIGA-ME COM QUEM TU ANDAS E TE DIREI QUEM TU
ÉS OU MELHOR DIZENDO_ QUEM SE MISTURA COM
PORCOS_ FARELO COME!__ Câmara decide que vereador
Marco Prisco não será suspenso de suas funções__A Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Salvador se reuniu na manhã
desta terça-feira (22) e decidiu que o líder da greve da Polícia
Militar e vereador_ Marco Prisco (PSDB)_ não vai ser suspenso
de suas funções. A decisão foi tomada com base no artigo 15 da
Constituição Federal_ que anula o artigo 17 do Regimento Interno
da Câmara_ em casos de prisão_ como a de Prisco. Um
comunicado oficial será distribuído ainda nesta terça-feira (22).
A primeira estrutura foi construída na rua Padre João Manuel_
nos Jardins_ próximo à Avenida Paulista. O local ganhou novos
assentos_ floreiras e paraciclos. A iniciativa tem como objetivo
humanizar e democratizar o uso da rua e desenvolver espaços de
convivência que possam proporcionar aos pedestres maior
interação social.
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CONVITE_Palestra - _Espacos_ mercados_ controles: campos de
tensão e cartografias politicas da cidade_ - Dra. Vera da Silva
Telles_ USP__Quinta-Feira: 24/04_ às 14:00hs _Local: Auditório
do CRH _São Lázaro – UFBA
NÃO VOTEM EM OPORTUNISTAS! __PRISCO_ CAP.
TADEU E DA LUZ SÓ ESTÃO PEN$ANDO EM GANHAR
CARGOS E MAIS DINHEIRO E PRA ISSO VÃO TIRAR ATÉ
SEU SANGUE COVARDEMENTE!
TRISTE BAHIA.__VERGONHOSO! PRISCO MOSTRA QUE
É APENAS UM _HOMEM_ SEM ESCRÚPULOS E
MANIPULADOR. __MESMO NÃO SENDO MAIS
POLICIAL_ SEGUE ILEGALMENTE REPRESENTANDO A
CATEGORIA_ EM SEU CARGO DE VEREADOR_ TEM
UMA PARTICIPAÇÃO MEDÍOCRE E VAZIA_
DEMOSTRANDO QUE SEU VERDADEIRO INTERESSE NA
POLÍTICA É APENAS PESSOAL E
FINANCEIRO!__http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/mpfba-lider-da-greve-da-pm-aposta-na-politica-doterror_f545a8eae2175410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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Segundo o MPF/BA_ Prisco liderou três greves consideradas
ilegais de PMs na Bahia com “consequências nefastas para os
cidadãos baianos”. “Apenas entre os dias 16 e 18 deste mês de
abril_ período em que os policiais militares interromperam suas
atividades_ mais de 100 pessoas foram assassinadas em
Salvador_ além de terem sido praticados saques_ arrastões_
roubos e a restrição ao direito de ir e vir dos cidadãos.
_Sinal amarelo: índice de aprovação indica derrota.__Aécio
Neves 2014 !!!
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PRISCO MANDA RECADO DA PRISÃO PARA A PM.__O
Advogado Vivaldo Amaral confirmou ainda que o vereador
enviou um recado aos policiais militares da Bahia_ para que eles
não façam uma nova greve e continuem a trabalhar normalmente.
Líder do movimento grevista_ Prisco foi preso nesta sexta - O
órgão explica que Prisco responde por crimes previstos na Lei de
Segurança Nacional_ em processo que corre na 17ª Vara Federal
da Seção Judiciária da Bahia.
CAP. TADEU_ EM BREVE EM UMA PRISÃO
FEDERAL!__NOSSA CRÍTICA É CONTRA O USO
ELEITOREIRO DESTA E DA GREVE DE 2012_ NÓS NÃO
PODEMOS SER REFÉNS DE PESSOAS INESCRUPULOSAS!
__QUEREMOS HOMENS DE BEM NOS REPRESENTANDO
E NÃO UM REBANHO DE COVARDES SE
APROVEITANDO DE NOSSAS DESGRAÇAS!__CHEGA DE
VERMES OPORTUNISTAS!
Endereço do cap Tadeu no facebook https://www.facebook.com/CapitaoTadeuFernandes
CAP. TADEU_ EM BREVE EM UMA PRISÃO
FEDERAL!__NOSSA CRÍTICA É CONTRA O USO
ELEITOREIRO DESTA E DA GREVE DE 2012_ NÓS NÃO
PODEMOS SER REFÉNS DE PESSOAS INESCRUPULOSAS!
__QUEREMOS HOMENS DE BEM NOS REPRESENTANDO
E NÃO UM REBANHO DE COVARDES SE
APROVEITANDO DE NOSSAS DESGRAÇAS!__CHEGA DE
VERMES OPORTUNISTAS!
A PM está sucateada? SIM. Os policiais merecem melhores
condições de trabalho e salário digo? SIM._Mas_ pelo amor de
Deus_ o Capitão Tadeu chamar a tropa para entrar em greve outra
vez a essa altura do campeonato?!!! Isso é de uma
IRRESPONSABILIDADE sem tamanho!! Já não basta a
CARNIFICINA que presenciamos nesses três dias? Só em
Salvador e Feira foram mais 80 ASSASSINATOS. Pequenos
comerciantes com patrimônio destruido_ funcionários destes
comércios que vão ficar sem emprego. _Existe uma rixa da PM
com o governador e quem paga é a população? __A declaração
INFELIZ do cap Tadeu é real ou teve algum ruido atroz na
comunicação? _Quantos CADÁVERES a mais vão ser
necessários para que sejam praticados métodos mais criativos e
inteligentes de pressão?_Feliz Páscoa.
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NOSSA CRÍTICA É CONTRA O USO ELEITOREIRO DESTA
E DA GREVE DE 2012_ NÓS NÃO PODEMOS SER REFÉNS
DE PESSOAS INESCRUPULOSAS! __QUEREMOS HOMENS
DE BEM NOS REPRESENTANDO E NÃO UM REBANHO DE
COVARDES SE APROVEITANDO DE NOSSAS
DESGRAÇAS!__CHEGA DE VERMES OPORTUNISTAS!
AGORA É COM JOAQUIM BARBOSA! CAPITÃO TADEU_
NÃO VÁ QUE É BARRIL!__PRISCO É PRESO POR CRIMES
CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL PELA GREVE DE
2012__Líder da greve da PM na Bahia é preso por ordem do
Ministério Público Federal por crimes contra a segurança nacional
pela greve de 2012_Prisão preventiva foi decretada em ação sobre
greve de 2012_ diz MPF._Vereador será levado para presídio de
segurança máxima_ segundo a PF._Apontado como o líder da
greve da Polícia Militar na Bahia_ o vereador Marco Prisco
(PSDB) foi preso na tarde desta sexta-feira (18) em um resort em
Costa de Sauípe_ no Litoral Norte do estado_ segundo
informações do Ministério Público Federal (MPF).__A prisão
preventiva foi determinada pela Justiça Federal na terça-feira
(15)_ informou o MPF_ que fez o pedido nesta
segunda.__Segundo a decisão da 17ª Vara Federal_ a prisão é
baseada nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal_
visando a _garantia da ordem pública__ e deverá ser cumprida
por 90 dias _em estabelecimento de segurança máxima_.__O
MPF afirma que ele somente pode recorrer ao Supremo Tribunal
Federal. O pedido faz parte de uma ação penal contra sete
acusados por diversos crimes na greve de 2012_ que foram
denunciados no ano passado.__A Polícia Federal informou em
nota que a prisão ocorreu em Costa do Sauípe_ com apoio da
Polícia Rodoviária Federal e da Aeronáutica. Segundo a PF_ ele
será transferido para o Presídio Federal de Brasília (Complexo da
Papuda) nesta
tarde.__http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/04/lider-da-greveda-pm-marco-prisco-e-preso-pedido-pelo-mpf-na-bahia.html
PRISCO É PRESO POR CRIMES CONTRA A SEGURANÇA
NACIONAL PELA GREVE DE 2012__Líder da greve da PM na
Bahia é preso por ordem do Ministério Público Federal por crimes
contra a segurança nacional pela greve de 2012__Prisão
preventiva foi decretada em ação sobre greve de 2012_ diz
MPF._Vereador será levado para presídio de segurança máxima_
segundo a PF.__Apontado como o líder da greve da Polícia
Militar na Bahia_ o vereador Marco Prisco (PSDB) foi preso na
tarde desta sexta-feira (18) em um resort em Costa de Sauípe_ no
Litoral Norte do estado_ segundo informações do Ministério
Público Federal (MPF).__A prisão preventiva foi determinada
pela Justiça Federal na terça-feira (15)_ informou o MPF_ que fez
o pedido nesta segunda._Segundo a decisão da 17ª Vara Federal_
a prisão é baseada nos artigos 311 a 313 do Código de Processo
Penal_ visando a _garantia da ordem pública__ e deverá ser
cumprida por 90 dias _em estabelecimento de segurança
máxima_.__O MPF afirma que ele somente pode recorrer ao
Supremo Tribunal Federal. O pedido faz parte de uma ação penal
contra sete acusados por diversos crimes na greve de 2012_ que
foram denunciados no ano passado.__A Polícia Federal informou
em nota que a prisão ocorreu em Costa do Sauípe_ com apoio da
Polícia Rodoviária Federal e da Aeronáutica. Segundo a PF_ ele
será transferido para o Presídio Federal de Brasília (Complexo da
Papuda) nesta
tarde.__http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/04/lider-da-greveda-pm-marco-prisco-e-preso-pedido-pelo-mpf-na-bahia.html
ASSIM JÁ É FORMAÇÃO DE QUADRILHA!__PRISCO E
ACM NETO_ PAULO SOUTO_ GEDELL E IMBASSAY
JUNTOS DESDE 2012__OLHA O SANTINHO DE PRISCO DO
PSDB EM 2012
_Prenda o Tadeu_ __ASSISTA:
https://www.youtube.com/watch?v=MDTYUtG3RyY__A
NOSSA SEGURANÇA NÃO PODE ESTAR NAS MÃOS DE
QUEM NÃO TEM COMPROMISSO COM O POVO!
CHEGA DE OPORTUNISTAS! __PRECISAMOS DE
HOMENS HONRADOS PARA NO DEFENDER_ NÃO
QUEREMOS OPORTUNISTAS COVARDES!!!__CAPITÃO
TADEU_ VOCÊ NÃO REPRESENTA OS HOMENS DE BEM
DA NOSSA VALOROSA E RESPEITÁVEL POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DA BAHIA!
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photo

SE O BRASIL FOSSE UM PAÍS SÉRIO_ ESTE CANALHA
ESTARIA PRESO! __MAS VOCÊ AÍ AINDA COM MEDO E
PRISCO QUE É _EVANGÉLICO_ ESTA COMEMORANDO
COM CHURRASCO E ARROCHA!__OUTRO DADO
INTERESSANTE: ANTES DO INÍCIO DA GREVE_ PRISCO
MANDOU SUA MULHER E FILHOS PARA O RIO DE
JANEIRO_ POIS AQUI NÃO ERA SEGURO PRA SUA
FAMÍLIA.__QUEM POUPA O LOBO SACRIFICA AS
OVELHAS!
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ANEXO E – Lista de ações (postagens, comentários e curtidas) extraídas pelo aplicativo
Netvizz no grupo de discussão do Facebook “Manifestação Passe Livre – Salvador”. Data
de coleta dos dados: 9 de junho de 2014
type

Message

created_time

comments likes

link

Gente cada dia que passa fica melhor! acesse
www.poetaalbertolima.com o poeta dos Ônibus de
Salvador e Praças/afins poesia na veia e acesse_ curta_
compre e doe direto no pagseguro e alimente a literatura
popular.Literatura no buzú
Agora posso chama-los oficialmente de MPL do PT?
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0
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photo

link

https://www.facebook.com/events/474350712701108/?fr
ef=ts

video

https://www.youtube.com/watch?v=oPh_3gvGqRA

photo

Instalação do Cine Vila_Glauber invade o Vila_Estamos
na Bienal

link

CHAMADA PRA GRANDE MANIFESTAÇÃO EM
SALVADOR NO DIA DO JOGO NA ARENA FONTE
NOVA ....12 DE JUNHO SERÁ UM DIA DE
LUTA!__Já temos manifestação marcada para o primeiro
jogo da C.0P.4 da burguesia aqui em Salvador.
Espalhem! Muita gente quer ir aos atos mas não ficam
sabendo._https://www.facebook.com/events/2895010078
94430
Enquanto os mensaleiros tiveram a pena reduzida_ vcs
2014-06querem fazer manifestação por uma copa que já tá feita? 03T05:58:38+
0000
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020219149 2014-055173573&set=a.2699314166803.2121277.1375128387& 31T15:45:01+
type=1&theater
0000
MOVIMENTO CONTRA UPP UEB /
2014-05ENGOMADEIRA
30T11:34:04+
0000
O Bahia Notícias nos deu o direito de resposta na pessoa 2014-02do Editor chefe Evilásio Jr._ o qual nos garantiu que
01T07:57:37+
quem ia escrever a nota de retratação era o jornalista
0000
Alexandre Galvão. pois bem parece que ele não teve
coragem! A nota não saiu como queríamos_ pois a
entrevista dada era muito mais esclarecedora do que foi
publicado_ mas já nos tira a alcunha de LADRÃO! E
mais_ vejam vídeo no comentário_ o Editor chefe nos
disse que quem mandou a nota foi o próprio movimento_
mas sem consulta dos seus membros_ provando a
intensão de manchar nossa reputação e que a direção do
movimento (que deveria ser horizontal) está na mão de
alguns que não se preocupam nem em consultar seus
integrantes... Isto vai ter que ser acertado por eles...
Aguardem os próximos capítulos!
NESTE SABADO 31 DE MAIO SALVADOR VAI AS 2014-05RUAS.__https://www.facebook.com/events/3319207602 28T23:49:58+
94067/
0000
MOVIMENTO CONTRA UPP UNEB /
2014-05ENGOMADEIRA
28T14:16:49+
0000
SEMINÁRIO SERÁ MANTIDO MESMO COM A
2014-05GREVE DOS RODOVIÁRIOS._Seminário “Estado_
27T22:07:37+
movimentos contestatórios e comportamento político”
0000
está mantido para 29 e 30 de maio._Aproveite_ confira e
confirme na sua presença na página de eventos do Face
_https://www.facebook.com/events/276725985842837
As Inscrições de ouvintes para o Seminário “Estado_
2014-05movimentos contestatórios e comportamento político”
27T01:18:11+
serão feitas a partir das 08 hs do dia 29 (quinta-feira) no
0000
Auditório do 1º andar da Biblioteca da FFCH-UFBA –
Campus de São Lázaro

status

photo

photo

link

link

link

photo

photo
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link

photo

link

photo

link

photo

NESTE SABADO 31 DE MAIO SALVADOR VAI
ACORDAR!_https://www.facebook.com/events/331920
760294067/?ref_newsfeed_story_type=regular
Veja a programação do Seminário “Estado_ movimentos
contestatórios e comportamento político”_29 e 30 de
maio de 2014 – FFCH - UFBA._Pedimos
compartilhamento
Vende-se todo o sistema de transporte de Salvador por
apenas R$ 7_36___Se toda a sociedade_ conforme
manifestações de 2013_ quer uma tarifa de ônibus
menor_ por que não encontrar formas na licitação que
flexibilizem mais os preços da tarifa? Para começar_ a
própria licitação deveria ser pelo menor valor de tarifa e
não pela maior outorga._
É com grande prazer e com muita animação que
realizaremos o VIII Estágio Interdisciplinar de Vivência
e Intervenção (EIVI) em Áreas de Reforma Agrária e
Comunidades Tradicionais do Campo. Este ano o EIVI
Bahia acontecerá de 12 a 30 de junho e envolverá 11
comunidades do sul_ recôncavo e norte da Bahia._O
EIVI é uma experiência teórico-prática de formação
política e atuação militante_ envolvendo uma diversidade
de sujeitos desde sua construção até a consolidação final
da atividade: povos do campo e da cidade_ movimentos
sociais_ estudantes_ profissionais e militantes de
organizações políticas distintas._O estágio é composto
por três etapas seguidas e encadeadas entre si: a
capacitação; a vivência nas comunidades e
assentamentos rurais com propostas de intervenção; e a
avaliação final. Portanto_ é um momento de imersão_
mística e troca de saberes_ com estudos e ações
coletivas._E por isso_ mais uma vez_ convidamos a
todas e todos – acima de 18 anos - que desejam conhecer
de perto a realidade da resistência e de luta pela terra_
assim como aquelas e aqueles que buscam uma formação
e a aproximação da prática política dos movimentos
sociais numa perspectiva transformadora._As inscrições
serão até dia 01 de junho e podem ser feitas através do
blog:_http://neppaba.blogspot.com.br/2014/05/inscricao-viii-estagiointerdisciplinar.html_Mais informações pelo e-mail
eivibahia@gmail.com_Ou pelos telefones 71 8737-6878
(Jonatan) e 71 9934-1032 (Mariana) 71 -92846206
(Fernanda)._Pátria Livre!!! Venceremos!!!__Indico à
todas que queiram ter uma experiência profunda de
estudo e vivência com o povo. Costumo dizer que renasci
em um parto colorido e vermelho forte quando passei
pelo EIVI. Hoje sou uma nova mulher. Uma mulher de
compromissos. Compromisso com a luta do povo_
compromisso com a luta de classes. Hoje a minha vida
faz sentido e a cada dia que passa aprendo com os meus
maiores educadores que são os movimentos sociais e
indígenas. O EIV (Estágio Interdisciplinar de Vivências)
é um instrumento de luta que as Universidades Federais
de vários estados do Brasil promovem. Aqui na Bahia_ o
NEPPA (Núcleo de Estudos e Práticas em Políticas
Agrárias) constrói o EIVI há 8 anos. Nosso EIVI tem um
diferencial que é o _I_ do final. _I_ de
INTERVENÇÃO_ pois fazemos TRABALHO DE
BASE nas comunidades que irão receber os
estagiários._Se inscreva e convide seus companheiros e
companheiras que queiram conhecer a luta de classes e o
PODER POPULAR!! Se você nunca ouviu falar em tais
palavras está mais do que na hora de
conhecer._GLOBALIZEMOS A
LUTA!_GLOBALIZEMOS A ESPERANÇA!!!
#Naovaitercopa__https://www.facebook.com/events/331
920760294067/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regula
r
CURSO DE CARTAZ COM PROFESSOR DA
FACOM AMANHÃ NO GARCIA ... LEIAM
CATAZ....... GRÁTIS_ GRÁTIS_ GRÁTIS_ GRÁTIS_
GRÁTIS_ GRÁTIS_ GRÁTIS_ GRÁTIS_GRÁTIS_
GRÁTIS_ GRÁTIS_ GRÁTIS_ GRÁTIS_ GRÁTIS_
GRÁTIS_ GRÁTIS_
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status

link

Bom dia a todos. Hoje_ após ler os jornais_ fiquei
indignado com uma manchete que noticia_ em
linguagem pragmática: Os estrangeiros_ que virão para
copa_ trarão POLICIAIS_ e fardados_ para suas
seguranças na copa. ISTO É UM ABSURDO! A NOSSA
SOBERANIA NACIONAL SE VÊ AMEAÇADA_
EXIJO DO PODER PUBLICO_ DAS FORÇAS
ARMADAS E POR QUE NÃO DO S.T.F. que
respondam com ENERGIA E AUTORIDADE à esta
noticia. Estou profundamente indignado. DE NOSSA
CASA CUIDAMOS NÓS_ O BRASIL NÃO É CÃO
SEM DONO! QUE ABSURDO É ESTE! PAULO
SAMPAIO.
https://www.facebook.com/events/1443537412553270/?f
ref=ts

video

IAI QUEM SÃO OS VÂNDALOS
??_https://www.youtube.com/watch?v=u4KOPLZ0kEE

link

Compareçam a esse gesto de humanidade e de respeito à
diferença!__A quem não puder participar diretamente_
Compartilhe_ para que outr@s possam saber e poderem
participar!__AJUDEM A COMBATER O RACISMO E
A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA!
Desculpe incomodar o silêncio de vcs... Mas onde está o
MPL Salvador?

status

link

Vamo nessa!

photo

link

- A Quinta mais linda de Salvador é na NOVA 071
Music Bar!!_Com um super open bar até 2h (WHISK
RED - ABSOLUTE - VODKA - CERVEJA - ROSKA CHAMPAGNE - BIG APPEL ATÉ 02H) ?_Chame sua
turma e venha se surpreender na NOVA 071 MUSIC
BAR!!!_Shows:_Caetano Castro (Sertanejo)_Dj Jhon
Oliver_Condições Especiais para Aniversários
?__Valores com nome na lista até 23h:__30 fem | 70
masc__Info e Listas ? __LISTA:
071MUSICBAR@GMAIL.COM_Whatsapp: 9348-3145
https://www.facebook.com/events/1443537412553270/

status

https://www.youtube.com/watch?v=L9KOg1Luysg

status

ouvi no rádio que vai ter um encontro com a organização
da fifa com secretario de segurança e pm pra prender os
incitadores de protesto se isso for verdade é bom que ter
prudencia de não ficar sozinho de bobeira
Falta 30 dias praticamente ou sei la quantos dias falta e
quero saber o que vocês vão fazer ou vai fica todo
mundo parado ?
Www.editorakawo.blogspot.com

status

photo

link

photo

Conforme está dito na matéria abaixo o edital não acatou
a grande parte das reinvindicações da sociedade. Quem
quiser analisar o edital me peça _in box_ que
disponibilizo o acesso. Precisamos juntar os argumento
para levar ao
MP.__http://www.bocaonews.com.br/noticias/policia/jus
tica/86299_mp-ba-acompanha-de-perto-edital-delicitacao-do-transporte-em-salvador.html
Vamo colar galera! 08/05 Irish Pub - Rio Vermelho!
#RAPTRIP 2 EDIÇÃO!

video

O isolamento é
foda._https://www.youtube.com/watch?v=i0d1oYND7t4

photo

Infelizmente..
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photo

link

link

link

link

status

photo

link

https://www.facebook.com/chapa1onovosemprevem/pho
tos/a.1424410851150031.1073741828.14243842978193
53/1428315157426267/?type=1&theater
DIA 1 DE MAIO SALVADOR VAI PARAR
!_Manifestação contra a realização da Copa do Mundo
de Futebol no Brasil:_Por mobilidade urbana_ saúde e
educação pública e de qualidade. Chega de roubalheira.
O povo não é gado._Concentração no Campo grande às
14h._https://www.facebook.com/events/7373972662836
50/?ref_newsfeed_story_type=regular
Alguém em Salvador que toque percussão e tenha
instrumentos pra ajudar a gravar mais um desse_ de
preferência hoje ou amanhã? Batucar junto com
Leonardo Simões Freire
VAI COMEÇAR A GUERRA! porque a luta da COPA
DAS CONFEDERAÇÕES foi só ensaio
https://www.facebook.com/events/687896627933600/68
8070324582897/?comment_id=688082781248318&notif
_t=like
https://www.facebook.com/events/737397266283650/?re
f_newsfeed_story_type=regular
Quero ver se esse ano a galera vai pra rua_ e que seja pra
causar_ a polícia entra em greve_ conseguem o que
querem_ porque a cidade vira um caos_ VAMOS
PARAR A CIDADE_ transfortar em um caos também_
muitas pessoas não percebem mas o Brasil é nosso!!!
QUERO VER GERAL LÁ .....

status

Uma boa reportagem que explica como as coisas
aconteceram hoje. Prisco está precisando retomar unir os
eleitores dele para ser eleito em outubro! Vamos pra rua
galera!!! Pra que ficar em casa com medo?
Quem se lembra? Eu me
lembro!__http://www.youtube.com/watch?v=7tcYVrfcki
0&feature=youtu.be
Voltando...as origens...

status

Voltando...as origens...

photo

Voltando...as origens...

link

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O OBEDUC
Projeto Determinantes da Equidade no Ensino Superior
teve seu prazo de inscrição prorrogado: ATÉ O DIA
11/04. Oportunidade ampliada_ pessoal! Aproveitem!
Debate do Partido Operário Revolucionário (POR) sobre
os 50 anos do golpe militar de 64. Estarão presentes
alguns dos jovens presos na manifestação contra a copa
que farão o relato do ocorrido.
_https://www.facebook.com/events/598613600230521/?r
ef=3&ref_newsfeed_story_type=regular
23 estudantes foram presos em um ato contra a copa em
Salvador-Ba. Fizemos uma intensa campanha e todos
foram libertados. Porém_ os 13 maiores continuam
sendo processados. Chamamos a constituição de um
comitê contra a repressão em Salvador para defender
política e juridicamente todos os manifestantes presos.
__http://correnteproletariaestudantilba.blogspot.com.br/2
014/03/nos-50-anos-do-golpe-militar-de-1964.html
DUAS MANIFESTAÇÕES ESTÃO CONFIRMADAS
EM SALVADOR ..__NESTE SABADO (29-03-2014
CAMPO GRANDE
._https://www.facebook.com/events/404531236350763/_
_DIA 01 DE ABRIL ATO NACIONAL EM TODOS OS
ESTADOS .._SALVADOR CONFIRMADO ...CAMPO
GRANDE._https://www.facebook.com/events/62403589
1000408/
https://www.facebook.com/events/598613600230521/?fr
ef=ts
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O _trote_ nas universidades será o tema do próximo
2014-03“Resenha”_ um dos novos programas da TV UFBA.
18T19:46:00+
Elaborado por alguns cursos da universidade como forma 0000
de boas vindas aos novos alunos_ os calouros.
_Gostaríamos de contar com a participação de estudantes
calouros e veteranos_ inclusive representantes de DA_
para um bate-papo descontraído_ onde ouviremos a
opinião de todos sobre o assunto. _Nossa gravação
acontecerá na sexta-feira (21)_ às 15h30_ no
“morrinho”_ localizado na Praça das Artes_ no Campus
de Ondina da UFBA_ em frente à Biblioteca Central.
_Entre em contato conosco_ ou comente na postagem
para confirmarmos as presenças!

0

1

1

link

Audiência Pública: “50 anos da Ditadura Militar e 45
anos sem Marighella”_Dia 1º de abril_ terça-feira_ às
18h no auditório do Centro Cultural da Câmara
Municipal de Salvador
Nos dias 22 e 23 de março o PCB estará realizando em
Salvador_ na Universidade Federal da Bahia ( UFBA )_
campus de São Lázaro_ o curso de formação política:
Marxismo e
Sociedade._https://www.facebook.com/events/60516657
9555476/
Começa hoje_ galera! _Tod@s estão
convidad@s!__https://www.facebook.com/events/14310
68947138682/
vejam esses protestos que fiz em produção caseira_ com
muita raça e boa
vontade..._https://www.youtube.com/watch?v=EaX5A5
GmFFY
SE A EDUCAÇÃO NÃO PODE SOZINHA
TRANSFORMAR AS NOSSAS VIDAS_ NOSSAS
VIDAS SEM ELA NÃO SE TRANSFORMA. Se você é
um defensor fervoroso da EDUCAÇÃO PÚBLICA de
QUALIDADE_ junte-se a nós nessa manifestação viva_
VENHA_ seja um parceiro construtor da educação
pública de qualidade. Venha _ professor_ pai_ mãe_
estudante_ jovem_ servidor público e privado_ e toda a
sociedade_ vamos TODOS_ nos fazer presentes nas
datas informadas neste vídeo. EDUCAÇÃO É A
SOLUÇÃO! PROF
SAMPAIO_http://youtu.be/0RDTXwt9aVM
Me desculpe_ mas ouvir do Mpl que ainda não tem
pautas para debater e saber se vão as ruas em
junho...Tnc__http://youtu.be/7NjrNsYW_0U
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Aos camaradas...eu prefiro falar a
verdade..__http://m.youtube.com/watch?feature=youtube
_gdata_player&v=7NjrNsYW_0U _NaoVaiTerCopa!!!
Pouco depois do Carnaval_ a Escola de Música da
UFBA recebeu ninguém menos que Armandinho
Macêdo para um workshop sobre a famosa Guitarra
Baiana. Comemorando 50 carnavais_ o músico falou
sobre a história do instrumento que ele mesmo
aprimorou_ a sua importância na música baiana e como
trabalhou para desenvolvê-lo nas últimas décadas!
Confira!
Manifesto do Partido Operário Revolucionário (POR) ao
8 de março:_Pelo fim de todas as formas de opressão e
discriminação_Empunhar as bandeiras que unificam os
explorados contra o sistema capitalista_ raiz da
exploração e
discriminação_http://correnteproletariaestudantilba.blogs
pot.com.br/2014/03/manifesto-do-partido-operario.html
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SABADO DIA 29 DE MARCO SALVADOR VAI AS
RUAS ...A VOLTA DAS MANIFESTAÇÕES NA
CIDADE DA REVOLUÇÃO
._https://www.facebook.com/events/404531236350763/4
06260709511149/?notif_t=plan_mall_activity
300 mil alunos cadastrados apenas 35 mil fizeram a sua
revalidação até o momento ? Esses números não estão
batendo ou já são os efeitos da Biometria.
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Ei_ nem pense que está tudo bem!_você tem tanto ainda
para resolver_que nem adianta mais tentar se
esconder_viver sem enxergar que a hora é esta.__Vêm_
vê se presta um serviço ao outro_e deixa de fazer esforço
e se fingir de morto_larga este conforto e vêm lutar!_A
briga é justa e temos de fazer direito...__Temos direitos
ainda não adquiridos_e você enchendo os ouvidos com
pequenas reentrâncias?_a ganância_ a gula_ a
vontade_entope as narinas e simula o agora_vai_ não
demora a sacar que sem você não dá!__Ser negligente é
dar ponto pra eles_os estranhos seres que nos
aprisionam_nos espionam e não nos querem juntos._pois
bem_ entendi_vou mudar de assunto_deixar você decidir
sozinha_repara lá na linha... _o horizonte está
diferente!_a mentira já não cria asas_só autenticidade se
sustente!__Veja_ o presente é que importa_se andaste ou
ainda andas torta_quem lhe pode atirar pedras?_medras
de tanto esperar a mudança_que não alcanças o poder de
ser tomada__Não_ nada... reparei que você não viu!_nem
se quer ainda ouviu falar do novo_é muito cômodo não
se sentir bôbo__mesmo sendo... _ver é poder... _por se
estar em novo foco_a ótica com que olhas_ou com que
queres olhar _é quem dá o ar que te respiras_e até inspira
uma nova dança!__Mas_ se já não possues
esperanças_nem remete a sua criança ao jogo..._vive
neste engodo de ser tão bem comportada_ar de fada_ ou
recato moral..._não faz mal_ vou sempre estar presente_e
um dia ali no cantinho da mente_vai surgir bem de
repente_na sua frente o que atrás já esteve_o
entendimento necessário_pra olhar além..._muito além
do firmamento!
http://www.bocaonews.com.br/noticias/politica/politica/8
1723_politicos-apontam-transporte-publico-como-maiorfalha-do-carnaval-de-salvador.html
https://www.facebook.com/events/603277846429996/
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Curta a Página no Facebook:
2014-03www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube: 06T22:50:32+
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
0000
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
Curta a Página no Facebook:
2014-03www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube: 05T18:29:53+
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
0000
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
Curta a Página no Facebook:
2014-03www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube: 05T00:48:31+
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
0000
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
Curta a Página no Facebook:
2014-03www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube: 03T15:21:35+
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
0000
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
Achei duas coisas interessantes neste vídeo:__A primeira 2014-03os atores do vídeo:_- A GLOBO_ (CANAL fUTURA)_- 03T03:00:36+
O pres. nacional das empresas de transportes (ou seja o
0000
conj. de SETPS do Brasil)_- E A Elite universitária dos
engenheiros ( os que recebem os contratos dos
governos)__O segundo é que pq eles querem achar o
vilão das manifestações (não são eles) eles apresentam
dados muito interessantes_ como pro exemplo a taxa de
ocupação por metro quadrado por tempo de trajeto
(Andre) e as necessidades não cumpridas pelos
municípios_ ou seja as reinvidincações dos consórcios e
engenheiros (pedem claramente mais profissionais
empregados)... muito elucidativo sem perder a clareza de
que os atores presentes são as elites_ tanto que nunca
falam em deixar o comando no processo...
Curta a Página no Facebook:
2014-03www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube: 03T01:25:15+
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
0000
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
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Curta a Página no Facebook:
www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube:
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
Mensagem de Carnaval...__QUANDO PESSOAS QUE
OCUPAM CARGOS E OU FUNÇÕES NOS TRÊS
PODERES BASILARES DA CHAMADA
DEMOCRACIA (EXECUTIVO LEGISLATIVO_
JUDICIÁRIO) SE MANCUMUNAM_ SE JUNTAM_
SE PAREIAM_ SE EQUIVALEM_ ETC. ETC. ETC.
TÃO SOMENTE COM O ESCOPO DE
LOCUPLETAREM-SE ILICITAMENTE FACE AO
PODER PÚBLICO EM DETRIMENTO DO POVO E
DA NAÇÃO_ ESTA DEMOCRACIA ESTÁ PODRE.
assistam esse clipe em tela
grande__http://www.youtube.com/watch?v=EaX5A5Gm
FFY
http://www.youtube.com/watch?v=jyNXRnX-QHg
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Comparecemos e mostramos a que viemos... _o que nos
indigna mais e mais é ter visto que aqui no face o pipoca
brocou de tantas postagens e confirmações de presença_
mas lá na hora compareceram poucas pessoas_ diga-se
de passagem pessoas de relevância_ que nos orgulham de
fazermos parte desta pequena parcela de guerreiros! Não
desistiremos de lutar!_Salvador realmente tem o governo
que merece! Mas nós persistimos_ insistimos e
resistimos... até que nosso povo acorde pra sua realidade
de luta ou assuma de forma franca sua covardia e
acomodação!
em movimento...
2014-0301T11:22:42+
0000
Curta a Página no Facebook:
2014-02www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube: 28T16:20:39+
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
0000
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
Curta a Página no Facebook:
2014-02www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube: 27T14:12:50+
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
0000
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
#NOSSOBAIRROÉDOISDEJULHO_#Urgente #Resistir 2014-02#DireitoaMoradiaAdequada__A VILA CORAÇÃO DE
26T17:19:43+
MARIA CLAMA POR APOIO!__Se alguém ainda tinha 0000
dúvidas sobre os reais planos da irmandade para a Vila
Coração de Maria_ o aluguel por um ano para um
estacionamento não deixa dúvidas! Quem puder ir para a
Vila dar um apoio_ esse momento é crucial_ pelo direito
à moradia!__Moradia ou estacionamento? 2 de Julho ou
Santa Tereza? Precisamos de apoio para garantir a
diversidade e defender direitos no nosso território!!
Ajudem na divulgação e presença hoje lá na Vila!__Os
moradores da Vila Coração de Maria no 2 de Julho
pedem socorro_AJUDA URGENTE! VENHAM
DEFENDER CONOSCO A
OCUPAÇÃO!__Localização: http://goo.gl/maps/uJAoZ
Curta a Página no Facebook:
2014-02www.facebook.com/Documentarios.Filmes_ · _Youtube: 24T18:45:52+
www.youtube.com/user/documentariosfilmes1_ ·
0000
_Twitter: www.twitter.com/docfilmes
A partir da primeira terça_ pós carnaval_ voltaremos.
2014-02Então entre em compromisso com nosso patrimônio!
23T05:05:57+
Contribua artisticamente com nossa praça. Apareça_
0000
conheça e descubra como pode ajudar dentro desse
fluxo_ lembrando que toda ajuda é bem vinda e que isso
é uma proposta de arte interativa_ por tanto precisamos
pensar em como veicular o contato com pessoas que
estará ou e que possa estar transitando pelas imediações
da nossa praça. Obrigado desde já e espero que
apareçam_ pois somar pro mundo da arte não extrai
exclusivamente um valor palpável e imediato. Qualquer
dúvida_ acesse nossa página - http://www.sonora.art.br/
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http://www.youtube.com/watch?v=kicc89iETXQ&list=L 2014-02LOx5cxcnEGv9ktNMiBOAY2Q&feature=mh_lolz
22T00:58:29+
0000
Somos todos Nadson ! Nenhum Amarildo a mais! Não
2014-02iremos nos calar!_-Contra o genocídio da população
21T12:44:45+
negra e pobre!_-Por outra política de segurança pública. 0000
Fim da PM_ já!_http://www.pstu.org.br/node/20361
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Em perfeita sintonia com a natureza_ o Porto da Barra_
com suas águas calmas e límpidas é um dos pontos mais
frequentados por soteropolitanos e turistas. Em um
passeio que percorre a Prai a do Porto até o Farol da
Barra a TV UFBA mostra a atmosfera bela e alegre do
lugar.
Acho que é hora de formarmos uma agenda política!!!
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Música _Literatura_Poesia Livre _Poesia de Cordel
_Poesia popular nordestina__Apoie a cultura popular_
curta a página_ conheça a obra_ compartilhe com seus
amigos... Vos apresento o meu trabalho e adoraria
compartilhar com vocês o que faço pra contribuir com o
mundo.
http://www.youtube.com/watch?v=EaX5A5GmFFY

Esse vídeo mostra a realidade dos fatos_ onde temos um
governo que investe literalmente em iniciativas privadas
favorecendo assim grande empresários nacionais e
internacionais e uma única classe social _a elite_ em
nosso país.__VALE A PENA PERDER ESSE
TEMPINHO E VER ESSE
VÍDEO.__http://www.youtube.com/watch?v=3dlPZ3rar
O0
O dia da Rainha do Mar passou_ mas a beleza do 2 de
Fevereiro nunca se esgota. Que tal apreciar a tradição e a
emoção da Festa de Iemanjá por ângulos diferentes?
Confira a nossa edição especial do TVUFBA.DOC.
Nova postagem do Rua de Gente:__Como facilitar mais
o caminho para a escola?___as crianças que se deslocam
a pé ou de bicicleta para a escola desenvolvem um nível
de concentração bem maior porque precisam prestar mais
atenção nos percursos que fazem em comparação com os
que vão de carro para a escola. Além disso_ ao exigirem
mais esforço físico_ os deslocamento a pé e de bike
propiciam à criança uma predisposição maior de chegar à
escola e conseguirem se concentrar nas atividades mais
facilmente.___Continue lendo:
Esteve na Lavagem do Bonfim este ano?! O evento
religioso é um dos mais tradicionais do Estado e leva
uma multidão para as ruas da Cidade Baixa. Mas será
que a Lavagem sempre foi como vimos em 2014? Por
quais mudanças ela passou? O que este momento
significa hoje? Nas falas do historiador Jaime Sodré_ do
padre Edson Menezes e do sociólogo Adalberto Santos_
diferentes abordagens para enriquecer essa discussão.
Vejam

Atenção movimentos sociais_ Movimento Negro_
Movimentos Indígenas_ Quilombolas..._O que acham da
declaração destes dois _Indivíduos_ ? Cabe Processo?
__Anonymous.... Cabe um Exposed?
Vamos comigo:_Os 10 passos de uma história que não
2014-02deve nada ao carro explodido pela ditadura no
13T05:55:03+
RioCentro.__1 - Fabio se entrega voluntariamente à
0000
polícia_ acompanhado de um advogado particular._1.A Nenhum manifestante (ou PM) se entregou até hoje_ em
nenhuma manifestação._1.B - Fabio não estava foragido_
nem procurado_ ele resolveu se apresentar
_voluntariamente_.__2 - Seu advogado é o mesmo que
fez a defesa de ex-vereador miliciano preso em

231

penitenciaria federal._2.A - O miliciano preso é irmão de
outro miliciano preso_ Jerominho_ do mesmo partido
(PMDB) do governador e do prefeito_ alvos dos
protestos._2.B - Quando defendia o miliciano_
responsável pela morte de diversas pessoas em chacinas_
este advogado não entregou seu cliente em nenhuma
delegacia.__3 - Advogado denuncia_ através de seu
assistente_ o deputado Freixo como ligado aos atos
criminosos em apuração._3.A - Após fazer questão de
comunicar esta versão ao delegado e registrá-la_ voltou
atrás. Não antes de toda míidia dar ampla
divulgação._3.B - Freixo concorreu contra Eduardo Paes
e se constituiu como único candidato forte de oposição
ao atual governo.__4 - Fabio alega que apenas entregou o
artefato_ que outra pessoa o detonou_ mas não sabe
quem foi._4.A - Fabio repentinamente conhece alguem_
que conhece alguém que sabe nome_ apelido e CPF
deste que teria acendido o artefato._4.B - O tal
denunciante não é revelado_ e o advogado é que assume
a responsabilidade pela denúncia.__5 - O advogado
Jonas denuncia à polícia quem teria sido o detonador do
artefato. A estratégia da defesa de Fabio é
responsabilizar Caio_ negro de cabelo curto e duro._5.A
- As imagens apontam um rapaz claro_ cabelos lisos e
volumosos._5.B - Polícia vai a caça de Caio na casa de
sua família. Jonas_ o advogado denunciante vai
junto.__6 - Partem num avião um delegado do Rio_ o
advogado denunciante e a imprensa para prenderem Caio
na Bahia_ após sua família ser pressionada a entregálo._6.A - Caio é preso pelo delegado e pelo advogado
denunciante. Um trunfo para a defesa de Fabio._6.B Inexplicavelmente_ o advogado de Fabio_ denunciante e
auxiliar na captura_ vira defensor TAMBÉM de
Caio.__7 - Jonas_ que não entregou Natalino_ mas
entregou Fabio_ acusou e prendeu Caio agora defende
Caio contra Fabio e Fabio contra Caio._7.A - a polícia
aceita que um advogado da parte ré participe de uma
operação policial._7.B - Autoridade policial aceita_ sem
estranhamento_ que advogado de um réu que denunciou
outro e auxiliou na prisão deste siga como defensor
deste.__8 - Jonas_ o advogado que faz prisões_ e a
Globo_ que teve permissão pra cobrir com exclusividade
a operação (porque_ porque?) dizem que Caio afirmou
que _políticos aliciam para manifestações_._8.A - Caio
não assinou nenhuma declaração nesse sentido. Um
vídeo mostra que ele disse claramente que pessoas são
convocadas (não aliciadas) e que é papel da polícia
investigar quem convoca (portanto_ não acusou
ninguém_ muito menos políticos).__9- Senadores do
PT_ PRB e PP (aliança dos governos municipal e
estadual_ foco dos protestos) apresenta projeto que
tipifica manifestação e greve como terrorismo. Outro
senador do mesmo partido sobe na tribuna exigindo
urgência na aprovação._9.A - Secretário de Segurança do
Rio apresenta projeto para Congresso (!!!) para tipificar
tambem crime de desordem e incitação a desordem
pública._9.B - Imprensa_ liderada pela Globo_ exige
maior repressão policial e jurídica ao que chama de
atentado à liberdade de imprensa.__10 - Instituições
democráticas_ partidos de esquerda_ militantes e
personalidades ligada aos governos apoiam a cruzada
acima._10.A - Em se aprovando os projetos_ todas as
atividades dos sindicatos_ entidades estudantis e
movimentos sociais serão considerados terrorismo e
desordem pública._10.B - Santiago foi a 10ª pessoa
morta em decorrência das manifestações_ a primeira por
conta de manifestantes. Das outras 9_ nem o nome se
sabe direito.
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CONVIDO A TODOS_ EM NOME DA TEIA
AGROECOLÓGICA DOS POVOS DA MATA
ATLÂNTICA E DA CABRUCA PARA
PARTICIPAREM DA GRANDE MARCHA DE APOIO
E DEFESA DO POVO TUPINAMBÁ! PRECISAMOS
ARRECADAR ALIMENTOS E DINHEIRO PARA A
GRANDE MARCHA_ ALÉM DE TRANSPORTE.
INTERESSADOS EM PARTICIPAR CONTACTARME. A IDEIA É CRIAR COMITÊS DE
ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS EM SUA
CIDADE OU BAIRRO. QUEM QUISER FAZER SUA
DOAÇÃO FAVOR PROCURAR-ME! Fernanda Corrêa
- UFBA - email:
nininhacorrea@hotmail.com_Programação_Dia 14
_Chegada a São José pela manhã e Marcha rumo a
Aldeia_Montagem de acampamento_Noite: Contação da
História da Luta dos Tupinambás__15 de
março_Farinhada;_plantio de 2 hectares de cacau
orgânico;_Plantio de sementes criolas_Noite: Construção
de encaminhamentos para as lutas e a unidade__16 de
março_Ritual e Celebração; Retorno às 14h.__Informes
importantes_- Os coletivos devem se organizar em torno
de transporte e arrecadação de alimentos_- Todos devem
levar barraca e colchão e Kit alimentação (prato_
caneca_ talher)_- Não será permitido na aldeia álcool e
outras drogas (recomendação do Cacique Babau) —
https://www.facebook.com/events/193553254189145/

photo

E história segue se repetindo.

status

O Prefeito de Salvador_ ACM Neto_ Retirou a Banca de
Cordel que era sede da Associação de Cordelistas da
Bahia.__Assine a petição pública contra este
absurdo!__Luar do Conselheiro.
PARTICIPE!__https://www.facebook.com/events/19355
3254189145/?notif_t=plan_user_joined#
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Montando indumentárias do coletivo...

photo

CHEGOU A HORA DE SALVADOR IR AS RUAS
._Tudo pronto pra um serie de manifestações que
prometir não mas parar!_Dia 22 de Fevereiro Campo
grande rumo arena Fonte Nova.____Não é carnaval é
salvador caindo na real__
......_https://www.facebook.com/events/20668361953731
8/?previousaction=join&ref_newsfeed_story_type=regul
ar&source=1
Não devemos dedicar nosso tempo a subtrações por
2014-02motivos fúteis ou interesses particulares. Devemos sim é 01T19:09:48+
se unir e somar boas atitudes de interesse coletivo para os 0000
próximos dias... ass. Rumo ao bem comum.

status
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Vejam só como são as coisas_ passei 7 meses
2014-01trabalhando como um cavalo em um movimento social_ 29T14:41:23+
negligenciando inclusive minha vida_ fiz isso pela minha 0000
necessidade de lutar_ nunca levei meu partido pra dentro
do movimento apesar de todos de DENTRO E DE
FORA saberem que sou filiado a quase uma década ao
PSB_ meu único partido. Membros de outras siglas
partidárias_ com o mais absurdos argumentos iniciaram
uma caça a minha pessoa dentro do MPL chegando ao
ponto de publicar esse absurdo em paginas_ sempre
questionei internamente as tentativas de aparelhamento
do movimento_ me chamavam inclusive de _paranoico_
porque incomodava a muitos dos partidarizados_ mas se
fosse paranoia eu sairia aos 4 ventos a espalhar minhas
duvidas ou nóias_ CERTO? mas o combate sempre se
deu em ambiente INTERNO portanto era ZELO. Após
plantar uma nota contra mim no BAHIANOTICIAS na
semana do Bonfim por eu ter convocado a revelia de
alguns um ato para a festa_ ontem usando de um ato de
AUTORITARISMO_ de tentativa de CONTROLE e um
ato de revanche política expulsaram eu e Rafael Pugas
desse MPL em votação que teve 23 votos contra 15_
levando em conta que eles mais uma vez enxertaram a
votação com gente inclusive que nunca vi nesses 7 meses
de luta_ o que fica claro é que ontem ainda antes de
terminar a reunião eles plantaram uma nota na imprensa
(se é que possa chamar assim) falando sobre minha
expulsão_ me caluniando e trazendo inclusive um fato
morto de minha campanha (quando eu questionei aos
meus amigos que haviam me prometido voto o porque de
terem mentido) mostrando que a minha expulsão era um
ato político e com nuances de subterrâneo que só se vê
em processo eleitoral (estamos indo pra ele) isso sem
falar que o proprio jornalista Alexandre Galvão do
Bahianoticias_ me disse em conversa no inbox que eu
deveria aprender a lidar com os atos CONTRA MIM_
assumindo a INTENÇÂO do ato pessoal e não o da
noticias_ ele se ofendeu com a minha exigência ao
direito de resposta e disse que não daria que era pra eu
recorrer a redação. Na verdade vou tomar providencia
jurídica_ alem de buscar outros veículos pra dar minha
versão. Ontem ainda na reunião os que foram expulsos_
criaram o RESISTÊNCIA MPL com cerca de 30
membros_ sendo que muitos que irão esvaziar o MPL
pelo que se tornou um organismo a reboque e nós não
andamos a reboque. PERSISTIR_ RESISTIR_
VENCER! por uma vida sem catracas! a luta continua_
não sou candidato a nada_ exceto a ser um soteropolitano
que marca a historia de sua cidade lutando por ela e faço
isso antes de existir MPL_ me oponho ao que vem se
fazendo a essa cidade desde o segundo ano do primeiro
mandato de JH_ numa luta inclusive SUPRA
PARTIDÁRIA_ mesmo sendo do PSB_ muitas foram as
vezes que me opus a opinião do partido com algumas
questões_ mantendo a coerência de minha luta. Os cães
ladram_ mas a caravana não para_ VAMOS PRA
CIMA_ Wagner e Neto_ tivemos pequenos avanços mas
a cidade pede mais_ empresários de transporte_ seu
pesadelo apenas começou!
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APÊNDICE A: Cronologia das principais ações do Desocupa
ANO: 2012
14 de Janeiro
31 de Janeiro
Fevereiro
01 de Fevereiro

06 de Fevereiro
16 de Fevereiro

27 de Fevereiro
29 de Fevereiro
03 de Março
04 de Março
07 de Março
16 de Março
27 de Março

30 de Março
02 de Abril

26 de Abril

03 de Maio
12 de Maio
12 de Junho
13 de Junho
20 de Junho

Movimento Desocupa promove a primeira manifestação “Desocupa
Salvador” na praça de Ondina, com aproximadamente 500 pessoas.
Primeira edição do evento “A Cidade Que Queremos”. Tema: Debate
sobre futuro de Salvador.
Desocupa lança petição online exigindo a reprovação das contas da
prefeitura.
Desocupa realiza segunda manifestação intitulada “Grande Passeata
Desocupa” contra a venda da cidade de Salvador aos interesses privados,
com cerca de 2 mil pessoas.
Segunda edição do evento “A Cidade Que Queremos”. Tema: Ato em
defesa do Quilombo Rio dos Macacos.
Desocupa participa da manifestação do bloco de protesto “Pipoca
Indignada” no carnaval soteropolitano. Local: trajeto Barra-Ondina, com
parada em frente ao camarote Salvador.
Terceira edição do evento “A Cidade Que Queremos”. Tema: “Salvador
merece outra LOUOS“.
Desocupa marca presença na audiência pública sobre as contas da
Prefeitura de João Henrique. Local: Centro Cultural Da Câmara.
Acontece a primeira reunião com a formação de Grupos de Trabalho do
Desocupa.
Presidência da República suspende ação de tomada do Território do
Quilombo Rio dos Macacos.
Quarta edição do evento “A Cidade Que Queremos”. Tema: Debate sobre
a Praça de Ondina.
Organizado o “Churrasco Desocupa” para comemorar a desocupação do
camarote Salvador da Praça de Ondina.
Desocupa protocola duas representações no MP Federal BA, referentes ao
tapamento de rios e à retirada de árvores na região da Vasco da Gama e à
construção de um viaduto que passa por cima do Dique do Tororó.
Movimento Desocupa retorna ao Facebook após exclusão arbitrária por
“violação dos termos de uso”.
Desocupa abre representação contra os gestores da Sucom e da SEDHAM
pela liberação de Alvarás, licenças e autorizações irregulares na cidade de
Salvador, e em especial, pela permissão para ocupação ilegal da Praça de
Ondina, que resultou em Ação Civil Pública.
Desocupa divulga mapa colaborativo com o objetivo de dar visibilidade
aos processos de ocupação irregular de espaços públicos e áreas de
proteção ambiental.
Quinta edição do evento “A Cidade Que Queremos”. Tema: Exibição e
debate do filme “Pinheirinho, tiraram minha casa, tiraram minha vida”.
Movimento Ocupa Rio presta solidariedade ao Quilombo Rio dos Macacos
na sua luta pela permanência.
Desocupa participa de ato público contra a nova LOUOS, na Praça em
frente ao shopping Iguatemi.
Integrantes do movimento acompanham o julgamento da Nova LOUOS,
no Tribunal de Justiça da Bahia.
Sexta edição do evento “A Cidade Que Queremos”. Tema: Debate sobre
os Megaeventos e violações aos direitos humanos no Brasil.
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27 de Junho

Tribunal de Justiça da Bahia suspende a LOUOS de Salvador.

12 de Julho

Movimento DESOCUPA apoia audiência pública contra a gentrificação do
Bairro 2 de Julho.
Prefeitura desiste do “Projeto de Humanização do Bairro Santa Tereza”
por entender que “tal polêmica tem criado um clima de acirramento
indevido, prejudicial aos reais interesses da cidade”.
Movimento DESOCUPA convoca cidadãos para discutir o projeto de
tamponamento da Av. Vasco da Gama.
Movimento DESOCUPA participa das reuniões semanais para construção
do plano popular do bairro 2 de Julho.
Desocupa lança petição online para confisco dos bens do prefeito João
Henrique.
Movimento Desocupa organiza manifestações contra abandono dos planos
inclinados por parte da prefeitura e contra a tentativa de votação, na
Câmara Municipal de Salvador, de projetos polêmicos que preveem
mudanças no PDDU e na LOUOS.

01 de Agosto

27 de Agosto
28 de Agosto
Dezembro
12 de Dezembro

ANO: 2013
02 de Maio
20 de Maio

20 de Julho

Outubro
30 de Outubro
22 de Novembro

ANO: 2014
04 de Janeiro
27 de Fevereiro
27 de Maio
10 de Junho

11 de Outubro

O grupo de discussão “Desocupa Operacional” é criado no Facebook.
Sétima edição do evento “A Cidade Que Queremos”. Tema: 1º debate
sobre Participação Cidadã e Conselho da Cidade (encontro preparatório
para a Conferência das Cidades).
Oitava edição do evento “A Cidade Que Queremos”. Tema: Debate, de
pontos específicos, para a melhoria da mobilidade urbana e do transporte
público em Salvador.
É feito o acompanhamento da modulação do PDDU.
Desocupa integra marcha contra o projeto Linha Viva (rodovia exclusiva
para automóveis e que irá cobrar pedágio).
Ocorre o Hackday Mobilidade Urbana / Especial Copa 2014 (união de
várias iniciativas de grupos ligados ao software livre e ao tema da
Mobilidade Urbana em Salvador).
Movimento Desocupa organiza “O adeus à praia de Ondina”: último por
do sol aberto da praça de Ondina.
Ocorre a terceira edição do bloco Pipoca Indignada III, no primeiro dia de
carnaval de Salvador.
Movimento Desocupa promove a discussão do projeto de lei nº 121/14 que
autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis municipais.
Desocupa e ourtos movimentos sociais do centro levam um bolo à Câmara
dos vereadores de Salvador, para lembrar um ano da promessa do prefeito
ACM Neto (não cumprida) de reativação do Conselho da Cidade.
Desocupa organiza o “Baba” dos Indignados, protesto contra a
privatização da praça dos Barris e a aprovação do PL 121/14 (O campo de
futebol, onde ocorreu o jogo, é um dos espaços públicos listados no PL
121/14, a serem privatizados).
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APÊNDICE B: Cronologia das principais ações do MPL-SSA 2013
ANO: 2013
15 de Junho

MPL realiza marcha com, aproximadamente, 400 pessoas em direção à
estação de transbordo da Lapa, onde foi realizado o “Passe Livre”.

17 de Junho

Movimento Passe Livre reúne cerca de 10 mil pessoas em marcha na
região do shopping Iguatemi.
Vinte mil soteropolitanos marcharam do Campo Grande em direção ao
estádio Arena Fonte Nova, dia em que as seleções da Nigéria e do Uruguai
se enfrentavam, na abertura da Copa das Confederações na cidade.
Manifestações com 2.500 pessoas se pulverizaram por vias públicas
distintas, como: Avenida ACM, Lucaia, Bonocô e Tancredo Neves, no dia
do jogo Brasil x Itália.
Marcha sai do Campo Grande em direção à Prefeitura de Salvador.
Objetivo: entregar ao prefeito ACM Neto uma carta feita em assembleia
pelos manifestantes, com uma série de reivindicações sobre mobilidade
urbana.
Câmara de vereadores realiza audiência pública a fim de debater a
mobilidade urbana com a população.
MPL lidera ocupação da câmara municipal com cerca vinte pessoas.
Protesto direcionado ao governador Jacques Wagner, no Centro
Administrativo da Bahia, leva um grupo de manifestantes a rebatizarem,
simbolicamente, a estátua do deputado Luis Eduardo Magalhães, de Carlos
Marighella.
Após 31 dias, finda a ocupação da parte interna da câmara municipal. O
movimento vai se dividindo em grupos, como UIPL e Coletivo Tarifa
Zero.
Após, aproximadamente, 50 dias, finda a ocupação da parte externa da
câmara municipal.

20 de Junho

22 de Junho

27 de Junho

11 de Julho
22 de Julho
23 de Julho

21 de Agosto

11 de Setembro

238

APÊNDICE C: Entrevista com criadores das chamadas iniciais para as manifestações
1. Fale, por favor, um pouco sobre o processo de criação do evento de chamada para a primeira
manifestação (DESOCUPA/PASSE LIVRE 2013).
2. Quais as principais pessoas envolvidas no processo de chamada para o evento? Qual a sua relação
com elas?
3. Fale, por favor, sobre o processo histórico de formação do movimento (DESOCUPA/PASSE
LIVRE 2013).
4. Qual o seu histórico de atuação no movimento? Ele se transforma com tempo? Se sim, em que
sentido?
5. Quais são as instâncias de decisão?
6. Você percebe diferenças no processo de organização do movimento via internet e via espaço
urbano? Quais seriam as principais diferenças de cada espaço?

7. Como se dá a gestão dos canais de comunicação? Qual o critério para socialização da senha desses
espaços? Quem pode acessá-los e que tipo de conduta se espera dessa pessoa?
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APÊNDICE D: Roteiro de entrevista com moderadores dos movimentos Desocupa e
MPL Salvador-2013
Dados socioeconômicos
NOME
MOVIMENTO QUE PARTICIPOU:
GÊNERO
( ) FEMININO ( )MASCULINO
ESTADO CIVIL
( ) SOLTEIRO(A) ( )CASADO(A) ( )DIVORCIADO(A) ( ) OUTROS
ONDE MORA?
COM QUEM VOCÊ MORA?
( )SOZINHO(A) ( )COM PAIS ( )COM PARENTES
( ) COM FILHO(S) ( )COM AMIGOS ( )OUTROS
IDADE:
COR:
ESCOLARIDADE:
( )ENSINO FUNDAMENTAL
(
( ) GRADUAÇÃO INCOMPLETA
(
( )ESPECIALIZAÇÃO INCOMPLETA (
( )MESTRADO INCOMPLETO
(
( )DOUTORADO INCOMPLETO
(
( ) OUTROS____________
OCUPAÇÃO NA ÉPOCA DO
MOVIMENTO?
( )SIM ( )NÃO

( )COM COMPANHEIRO(A)

)ENSINO MÉDIO
)GRADUAÇÃO COMPLETA
)ESPECIALIZAÇÃO COMPLETA
)MESTRADO COMPLETO
) DOUTORADO COMPLETO

CARGO/FUNÇÃO:

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO NA ÉPOCA:
( ) 20 H SEMANAIS ( )30H SEMANAIS ( )40H SEMANAIS ( )OUTRO
INSTITUIÇÃO EM QUE TRABALHAVA:
REGIME DE TRABALHO:
OCUPAÇÃO ATUAL:
TEM FILHO(S)?
( )SIM ( )NÃO

QUANTOS? QUE IDADE?

Bloco 1: trajetória social e política
1. Fale, por favor, sobre o seu processo de formação política, que idade tinha quando começou a
atentar para questões sociais?
2. Fale, por favor, sobre o seu histórico de atuação política.
3. A que espectro político-ideológico você se considera pertencente?
( ) Esquerda. Por que?
( ) Direita. Por que?
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( ) Nenhuma das opções. Por que?
( ) Outra. ___________________. Por que?
4. O (DESOCUPA/MPL SSA) é a sua primeira experiência de engajamento em movimento
social?
( ) sim ( ) não
5. Além do (DESOCUPA/MPL SSA), que tipo de organização civil já se vinculou?
( )Associação de bairro. Qual(s)? ___________________________
( )Partido político. Qual? _________________________________
( )Grupo religioso. Qual(s)? _______________________________
( )Movimento social. Qual(s)? _____________________________
( )ONG. Qual(s)? _______________________________________
( )Grupo cultural. Qual(s)? ________________________________
( )Outras. Qual(s)? ______________________________________
( ) Nunca participou

6. Você já participou de alguma das instâncias estatais abaixo?
( ) Cargo público de confiança. Qual?_________________________________
( ) Conselho. Qual?________________________________________________
( ) Orçamento participativo. Qual? ____________________________________
( ) Conferência (municipal, estadual ou federal). Qual?_____________________
( ) Outras_________________________________________________________
7. Que tipo de dinâmica de funcionamento de movimento social você se sente mais
predisposto(a) a se engajar?
8. Qual o seu horizonte de luta política?
Bloco 2: participação no movimento
Como soube do movimento (Desocupa/MPL SSA)? Desde quando participa dele?
Por que decidiu engajar-se nele?
Quais as principais atividades desenvolvidas por você no (Desocupa/MPL SSA)?
Ainda permanece vinculado ao movimento? Por que?
Em sua opinião, qual a importância do (Desocupa/MPL SSA) para a cidade de
Salvador?
6. Você acredita que há grandes diferenças entre o (Desocupa/MPL SSA) e o modelo
clássico de movimento social? Quais seriam elas?
7. Como vê politicamente a cidade de Salvador hoje?
1.
2.
3.
4.
5.

Bloco 3: interação online
1. Quando se deu seu primeiro contato com a internet? Por que motivo?
2. Com que freqüência e onde geralmente acessa internet?
3. Você administrava/administra algum canal de comunicação do movimento? Qual
(is)? Qual a sua rotina de tarefas nele (s)?
4. Você se considera politicamente mais atuante via internet ou através de ações urbanas
presenciais? Por que?
5. Possui ou já possuiu perfil em redes sociais online? Em quais interage com maior
freqüência?
6. Você escreve ou já escreveu com regularidade para algum blog, revista ou qualquer
site na internet? Qual(is)?
7. Em sua opinião, o que é necessário para que a chamada de um evento político-social
na internet seja bem-sucedida?
8. Em sua opinião, que função social a internet desempenha na atualidade? Que tipos de
benefícios e perdas podem dela advir no processo de mobilização política popular?

