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Resumo 

 

 A pesquisa tem como objetivo avaliar a relação dos movimentos sociais de junho 

de 2013 com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando da ruptura dos diálogos e a 

ocupação desta em dois momentos distintos: a discussão e votação do plano de cargos, 

carreiras e salários dos professores da rede pública municipal, e a composição e instalação 

da Comissão Parlamentar de Inquérito dos ônibus. Para tanto, foram criadas 5 categorias 

de análise: 1. Política e Participação; 2. Manifestações, Mobilizações e Movimentos; 3. 

Ocupa Câmara; 4. CPI dos Ônibus e Plano de Cargos e Salários dos Professores; 5. 

Diálogos. O trabalho também apresenta recomendações que visam a elaboração de um 

plano de trabalho para o exercício de mandato parlamentar que aperfeiçoe os mecanismos 

de participação, transparência, democracia direta e interativa na Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro e, desta forma, se conecte com a sociedade em rede. 

 

 

Palavras-Chave:  
 

 Inclusão digital; sociedade em rede; movimentos sociais em rede; participação; 

representação; democracia direta. 

 



 

 

Abstract 

 

The research aims to evaluate the relationship between the July 2013 social movements and 
the Rio de Janeiro City Council, by the time of dialogue breakdown and the Council's 
ocupation at two different moments: the discussion and vote on the positions, pay and career 
plans of municipal teachers, and the composition and installation of the Bus Parliamentary 
Commission of Inquiry. Thus, we created five categories of analysis: 1. Policy and 
Participation; 2. Mobilizations and Movements; 3. The Chamber Occupation; 4. The Bus 
Parliamentary Comission of Inquiry and Jobs and Salaries of Teachers Plan; 5. Dialogues. 
This paper also presents recommendations to the development of a work plan for a 
parliamentary term of office able to refine the mechanisms of participation, transparency, 
direct and interactive democracy in the Rio de Janeiro City Council and thus connect it with 
network society.  

 

Keywords 

 

       Digital inclusion; online society; online social movements; participation; representation; direct 
democracy. 
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“Em razão da convergência da evolução histórica e da transformação 
tecnológica, entramos em um modelo genuinamente cultural de 

interação e organização social. Por isso é que a informação 
representa o principal ingrediente de nossa organização social, e os 

fluxos e mensagens e imagens entre as redes constituem um 
encadeamento básico de nossa estrutura social. Não quer dizer que a 

história terminou em uma feliz reconciliação da Humanidade, consigo 
mesmo. Na verdade, é o oposto: a história está apenas começando, se 

por história entendemos o momento em que, após milênios numa 
batalha pré-histórica com a Natureza, primeiro para sobreviver, 

depois para conquistá-la, nossa espécie tem alcançado nível de 
conhecimento e organização social que nos permitirá viver em um 

mundo predominantemente social. É o começo de uma nova 
existência e, sem dúvida, o início de uma nova era, a era da 

informação, marcada pela autonomia da cultura vis-à-vis as bases 
materiais de nossa existência. Mas este não é necessariamente um 

momento animador porque, finalmente sozinho em nosso mundo de 
humanos, teremos de olharmos, no espelho da verdade histórica, 

talvez não gostemos da imagem refletida”. (Castells, 2012, p.574).
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O ano de 2013 transcorria de forma serena e tranquila no Brasil rumo à Copa mundial 

de futebol de 2014 e às Olimpíadas de 2016. O cenário constituído era de certezas quase 

irrefutáveis quanto à economia e ao processo de sucessão presidencial do ano seguinte. 

Porém, faltava apenas um detalhe não observado ou destacado pela maioria esmagadora, 

podendo até dizer, pela quase totalidade dos articulistas e formadores de opinião, que havia  

ausência de combinação com os “russos”, conforme expressão popular. 

E, neste caso, os “russos” são o povo brasileiro que estava atento ao falatório quanto 

aos temas, acima citados, da agenda propagada e de marquetagem. As cifras bilionárias 

divulgadas e recalculadas de tempo em tempo quanto à construção, modernização e 

remodelação dos estádios, agora denominados de ‘arenas’, tornaram-se algo natural no mundo 

midiático tradicional, mas não eram tratadas da mesma forma pelas mídias sociais. 

Tal fato, porém, que tinha tudo para passar de forma despercebida, e, portanto, 

subestimado, – a ponto de ser prorrogada a sua efetivação do início do ano, em janeiro de 

2013, para o mês de junho, como forma de maquiar e deslocar efeitos do cálculo do índice de 

inflação, – transforma-se no gatilho que dispara a ida às ruas: o aumento das tarifas dos 

ônibus. A perplexidade é geral, até mesmo para quem organiza os movimentos. Afinal, não 

era pelos 0,20 centavos a presença de milhares de pessoas nas ruas da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Vale destacar que constatamos não apenas uma pauta de reivindicação, como outrora 

vivenciamos com a bandeira pela anistia ampla, geral e irrestrita ou pelas Diretas Já, em 1984, 

que reuniu, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, mais de um milhão de brasileiros 

reivindicando o direito de votar para presidente da república, mas várias pautas foram 

apresentadas, pela população organizada ou não, materializadas nas formas de cartazes e 

publicizadas nas redes sociais, o que de certa forma conceituam-se como a manifestação nas 

ruas das redes sociais, isto é, o “facebook nas ruas” e outras plataformas como canais de 

expressão e veiculação da indignação ‘por tudo que está aí’. 

O Rio de Janeiro não ficaria de fora de mais uma movimentação histórica no Brasil, o 

que ficou comprovado, como, mais uma vez, a cidade foi palco de acontecimentos que 

repercutiram e influenciaram às demais regiões do país. 
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Somam-se a esta característica histórica fatores intrínsecos à realidade política da 

Cidade Maravilhosa, tais como: a batalha pela instalação e composição de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para investigar o sistema de transporte rodoviário, a CPI dos Ônibus, 

e a discussão e votação do plano de cargos e salários dos profissionais da educação. Enfim, 

matérias na ordem do dia da Câmara dos Vereadores, cujos desdobramentos provocaram 

conflitos irreparáveis às partes envolvidas, e que chegaram às vias de fato com perdas e 

danos. 

O problema central dessa pesquisa são as limitações da democracia representativa e a 

"prontidão" da atuação de formas emergentes de democracia participativa/interativa. Os 

acontecimentos de junho de 2013 desvelaram o isolamento e a obstrução dos canais de 

diálogo e negociação do poder legislativo local, mesmo considerando que uma das pautas 

estivesse vinculada a uma parte interessada em sua luta econômica, e, portanto, não 

hegemônica na sociedade.  

 Mas, a outra se referia ao interesse da maioria da população, pois, o que estava, e 

encontra-se em jogo, era, e é, a mobilidade das pessoas em uma cidade que apresenta níveis 

insuportáveis de retenções e paralisia quanto ao direito de ir e vir no transporte coletivo 

urbano. 

 E a soma destas questões ganhou as pessoas para legitimar os movimentos pela 

redução do aumento da passagem de ônibus, o que de fato se tornou realidade, e pela melhoria 

salarial e de condições de trabalho na educação. 

 A Câmara Municipal do Rio de Janeiro enfrenta o isolamento e o distanciamento da 

maioria da população à qual deveria representar. E, no caso específico, por ser o poder 

legislativo local que deveria resguardar a institucionalidade como canal legítimo e 

democrático da representação outorgada pelos eleitores, no processo de escolha para regular, 

mediar e monitorar o poder executivo. 

             A delimitação do tema visa o desenvolvimento de um estudo qualitativo sobre os 

movimentos sociais e a sociedade em rede no contexto da ruptura nos diálogos entre o poder 

legislativo e os movimentos sociais a partir de junho de 2013, o que teve como resultados a 

ocupação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro à época da discussão e votação do Plano de 

Cargos e Salários dos professores da rede municipal de ensino e da CPI dos Ônibus. 

            O objetivo geral é compreender como o poder legislativo da Cidade do Rio de Janeiro 

se relaciona com os movimentos sociais, afim de entender a ruptura do diálogo entre os 

movimentos e esse poder em um contexto específico, as manifestações de Junho de 2013, o 
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que segundo Kerlinger (1979, p.35), “um problema é uma questão que mostra uma situação 

necessitada de discussão, investigação, decisão ou solução”. 

            Os objetivo específicos são: discutir o conceito de sociedade em rede e a sua relação 

tanto com a formação concreta dos movimentos sociais, quanto com as possibilidades teóricas 

de democracia direta, deliberativa e participativa; esclarecer as razões da ruptura entre o poder 

legislativo e os movimentos sociais do Rio de Janeiro; compreender o contexto sociopolítico 

em que essa ruptura se deu; entender o peso e a relevância dos conflitos e impasses 

específicos nos momentos que antecederam essa ruptura; compreender como a radicalização 

das posições dos vários atores se agravou devido à ausência de instâncias intermediárias, com 

mecanismos de contrapeso e mediação de conflito e propor a institucionalização de 

mecanismos de diálogo e mediação de conflito entre o poder legislativo do Rio de Janeiro e os 

movimentos sociais e demais representantes da sociedade civil. 

 Fez-se a opção pelo método de pesquisa qualitativa, exploratória e intervencionista  

(VERGARA, 2009), método mais adequado para tratar das questões, sobretudo devido às 

possibilidades e à imprescindibilidade de analisar uma realidade social complexa e propor 

ações benéficas para o contexto e os atores envolvidos. A abordagem não se limita, todavia, 

às orientações genéricas da pesquisa qualitativa: tenta-se em diversos momentos lançar mão 

de uma criticidade necessária.  

Compreende-se, de acordo com essa perspectiva crítica, que a realidade social é 

historicamente criada, reproduzida e produzida por indivíduos e grupos – as mais diversas 

forças sociais estão em constante tensão, seja em busca de hegemonia ou de mera 

sobrevivência. A pesquisa fixa-se, por isso, nos conflitos e contradições da sociedade atual, 

tentando encontrar os elementos de alienação e dominação e as ferramentas tecnológicas e 

sociais utilizadas para transcender tais limitações. 

 Na pesquisa qualitativa espera-se que o pesquisador se utilize de uma postura 

filosófica/sociológica definida ou que um modelo analítico seja assumido, já que é impossível 

realizar qualquer leitura do mundo social sem uma perspectiva sobre como ele pode ser 

experimentado, produzido e entendido. A preferência nesta pesquisa foi por textos que tratam 

do conceito de sociedade em rede, considerando principalmente Castells (1999), segundo o 

qual a identidade, fruto das representações sociais e da ordem dos significados que se formam 

através dos indivíduos em relação dialética com seu meio social.  
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A sociedade em rede é aquela das interceções entre identidades, da sociabilidade 

baseada em uma dimensão virtual, não mais dependente de delimitações cronotópicas (de 

espaço e tempo). Castells é muito claro em definir que a sociedade em rede só pode existir em 

um contexto marcado pela revolução das tecnologias da informação, pela crise do estatismo e 

do capitalismo (e das identidades associadas a essas ideologias) e pelo surgimento de 

movimentos sociais sem laços necessariamente patrióticos, nacionais e tribais. 

 A revolução das tecnologias digitais e da informação transforma a sociedade em todos 

os seus níveis, da definição de códigos culturais mais ou menos arraigados até as suas bases 

materiais, influenciando significativamente seus processos de poder, geração de riqueza e 

transmissão de valores.  

 A crise do capitalismo, do nacionalismo e dos modelos de desenvolvimento social 

associados a eles é responsável por transformações na sociedade e na própria estrutura do 

Estado, que ao buscar se reformular como Estado de Bem-estar Social foi claramente incapaz 

de acompanhar as transformações da Era da Informação.  

O capitalismo, apesar de suas crises, adaptou-se melhor, flexibilizando suas 

organizações e estratégias e beneficiando-se das tecnologias informacionais no gerenciamento 

dos seus processos, na transformação das relações de trabalho, na utilização de mão-de-obra 

remota, mais barata, que executa suas atividades em condições lastimáveis, na globalização 

aparentemente sem volta das atividades comerciais. 

 Na esteira desses processos vieram as maneiras de contestar os poderes ampliados e 

retraídos nesta Era: os movimentos sociais, que eclodem sobretudo a partir de 1968, ganham 

cada vez mais um protagonismo cultural, moldando as percepções, propostas políticas e a 

vida cotidiana dos indivíduos. A luta desses movimentos questiona valores tradicionais e suas 

bases mais remotas, na tentativa de encontrar valores mais abertos para a formação de laços 

humanos e organizações sociais de modo geral. 

 Tendo em vista esse modelo analítico, entrevistas semiestruturadas foram planejadas e 

por meio de respostas orais realizou-se a coleta de dados. Seis entrevistas de cerca de 195 

minutos de áudio gravado foram transcritas e analisadas de acordo com os objetivos que serão 

descritos. Os dados foram analisados sob  perspectiva de cinco pontos principais: política e 

representação; manifestações, mobilizações e movimentos sociais; ocupa câmara; CPI dos 

ônibus e o plano de cargos e salários dos professores e diálogos à luz do referencial teórico, 

fundamentado em Castells.  Destacou-se, principalmente, as interações entre os movimentos 
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sociais e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sobretudo nos contextos anteriormente 

mencionados. 

 A seleção dos entrevistados aconteceu de acordo com um critério de acesso e 

importância do indivíduo para a realização da coleta de dados, sendo escolhidos, do “lado” da 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro o seu presidente, o vereador Jorge Felippe (PMDB) e o 

relator da CPI dos Ônibus, vereador Professor Uoston (PMDB), ambos membros do partido 

ao qual o prefeito da cidade, Eduardo Paes, é filiado, e que detém a maior bancada na casa 

legislativa, além de outros dois vereadores: Eliomar Coelho (PSOL) e Reimont (PT), que 

integram a oposição e se relacionam com os movimentos sociais na cidade do Rio de Janeiro, 

isto é, representantes do poder legislativo.  

Como representantes do outro lado do diálogo possível entre a Câmara e os 

movimentos sociais foram selecionados Rudolph Hassan, um membro da Assembleia do 

Largo, e Mag, da Assembleia Popular, ambos movimentos com ligações diretas com as 

manifestações de 2013. 

 A pesquisa qualitativa tem métodos de geração de dados flexíveis e sensíveis ao 

contexto social no qual estão sendo produzidos e também métodos de construção de análise e 

explanação, onde são envolvidos o entendimento da complexidade, detalhe e contexto, que 

por sua vez tem embasamento em dados ricos e contextuais, enfatizando as formas holísticas, 

ou seja, em sua totalidade, levando em consideração o todo e as partes inter-relacionadas a 

ele. Pode até ocorrer uma quantificação, mas as formas e análises estatísticas não são vistas 

como centrais.  

Ela deve ser conduzida de forma rigorosa e sistemática; isto não significa que deva ser 

rígida ou estruturada; deve ser efetuada de forma estratégica, flexível e contextual e o 

pesquisador toma decisões com a sensibilidade focada nas mudanças de situações e de 

contextos.  

A subjetividade do pesquisador pode influenciar de maneira decisiva uma pesquisa 

qualitativa, mas não deve de nenhuma maneira ser razão para sua desqualificação, pois o 

pesquisador consciente sempre leva em consideração suas ações e o seu papel no processo de 

pesquisa, e se sujeita ao mesmo processo de crítica ao qual sujeita seus dados, exercitando a 

autocrítica.  

A pesquisa qualitativa tem como missão adicional produzir explicações para uma 

questão intelectual, onde o papel do pesquisador tem que levar em consideração que está 
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produzindo explicações sociais. Ele precisa, portanto, ser muito claro em relação à lógica em 

que tais explicações estão sendo baseadas. Também deve levar em consideração que 

descrições e explorações são desenvolvidas a partir de visões seletivas e interpretações; elas 

podem, portanto, carecer de neutralidade e objetividade, além de serem sempre incompletas. 

Creswell (2007) remete a Starke (1995) quanto  as “generalizações naturalistas”(p.86), o que 

segundo Creswell (p.142) “refere-se a uma afirmação como uma generalização proposicional 

– o resumo das interpretações e alegações do pesquisador – à qual se acrescentam as 

experiências pessoais do pesquisador” e também destaca que “os investigadores esperam 

descobrir uma teoria que seja baseada em informações dos participantes (Strauss e Corbin, 

1998)”, CRESSWELL (2007, p.143). 

Outra de suas finalidades, a pesquisa qualitativa, é produzir explanações sociais que 

possam ser, em maior ou menor medida, generalizáveis e que tenham ressonância.  Além de 

tudo isso, a pesquisa qualitativa deve obedecer à ética e respeitar os contextos políticos.  

De acordo com uma definição de Van Maanen (1983), as metodologias qualitativas 

são compostas por um conjunto de técnicas interpretativas, que têm por meta “retraçar, 

decodificar ou traduzir fenômenos sociais naturais, com vistas à obtenção de elementos 

relevantes para descrever ou explicar estes fenômenos”.  

As pesquisas qualitativas diferem das quantitativas, pois sua metodologia não se limita 

a registrar simplesmente as frequências com que ocorrem determinados fenômenos. Além 

disso, o pesquisador obtém os dados descritivos por meio de contato direto e interativo com o 

objeto de estudo, e procura entender os fenômenos de acordo com a perspectiva dos agentes 

atuantes, passando daí a processar sua interpretação. (Neves, 1996).  

Segundo Gunther (2006, p.203) há na pesquisa qualitativa “aceitação explícita da 

influência de crenças e valores sobre a teoria, sobre a escolha de tópicos de pesquisa, sobre o 

método e sobre a interpretação dos resultados”. 

Os métodos usados na pesquisa qualitativa, em sua grande parte são derivados de 

estudos de campo e etnográficos da antropologia (Patton, 1980). Glazier e Powell (1992, p. 

87), definem o que a pesquisa qualitativa não é: “um conjunto de procedimentos que depende 

fortemente de análise estatística para suas inferências ou de métodos quantitativos para a 

coleta de dados”. Kaplan e Duchon (1988) colocam, como as principais características dos 

métodos qualitativos, “a imersão do pesquisador no contexto e a perspectiva interpretativa de 

condução da pesquisa”. 
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De acordo com as observações de Godoy (1995, p. 62), o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, bem como o caráter 

descritivo e o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida, são algumas das 

características que identificam a pesquisa qualitativa. Já Maanen (1979) defende que os 

estudos qualitativos, em sua grande maioria, são realizados no próprio local onde os dados se 

originaram, o que não é suficiente para impedir o pesquisador de empregar a lógica do 

empirismo científico, mas que tais estudos partem do pressuposto de que seja melhor usar a 

perspectiva a análise fenomenológica quando se trata de fenômenos raros ou únicos e que 

apresentem alguma ambiguidade.  

Merriam (1988) deixa claro que vê a pesquisa qualitativa, como um guarda-chuva que 

cobre várias formas de investigação que ajudam a compreensão e a explicação do significado 

dos fenômenos sociais. Ele utiliza também, vários outros termos para designar a pesquisa 

qualitativa, tais como: investigação naturalista, pesquisa interpretativa, estudo de campo, 

observação participativa, pesquisa indutiva, estudo de caso e etnografia. 

Bogdan e Biklen (1992), possuem uma visão muito semelhante à de Merriam, além de 

colocarem-na como possuidoras de certas características e estratégias de pesquisa, onde os 

dados coletados são originados da descrição que as pessoas fazem, dos locais e conversas que 

não são fáceis de serem inseridas nos procedimentos estatísticos. Normalmente os dados são 

coletados “através de contatos com pessoas nos locais onde o objeto tem seu tempo... o 

pesquisador entra no mundo das pessoas que pretende estudar, obtém o conhecimento, é 

conhecido e é acreditado por eles e, sistematicamente, captura um registro escrito e detalhado 

do que ouve e observa”. 

               A categoria de política e representação é aqui encarada de acordo com os novos 

paradigmas socioeconômicos referidos por Castells. Sabe-se que em um contexto de 

interdependência global, com políticas monetárias, sociais e instituições internacionais de 

peso, o Estado/Nação vê seu poder drasticamente diminuído. Somado a esses fatores, a 

sociedade, cada vez mais autônoma e com configurações em rede manifesta interesses 

diversos, que se desdobram e expressam em diversos tipos de organização. 

 A diversidade e até a dissonância das vozes populares faz com que  o Estado escolha a 

descentralização de suas funções, a fim de atender de maneira mais adequada às múltiplas 

exigências que sobre ele recaem. Todavia, a descentralização pode ser uma realidade 

diretamente relacionada à uma crise de legitimação, na qual os setores organizados (e os 
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indivíduos que não pertencem a nenhuma organização) passam a sentir que o poder público 

foi capturado por interesses outros além daqueles da população.  

 Em entrevista, a perspectiva dos vereadores sobre o papel da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro é clara e diretamente arguido. Tanto os desvios, como a utilização da Câmara 

como espaço de negócios, quanto o papel idealizado pelos vereadores devem figurar como 

respostas a serem analisadas em conformidade com as questões analíticas sobre a legitimidade 

e a proximidade dos atores políticos com a sociedade.  

 Que os sistemas da política não consigam acompanhar as inovações informacionais, 

que tornam o Estado mais observado que observador, ou a organização em rede da sociedade 

é razão suficiente para que eles se tornem obsoletos. Por isso Castells (1999) afirma que esses 

sistemas políticos têm a própria autonomia progressivamente retirada pelos fluxos de 

informação dos quais são dependentes, abrindo espaço para reivindicações de 

reconfigurações.  

As perguntas das entrevistas devem refletir, por essa razão, as visões sobre a razão das 

crises sucessivas e a relação dessas crises com a capacidade do Estado – da Câmara mais 

especificamente – com os interesses coletivos expressados pelos vários movimentos e 

organizações sociais. 

 Já foi dito anteriormente que a sociedade em rede não funciona com limitações 

cronotópicas, ou seja, é aquela em que as tecnologias informacionais dissolveram barreiras de 

comunicação e expressão, descentralizando e ampliando as possibilidades de reivindicação, 

organização, mobilização. Não é difícil compreender que as tecnologias de informação não 

funcionam apenas como instrumentos para uma movimentação de dados, mas tornam possível 

um espaço de fluxos capaz de garantir autonomia e formar uniões orgânicas entre os atores 

sociais e políticos. Neste espaço de fluxos, acontecem também incorporações de identidades, 

garante-se o fortalecimento da democracia e a vigilância dos abusos do Estado.  

 As manifestações, mobilizações e movimentos sociais acontecem em momentos 

limítrofes, quando as (quase inexistentes) instituições concretas ou abstratas de mediação 

entre os interesses dos setores populares e as ações dos seus representantes parecem incapazes 

de atender às necessidades dos primeiros. Quando os canais de comunicação tradicionais, a 

organização de partidos, representações, as reuniões e comunicações com os representantes 

do poder parecem insuficientes, inadequados, os interesses dos poderes passam a ser 

radicalmente questionados. Se colocam em primeiro lugar os interesses dos financiadores de 

suas campanhas ou dos cidadãos, como se colocam no jogo político, se parecem comprados 

ou fiéis à sua missão pública são alguns dos pontos questionados.  
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 As manifestações da sociedade em redes têm características novas: elas se formam às 

vezes instantaneamente, sem a necessidade de uma preparação de militância, sem ensaios e 

produção centralizada de material, sem uma pauta unitária e definida. Através da internet e da 

rede de celulares principalmente, movimentos de contestação e questionamento a respeito do 

sistema político, do uso do capital público e do controle das licitações e do capital financeiro 

se organizam e tomam as ruas.  

 Além das mobilizações físicas, páginas e grupos de mensagens digitais formam o 

espaço misto de fluxos, tornando o processo de luta democrática e acessível e permitindo a 

constituição de um movimento em que uma liderança determinada não parece mais 

imprescindível.  

 Nas entrevistas é destacada a questão da pluralidade de temas das manifestações de 

2013. Os entrevistados devem demonstrar, através da variedade das suas perspectivas sobre o 

que foi o mais importante expressado, as muitas pautas e questões verdadeiramente 

relevantes. Também a importância dos movimentos sociais deve ser questionada. Os 

movimentos sociais existem com o intuito de lutar de maneira organizada por interesses de 

parcelas da população, tentando modificar o quadro do distanciamento institucional 

experimentado pelo indivíduo. São maneiras de legitimar anseios, fortalecer identidades, 

conectar pessoas, ocupar o espaço urbano com manifestações significativas, incentivar e 

garantir a autonomia, modificar valores e promover a democracia da sociedade em rede.  

 Como afirma Castells (2012), manifestações podem ser vistas pela perspectiva da 

inserção de novos sujeitos na luta democrática, sujeitos que precisam criar seu espaço de 

representatividade através de ações supostamente mais radicais, tomando decisões que 

ultrapassam seu isolamento anterior e influenciando o rumo da política da sua comunidade. 

Diante de um sistema político rígido, engessado, cujas engrenagens parecem esmagar 

expectativas populares, as manifestações se afiguram como alternativas legítimas e até 

necessárias. 

 É forçoso interpretar o momento ocupa Câmara, antecedido pela luta da composição e 

estabelecimento da CPI dos ônibus e pelas discussões e votação do plano de cargos e salários 

dos professores, como um desses momentos de colisão inevitável entre os interesses 

populares e os dos representantes do poder legislativo. Os atores políticos principais deste 

contexto são os movimentos sociais, que buscam no momento uma democracia que se 

apresente como legítima para além do cumprimento das normas de procedimento legal – uma 

democracia que demonstre certa organicidade horizontal e possa ser percebida como um 

mecanismo de adequada representação, autônoma e livre. 
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 As entrevistas investigam tanto as perspectivas dos ativistas sobre a ocupação, 

confirmando e/ou contrariando os desejos de horizontalização democrática previstos por 

teóricos que tratam do assunto das mobilizações e manifestações, quanto dos vereadores, que 

vivenciaram diretamente as dificuldades para o estabelecimento das investigações durante a 

audiência da CPI dos ônibus, na qual os serviços precários e o preço das tarifas serviram 

como razões suficientes para que os movimentos julgassem paralisar e pressionar a casa 

legislativa. 

 No balanço geral da CPI dos ônibus, das discussões sobre o plano de cargos e salários 

dos professores e na ocupação desta mesma época, podemos analisar a eficiência das ações 

dos movimentos sociais, a reação do poder legislativo frente a essas ações e o resultado dessa 

interação. Em um primeiro momento, parece claro que ao usar os instrumentos de força, 

repressão e manutenção da ordem, a casa legislativa escolheu um posicionamento de 

distanciamento ainda maior que o anterior aos eventos em questão. 

 Também na falta de empenho na criação de mecanismos e possibilidades de mediação 

e acordo entre a Câmara e o SEPE e os professores, o legislativo fez uma escolha pela 

inacessibilidade e falta de diálogo. Resta investigar, pela perspectiva dos atores envolvidos 

em todos os lados dessas disputas – manifestantes, vereadores de situação e oposição – a 

avaliação sobre o desenrolar dos fatos, o que deve revelar também suas inclinações 

ideológicas e visões a respeito da legitimidade das ações populares em face da crise de 

representatividade.  

 A categoria diálogos lida não apenas com as frustrações de diálogo ou as 

manifestações dos atores políticos a respeito da importância do diálogo no realizar das 

atividades legislativas, mas também com as possibilidades mesmas de diálogo e as razões das 

posições antagônicas.  

 Quando do esvaziamento inicial das manifestações de massa, os movimentos sociais 

retomaram o lugar principal de luta, tomando o protagonismo como representação do povo 

diante do poder legislativo.  Através do diálogo, o que é denominado como “poder popular” 

pelos ativistas, pode efetivamente participar do desenvolvimento político da cidade. O diálogo 

é a garantia da possibilidade de representação e por isso é importante investigar o que  

pensam os manifestantes e os vereadores sobre as suas condições concretas, a efetivação e 

eficácia política da atividade. Antes de ser um privilégio a ser concedido pelos detentores do 

poder público, legislativo, executivo ou judiciário, o diálogo é um princípio constitucional 

que deve ser respeitado – a mediação entre os diversos setores sociais é essencial para o 

processo democrático.  
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2. SOCIEDADE EM REDE: CONFIGURAÇÃO DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS EM REDES 

 

 O capítulo inicia-se traçando relações entre tecnologia e poder, na seção 2.1. A seção 

2.2 retrata o modo como se constituiu a sociedade em rede que possibilitou conectar as 

pessoas e o mundo em tempo real, rompendo territórios e fazendo com que o capital 

circulasse de forma avassaladora. A seção 2.3 aborda as novas tecnologias da informação e 

comunicação que promovem a interatividade e a seção 2.4 destaca a constituição do espaço de 

fluxos no mundo virtual, referenciado no espaço dos lugares. A seção 2.5 descreve como o 

encontro nas redes proporciona a formação de identidade que resiste ao modelo econômico e 

a seção 2.6 relata as ações que questionam a representação de quem exerce o poder de Estado, 

que se torna vigoroso a partir da materialidade dos movimentos sociais em redes, conforme 

seção 2.7. Na seção 2.8, o destaque foi para dois movimentos em situações completamente 

diversas em relação à situação política local. Na seção 2.9, o sistema político, que não é 

transparente e participativo para os indivíduos, é investigado.  

 

2.1. TECNOLOGIA E PODER 

 

 A relação entre tecnologia da informação e poder é tênue, pois significa integrar, 

informar, confrontar, apurar e romper com os limites que os canais tradicionais que repassam 

informações não permitem. Daí, vale ressaltar o apelo constante das TVs para falar e/ou 

apresentar o que o telespectador deseja ver. É o Brasil dos sobressaltos! Em determinados 

momentos, conseguimos ir ao espaço e em outros não saímos das cavernas. 

E a reprodução deste modelo social marcado pela desigualdade também se faz 

presente na área de TI, que é formada majoritariamente pelas classes médias e altas que 

formulam os programas que atendem à lógica mercadológica de acumulação, lucro e 

competição. E somente com a ação do poder público, é possível promover ou contribuir para 

a superação deste “novo” abismo nessa sociedade. E mesmo com os avanços das últimas 

décadas, a desigualdade ainda é grande. 

O uso das tecnologias de informação para processos de aprendizagem e replicação dos 

conhecimentos é de vital importância para o desenvolvimento humano, transcendendo até o já 

propalado desenvolvimento econômico. 
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O mundo dado é um fazer constante em que se está incluído, e passa a ser patamar 

primário, para pelo menos sobreviver, ao que vai sendo tecido nas novas bases em que é 

construída esta nova sociedade. Um olhar mais minucioso chama atenção para um fosso, que 

se delineia: de um lado, os que produzem e decodificam informações, e de um outro, diga-se 

de passagem grande contingente, os que recebem uma grande quantidade de dados que, 

porém, não são processados e trabalhados. 

Este processo por si só traz em si esta divisão que gera sensações de que ainda 

estamos em fases da Idade Média, o que provoca o desejo de luz sobre a realidade vivida. 

Chama atenção o grande contingente que não mais se realiza no mundo do trabalho, pois 

sequer domina habilidades neste, ou quando não, nunca conheceu este mundo e, portanto, em 

nenhum momento participaram desta realidade. A contradição é paralelo a isto, pois a cada 

momento o conhecimento e as técnicas se desdobram de forma acelerada, e acompanhá-las já 

é um desafio até mesmo para os que estão dentro deste espiral. Hoje, em algumas vertentes, 

fica difícil até medir o quanto se amplia este afastamento dos que estão fora do domínio 

destas técnicas. Até aqui, por melhores intenções que tenha ou venha a ter o mercado para 

contribuir com esta superação, não será possível construir pontes que promovam esta troca 

constante e ampla. 

As ações dos poderes públicos, para transformar as tecnologias de informação em 

instrumento público, poderão ser o caminho para superação destes desafios apresentados. É na 

ação política e no entendimento da polis como lugar em que a vida contemporânea se dá e as 

relações humanas estão baseadas, e de onde não poderemos fugir, por mais que “mundos” 

sejam construídos à parte do que é público. O domínio dos programas, e até a construção 

destes, possibilitará novos paradigmas e democratização do saber, em busca de inovações que 

passaram a ser a base de uma nova realidade: construir culturas digitais. 

A inclusão digital permite a difusão do conhecimento, o aumento das oportunidades de 

trabalho, maior convivência social e melhoria do diálogo entre diferentes camadas da 

sociedade. Tal inclusão esteve e ainda continua em pauta no cotidiano, da população ou de 

parcela dela, que vivencia o dia a dia mergulhado não apenas no mundo da técnica, mas 

entrelaçados por tudo que permite um viver quase em tempo real, em várias partes ou mundos 

virtuais. E à margem deste “mundo”, parte ainda significativa da população vive, neste 

momento da segunda década do século XXI, excluída da rede e desconectados do mundo 

virtual. 

Este debate consiste em pensar no que pode ser feito para superar este abismo, que 

pela velocidade da tecnologia e inovações pode ser ampliado, distanciando cada vez mais as 
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pessoas, e isolando-as das oportunidades de integração e vivência em um mundo em que a 

presença das tecnologias configura-se como fator decisivo para a superação de problemas na 

sociedade. 

Mas, o deslocamento da inclusão via mobilidade, que permite acessos de áudio, vídeo 

e texto, tem permitido o acesso de milhões de usuários do sistema telefônico à rede de 

conectividade de forma surpreendente, não mais apenas como consumidores de produtos, 

como também como produtores destes, e o compartilhamento em rede. 

Hoje em dia, é quase unanimidade que superar as diferenças, socioeconômica e 

educacional, presentes em nossa sociedade, é imprescindível para o desenvolvimento, não 

apenas econômico, mas também, fundamentalmente, humano. E neste contexto, e muito mais 

ainda por tratar-se de uma área em que o tempo é medido por bytes, gigabytes, terabytes e 

aplicativos em constantes inovações, refletir sobre esta questão e contribuir para superar este 

modelo torna-se em projetos e ações estratégicas por parte da administração pública. 

E as próximas seções estão fundamentadas no conceito, definido por Castells (1999), 

de que um novo mundo se faz presente, e de que a sua sociedade encontra-se conectada em 

rede mundial, constituindo identidade, mobilidade e movimentos em busca de transparência e 

participação no processo decisório da democracia informacional, em contraponto à 

globalização e à ação predatória do capital financeiro na vida do indivíduo. 

  

 

2.2. GLOBALIZAÇÃO E CAPITAL FINANCEIRO 

 

 O desafio de compreender e analisar o mundo, a partir da primeira década do século 

XXI, está presente na vida de todos aqueles que buscam entender que tempo é este e o que 

poderá advir dessa realidade ainda mais intensificada com as questões de crises mundiais, a 

partir das crises econômicas, da expansão dos mercados, da readequação, e quando não da 

exclusão da mão de obra de um mundo cada vez mais tecnológico, robótico, gerando 

incertezas e desespero para milhares de pessoas. 

 Aprofunda-se a exclusão, não apenas do ponto de vista social, mas, também, desta 

nova cultura, o que remete para o desafio cada vez maior da inclusão no mundo digital. É a 

sociedade em rede, em que cada vez mais o conhecimento, o poder e a riqueza vão 

aprofundando esse fosso e que, de um outro lado, torna evidente a busca por uma saída 

fundamentalista, seja do ponto de vista religioso, moral, étnico, nacional. Enfim, a violência 

no sentido de se sobrepor ao outro. Isto é um desafio para a humanidade e, particularmente, 
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para aqueles que se encontram no mundo pensado e ordenado em um estado democrático de 

direito. E essa sociedade que se fundamenta na internet, na comunicação de massa virtual, a 

partir de redes que se comunicam, se forma e se desfaz em um processo contínuo, 

constituindo-se como motor para a compreensão deste desafio e superação.  

 O entendimento desse processo nos provoca à análise dessa realidade e desse 

momento histórico. Vale destacar a crise de 2008 com as operações, a partir do mercado 

financeiro interligado em rede, quando houve a entrada e o papel do Estado, particularmente, 

americano, para conter e evitar uma crise de proporções mundiais. Este fato em si já revela o 

desafio de que a história não acabou (CASTELLS, 1999). 

 A economia cresce impulsionada por essa reordenação, fundamentada na pesquisa, 

desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação, inserindo a sociedade em rede como destaca 

Castells (1999). E com a ação do capital financeiro “a cota de lucro do setor de serviços 

financeiros passou de 10%, na década de 1980, para 40%, em 2007, e o valor de suas  ações, 

de 6% para 23%, ao passo que o setor  corresponde a apenas 5% do emprego no setor 

privado” (CASTELLS, 1999, p.5).  

 Esses dados são reveladores da movimentação do capital financeiro, que perpassa os 

continentes, e as suas ações, que se caracterizam muitas vezes como vendaval, terremoto, 

maremoto, sem a preocupação do que isso possa provocar para a vida das pessoas, para a 

coletividade da comunidade afetada, seja da perspectiva econômica, cultural e existencial.  

 Castells (1999, p.6) ressalta que “ninguém podia fazer muita coisa a respeito, porque o 

mercado financeiro global havia fugido do controle de qualquer investidor, governo ou 

agência reguladora”, por isso, chama de “um autômato Global”, que impõe sua lógica à 

economia e à sociedade em geral, inclusive aos seus próprios criadores. O capital financeiro já 

não tem controle, parâmetro para ser contido dentre as suas ações. Desta maneira, há um 

choque com a realidade de milhões de pessoas, uma vez que o mercado que deveria fazer essa 

regulação não consegue. 

 No mesmo contexto, no mundo do trabalho, a empregabilidade sofreu e sofre 

mudanças. Cada vez mais, a necessidade e a cobrança de adaptação, flexibilização, faz com 

que esse trabalhador se torne um profissional que não pode mais parar na sua qualificação, 

requalificação e na sua formação continuada frente aos desafios para garantir a sua renda e de 

sua família. Destaca-se também a entrada das mulheres no mercado de trabalho, reforçando a 

renda familiar. E a presença de trabalhadores de outros países, independente da sua 

etnicidade, cultura, religiosidade e sexualidade (porém, mão de obra qualificada), que rompe 

fronteiras em busca de uma melhor remuneração, é uma realidade. Isso está presente na 
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sociedade e faz com que nestes países se altere a cultura: “o resultado é maior multietnicidade 

e multiculturalismo em quase toda parte”, (CASTELLS, 1999, p. 7), processos promovidos 

pelas Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 A partir da interconexão, da migração em rede, dos programas formatados para serem 

rodados nos computadores e socializados na internet, transformações profundas no mundo do 

trabalho e da produção vêm sendo provocadas. 

 A internet não está mais restrita à academia ou à atividade militar, mas disseminada 

em toda a sociedade. E na sua relação direta com a comunicação e com os canais e seus meios 

tradicionais, seja rádio, televisão ou jornal, ocorre uma alteração dessa relação a partir da 

internet e tecnologias que são utilizadas, e cada vez mais apropriadas por seus usuários. Isso é 

uma realidade no mundo que vivemos. E é nesse contexto que 'as comunidades on-line estão 

se desenvolvendo rapidamente, não como mundo virtual, mas como uma virtualidade real 

integrada a outras formas de interação, em uma vida cotidiana cada vez mais híbrida'. 

(CASTELLS, 1999, p. 14) 

 São seus atores, com suas individualidades, produzindo e recebendo conteúdo, 

socializando e interagindo toda forma de conhecimento, informação e reflexão. E ao mesmo 

tempo nesse mundo virtual, tendo a sua base no espaço que ocupa, que  teremos a constituição 

do espaço dos fluxos.  

 Com essa comunicação que integra, que hoje transcende a uma máquina em casa, a 

conectividade migra para a mobilidade, para a telefonia celular, tablet, notebook, entre outros 

equipamentos, que promovem e conferem essa mobilidade ao usuário e, mais ainda, deixa-o 

conectado full-time. 

 Castells (1999) conceitua essa junção da mobilidade e da conectividade, em que as 

realidades se dão nesse tempo real, segundos e minutos, em que se pode estar dentro da rede 

sem um horário determinado, o tempo todo em rede e interagindo com outros, como “uma 

nova forma de comunicação social”, a autocomunicação de massa.  

 Esse é um conceito importante a ser destacado, uma vez que o usuário não se encontra 

em uma situação de passividade: receber, processar e armazenar informação. Ele é parte dessa 

conectividade em rede full-time, ele é um produtor, um agente, não só interage, mas pauta 

também. Ele aceita ou não o que recebe, e o que não interessa é descartado. Ele passa de 

receptor para difusor, e é nesse sentido que Castells (1999) destaca o interesse da mídia de 

não apenas entender, mas conquistar esse mercado. Para que não fique de fora e, por 

conseguinte, tenha perdas consideráveis no mundo midiático.  
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2.3. CONECTIVIDADE E MOBILIDADE 

 

  A conectividade, e a mobilidade em tempo real, assim como a revolução industrial, 

promoveu mudanças que alteraram a vida em sociedade: suas práticas, modos, hábitos e 

cultura que se materializaram na sociedade em rede. Com a revolução tecnológica, e a internet 

interligando, isso provoca, estimula e desafia a temporalidade do ser humano. 

 Tem-se a percepção de que o tempo voa, em que o fazer é infinito resultado da 

conectividade e mobilidade intensa, real e integral. A todo momento transcendendo, 

socializando, produzindo informações e respostas, em um processo de produtividade profundo 

na sociedade que provoca a necessidade de tempo e mais tempo, o que provoca tensões 

(CASTELLS, 1999). 

 É a transcendência ao tempo cronológico que escapa e é apropriado, que o tempo 

glacial se constitui no que perpassa nossa existência com a percepção e a compreensão do 

advir. Daí que Castells (1999) destaca o papel do movimento ambientalista, quando trata das 

futuras gerações. Que planeta deixaremos para os nossos bisnetos, os que virão? Essa 

compreensão desse fazer, desse mundo, que se revela como uma forma de resistir a esse 

mundo cooptado pela técnica e produtividade ad infinitum, em detrimento das condições de 

vida, mais ainda, do ser humano e sua existência. 

 E é a sociedade em rede que proporciona encontro de atores. Nessa forma de 

comunicação horizontal, a rede é mais que um canal de interação, ela garante a seus usuários 

a produção, reprodução e alteração de práticas sociais, culturais e ações de forças que se 

deslocam do mundo virtual para o real.  

É nessa nova realidade que os movimentos sociais vão exercendo as suas 

particularidades e suas ações, em função da  temática que significa sua existência fragmentada 

e plural. A identidade proporciona a constituição de movimentos sociais e as suas distintas 

pautas e formas de organização, tendo como um dos motores fundamentais o processo de 

deslegitimação da ação e representação política (CASTELLS, 1999). O que provoca 

estranhamento com aqueles que deveriam representar a sociedade e as vontades expressas 

nesse momento. É essa identidade potencializada pela tecnologia da informação que garante 

espaços críticos. 

os primeiros passos históricos das sociedades informacionais 
parecem caracterizá-las pela proeminência da identidade com  seu 
princípio organizacional. Por identidade, entendo o processo pelo 
qual um ator social se reconhece e constrói significado 
principalmente com base em determinado atributo cultural ou 
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conjunto de atributos, a ponto de excluir uma referência mais ampla 
a outras escrituras sociais. (CASTELLS, 1999, p. 57 e 58) 

 

 O autor ainda cita Alain Touraine, que afirma: 

 
numa sociedade pós-industrial em que os seus serviços culturais 
substituíram os bens materiais no cerne da produção, é a defesa da 
personalidade e cultura do sujeito contra a lógica dos aparatos e 
mercados que substitui a idéia de luta de classes. (TOURAINE apud 
CASTELLS, 1999, p.58) 

 
 
 No final do século XX para o século XXI, a mudança ocorre a partir da tecnologia da 

informação que promove e altera culturas ao processar e reprocessar a informação, o 

conhecimento, que potencializa e redistribui em rede, retroalimenta esse conhecimento e 

inova para milhões de pessoas que cada vez mais estão conectadas. É um fazer contínuo.  

 Neste processo surge uma nova economia “informacional, global, em rede” 

(CASTELLS, 1999, p.119). Primeiro porque é a aplicação eficiente da informação 

fundamentada em conhecimento. Segundo, envolve produção, consumo e a circulação e tem 

uma perspectiva mundial, potencializada, negociada e difundida em rede. Terceiro, porque as 

tecnologias da informação proporcionaram a constituição de mercados em redes em escala 

planetária, isto é, disputas globais de rede. 

 As disputas que ocorrem dentro das redes, caracterizando a nova economia, resultam 

da relevância da aplicabilidade do conhecimento com as tecnologias da informação. A 

formação educacional e cultural de uma sociedade constitui a base para esta economia. Se 

antes havia essa compreensão, a partir da perspectiva social e humanitária, agora se torna 

relevante para as grandes massas o desafio de vivenciar o mundo do conhecimento, da 

educação e da cultura.  

 

Para que as novas descobertas tecnológicas possam difundir-se por 
toda a economia e, dessa forma, intensificar o crescimento da 
produtividade a taxas observáveis, a cultura e as instituições da 
sociedade, bem como as empresas e os fatores que interagem no 
processo produtivo precisam passar por mudanças substanciais. Essa 
afirmação genérica é bastante apropriada no caso de uma revolução 
tecnológica centralizada em conhecimentos e informação, 
incorporada em operações de processamento de símbolos 
necessariamente ligados à cultura da sociedade e à 
educação/qualificação de seu povo. (CASTELLS, 1999, p. 127) 

 
 
 Segundo Castells (1999), a globalização dos mercados financeiros é a espinha dorsal 

da nova economia global. Por isso, a importância de políticas públicas nacionais “que 
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capacitem a mão de obra e as empresas locais a entrar em cooperação com redes 

transnacionais de produção e competir no mercado mundial” (CASTELLS, 2012, p.168). O 

que foi fundamental para os países asiáticos com as políticas governamentais tecnológicas. 

 A definição política e das políticas públicas, a partir do processo decisório 

governamental e de instituições internacionais, constituíram a base para essa economia 

(CASTELLS, 1999). Por isso, a importância de uma decisão política governamental em busca 

de políticas públicas que transcendam e superem a questão da perspectiva socioeconômica; 

que objetivem a formação educacional, em todas suas fases – educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior – como caminho para a formação 

de indivíduos capazes de interagir com a vida e com o poder em uma nova sociedade marcada 

pela revolução tecnológica.  

 O papel do poder público, na administração pública, revela-se como estratégico, 

principalmente, nos países em desenvolvimento e recém industrializados, uma vez que “o 

papel dos governos continua essencial no fornecimento dos recursos humanos (isto é, 

educação em todos os níveis) e infraestrutura tecnológica (em especial sistemas de 

comunicação e informática acessíveis, de baixo custo e de alta qualidade)” (CASTELLS, 

1999, p. 168) 

 Castells (1999) observa e faz considerações referentes à evolução de empresas e do 

mundo do trabalho, nos países do G7, onde o emprego rural vai deixando de existir, a 

estabilidade tradicional na indústria declina e o setor de serviços cresce, ocorre a ampliação 

das atividades do setor de serviço; a presença rápida de administradores profissionais 

especializados e técnicos; surge o “proletariado” de escritório na área administrativa e vendas; 

cresce a estabilidade no comércio varejista da empresa; ocorre a ampliação do nível superior e 

inferior de ocupação na estrutura; e a necessidade e a demanda por profissionais qualificados 

e especializados, maior do que nos níveis intermediários. 

 É o exemplo do Vale do Silício ao produzir conhecimento, inovação, pesquisa e 

desenvolvimento, conteúdo, design e programa. Porém, essa produção da indústria em larga 

escala, a concretude, a materialidade do produto não será feita lá, mas sim na China.  

 A ancoragem dessa mudança está presente na reconfiguração do mundo do trabalho. 

E, certamente, provoca inquietudes, insegurança. Não há mais a previsibilidade de uma 

carreira, a funcionalidade em que se programa a vida:  entrada no mundo do trabalho com a 

perspectiva de saída com  estabilidade, ganhos e progressão na carreira. Essa perspectiva de 

um mundo dado já não se encontra presente para gerações que buscam ou adentram o 

mercado de trabalho, como as que virão em busca das oportunidades. (CASTELLS, 2012). As 
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Tecnologias da Informação e Comunicação afetam profundamente o mundo do trabalho, do 

emprego, das empresas, da produção, tendo em vista que promovem a conectividade  em rede 

do processo produtivo.  

2.4. CIDADES E O ESPAÇO DE FLUXOS 

 

 Castells (1999) destaca a invenção do alfabeto, no ano 711 a.C., na Grécia, como fator 

preponderante para a humanidade, e que desloca o mundo dos sons e imagens para o mundo 

das artes, o que altera profundamente a comunicação. Depois de 2.700 anos, vivenciamos 

uma profunda mudança com a revolução tecnológica, a qual proporciona: 

 

a integração de vários modos de comunicação e uma rede interativa. 
Ou, em outras palavras, a formação de um hipertexto e uma 
metalinguagem que, pela primeira vez na história, integra no mesmo 
sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação 
humana. (CASTELLS, 1999, p. 414). 

 
 

 É um novo mundo, uma nova realidade. É o virtual que absorve o real, digitaliza, 

reprocessa e retorna para a vida cotidiana das pessoas, e isso proporciona uma nova cultura 

que provoca alterações substanciais na  sociedade.  

 

A internet tem tido índice de penetração mais veloz do que qualquer 
outro meio de comunicação da história: nos EUA, o rádio levou 
trinta anos para chegar a 60 milhões de pessoas; a TV alcançou esse 
nível de difusão em quinze anos; a internet o fez em apenas três anos 
após a criação da teia mundial (CASTELLS, 1999, p. 439). 

 

 A vida urbana, que agrega milhões de indivíduos nos espaços em que os encontros e 

desencontros da vida ocorrem, agora não apenas de forma presencial, mas, também nos 

espaços de fluxos constituídos na rede. Com esta nova realidade, as tensões já presentes na 

vida urbana também são potencializadas.  

 As megacidades trazem em si as contradições inerentes à vida, mas seu fator 

fundamental é a conectividade às redes globais, ainda que possuam populações à margem, 

excluídas, dessa conectividade. Elas configuram uma modelagem urbana mundial e 

intermediam, dessa forma, a troca e a dinâmica entre a sua produção, cultura, hábitos e 

costumes que correm o mundo. “As megacidades são os pontos nodais e o centro de poder da 

nova forma/processo espacial da era da informação: o espaço de fluxos”. (CASTELLS, 1999, 

p.499)  
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O espaço de fluxos é a organização material das práticas sociais de 
tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por fluxos, 
entendo as sequências intencionais, repetitivas e programáveis de 
intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, 
mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, política e 
simbólica da sociedade”. (CASTELLS, 1999, p. 501) 

 
 
 Através do espaço de fluxos, a emergência de fatores que incomodam, degradam ou 

reduzem o espaço dos lugares é capturada em redes pelas pessoas conectadas, que 

compartilham e, dessa forma, reagem às ações que provocam descaracterizações de lugares 

públicos.  

 Fundamentalmente, essas ações dos cidadãos dessas megacidades e regiões  

metropolitanas são contrapontos à presença do capital que promove estas desqualificações dos 

espaços dos lugares e do tempo local. Soma-se a isso a economia globalizada, que afeta o 

cotidiano, gera desconforto, descrença, baixa perspectiva de vida e projetos pela presença, não 

necessariamente constante, mas sazonal, das crises financeiras monetárias, e a insegurança se 

torna presente na vida das pessoas, principalmente, por não poderem fazer com que seu 

salário renda mais, mas essencialmente com a garantia da sua empregabilidade, do seu padrão 

de vida, de ser forte nas grandes cidades (CASTELLS, 1999). 

 Destacam-se, também, questões presentes no cotidiano de realidades específicas na 

vida dos indivíduos, tais como: mobilidade urbana, segurança pública, mazelas sociais 

presentes no dia a dia, mudanças climáticas, entre outras variáveis. E é dentro desta análise 

que Castells (1999, p. 565) ressalva: “eu afirmaria que essa lógica de redes gera uma 

determinação social em nível mais alto que a dos interesses sociais específicos expressos por 

meio das redes: o poder dos fluxos é mais importante do que os fluxos do poder”. 

 

2.5. REDES E IDENTIDADE  

 

 Segundo Castells, em “O Poder da Identidade”, as mudanças a partir da tecnologia da 

informação e a reestruturação do capitalismo constituem uma nova sociedade, a sociedade em 

rede. Para o autor, temos um novo mundo com as atividades econômicas globais; as redes 

como fator preponderante de organização; o emprego instável e flexível, isto é, a  

individualização da mão-de-obra; a cultura da virtualidade real e os meios de comunicação 

interligados com uma  produção em tempo real articulando milhares e milhões no mundo. 
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 Todo esse processo proporciona a criação de espaço de fluxos, que para o ser humano, 

gera uma alteração profunda na sua existência em relação ao tempo e ao espaço. Essas 

mudanças são profundas e Castells realiza um paralelo quanto à difusão da revolução 

industrial e do estatismo.  

 Enfim, esse é o desafio do nosso mundo e tempo presente. Mas, algo ocorreu no 

último quarto de século: a constituição de identidade coletiva. Castells (1999) destaca dois 

movimentos como afirmação destas identidades: o feminismo e o ambientalismo, assim como 

outros movimentos reativos que desafiam a globalização e o cosmopolitismo. A sociedade em 

rede se difunde rapidamente e mais rápido ainda se comparada aos exemplos, anteriormente 

citados,  que se propagaram pelo mundo à época. Hoje, ela altera profundamente as 

instituições, as culturas, cria riqueza e ao mesmo tempo proporciona o crescimento da 

pobreza,. Possibilita inovação, pesquisa e desenvolvimento, e, contraditoriamente, provoca o 

desespero frente a essa nova realidade. 

 Castells (1999, p. 20) define movimentos sociais: “São ações coletivas com 

determinado propósito cujo resultado, tanto em caso de sucesso como de fracasso, transforma 

os valores e instituições da sociedade.”. E continua de forma desmistificadora e afirmativa 

quanto aos movimentos sociais. O autor considera que: 

 
do ponto de vista analítico, não existem movimentos sociais “bons” 
ou “maus”, progressistas ou retrógrados. São eles reflexos do que 
somos caminhos de nossa transformação, uma vez que a 
transformação pode levar a uma gama variada de paraísos, de 
infernos ou de infernos paradisíacos. 

 
 

 Essa definição é de suma importância, pois rompe um conceito que pode ser 

considerado axiomático, ou seja, que  as ações das grandes massas é algo que possa 

verdadeiramente mudar e mudar para melhor a vida em sociedade. E destaca que mudanças 

que tenham como base a intolerância, as ações bárbaras, não se coadunam como algo positivo 

para a sociedade. O fazer coletivo, a partir dessas identidades, pode fazer com que a sociedade 

avance ou não. Castells (1999. p. 20) teoriza: “não obstante a tudo isso, esse é nosso mundo, 

isto somos nós, em nossa contraditória pluralidade, e é isto que temos de compreender, se for 

absolutamente necessário enfrentá-lo e superá-lo.” 

 De acordo com Castells (1999), a identidade é o construído, a partir dos elementos 

constitutivos da história, biologia, geografia, institucionalidades, pessoas e suas emoções e 

vivências, poderes e religiosidades que fornecem a base para os papéis, funções e ações dos 

atores sociais. As identidades podem ser legitimadoras de resistência ou de projeto. A 
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primeira proporciona a constituição de uma sociedade civil, de organizações e instituições.  

 A de resistência, Castells cita Etzioni, leva a uma formação de comunas, ou 

comunidades. E a identidade de projeto significa a identidade de atores sociais, a partir das 

transformações que esse projeto de identidade representa. Castells (1999) destaca a questão 

das mulheres, das crianças, enfim, daqueles que construíram um polo de resistência na 

sociedade e afirmaram a sua identidade de projeto. 

 É nessa tessitura que a sociedade em rede proporciona e garante o espaço de fluxos 

como base fundamental para a constituição de identidade. Portanto, as identidades coletivas 

são desafiadoras, a partir dos fatores que se tornaram preponderantes na agenda mundial: 

fundamentalismo religioso, nacionalismo, identidade étnica e identidade territorial. 

 Esses pontos promovem o reencontro dos seres humanos abalados em suas 

perspectivas em relação ao que veio desconstruindo a sociedade ao longo do tempo. E o medo 

e as incertezas fazem com que a insegurança do ser humano em relação à vida prepondere, 

visto que a certeza de verdades que outrora vigorava no cotidiano das pessoas se dilui, o que 

promove esse desencontro. Então, essas questões agregam e fazem com que retornem a uma 

vivência conjunta com outros que compartilham das mesmas crenças. 

 Castells (1999) destaca a experiência soviética como uma assertiva de que o Estado 

não promove e constrói identidade, pois, as nações se sobrepõem a isso e podem sobreviver 

ao longo do tempo.   

 A questão da Catalunha também é um outro indicativo em relação à afirmação 

histórica de um povo, e a questão da língua como fator de agregação e constituição da nação. 

São dois exemplos que desafiam a lógica do poder do Estado. A cultura apresenta-se, dessa 

maneira, como fator preponderante de existência e resistência frente a uma economia da 

informação; em que a educação e formação são relevantes para a empregabilidade, uma vez 

que desloca a manufatura, o trabalho braçal, para os que se encontram excluídos desta nova 

economia. A sociedade americana, por exemplo, destina esses empregos menos qualificados 

para os negros, como também para países que ofertam mão de obra barata comparada aos 

países desenvolvidos. 

 Em relação às metrópoles, segundo Castells (1999), há um debate ultrapassado na 

Sociologia, de que não teria mais sentido defini-las como comunidades. Pois, o que seria 

comum nestes espaços, fruto da urbanização e da suburbanização?  

 No entanto, o autor, estabelece um contraponto, ressaltando que há um encontro a 

partir da cultura de pertencimento que é comum a um grupo de pessoas, e faz com que a 

articulação e mobilização social levem a movimentos, os quais são compartilhados, 
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produzindo significados importantes: movimentos de resistências ou de melhorias das 

condições de vida, da cultura local, da autonomia. Enfim, requalificação dos espaços públicos 

que são importantes para os cidadãos. 

 Daí, o destaque para as décadas de 80 e 90, quando esses movimentos se 

consolidaram. Castells (1999) classifica-os em quatro grandes grupos: i) integração e 

participação dos governos locais direta ou indiretamente, trabalhando pelo desenvolvimento e 

pela transformação local. Enfim, com a presença do cidadão junto ao poder público, ao 

Estado; ii) organização desse movimento num processo de resistência, destacando a questão 

ambiental como o fator preponderante de luta da melhoria da qualidade de vida; iii) locais em 

que as comunidades com renda inferior, baixa renda, lutam pela sobrevivência e pelas 

condições de moradia, de habitação, de qualidade de vida local. Então, há uma articulação em 

rede de solidariedade, fraternidade, envolvendo vários atores aí importantes nesse processo; E 

por fim, iv) áreas onde há uma segregação, esses movimentos estão isolados, estão no que 

poderíamos chamar de guetos, em áreas desprovidas de questões básicas para sobreviver, não 

resolvidas e não atendidas pelo poder público.  

 São faces dos movimentos sociais urbanos, em que há uma vinculação, a resistência de 

identidades frente à globalização, à perda do que era comum e a valores fundamentais na 

história dos seres humanos.  

 
os indivíduos carregam os seus deuses no coração. Não raciocinam, 
acreditam. São a manifestação corpórea dos valores eternos de Deus 
e, como tal, não podem nem ser dissolvidos, perdidos em meio ao 
turbilhão dos fluxos de informação e das redes interorganizacionais. 
É por isso que a língua,  bem como as imagens comunais, são tão 
essenciais para restabelecer a comunicação entre os corpos tornados 
autônomos, que escapam a dominação de fluxos desprovidos de 
história, ao mesmo tempo restaurando os padrões de comunicação 
repletos de significado entre os respectivos integrantes do processo. 
(CASTELLS, 1999. p.85) 

 
 

 O processo de consolidação desse novo mundo, a sociedade em rede, provoca, 

também, privilégios em determinadas sociedades em que as pessoas vão sendo excluídas, pois  

é um processo dinâmico na era da tecnologia, provocando um sentimento forte no ser humano 

de perda de controle sobre a sua vida, a sua representação política, da empresa, economia, 

governo, sobre o seu poder de decisão e escolha.  

 A questão perpassa a lida pela sobrevivência, uma vez que remete ao que é sustentável 

para esse ser humano no mundo. É essa perda que faz com que haja uma reação a essa lógica 
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global que vai controlando, ditando as regras. Porém, promove encontros em várias partes do 

planeta.  

 Castells (1999) ressalta: primeiro, a compreensão dos movimentos sociais no sentido 

de que eles são o que dizem ser, suas práticas e, sobretudo, as práticas discursivas são sua 

autodefinição; segundo, que os movimentos podem ser conservadores, reacionários ou as duas 

coisas ou nenhuma delas; terceiro, destaca, na página 95, o conceito clássico de Alain 

Touraine “que define o movimento com três princípios: a identidade do movimento, o 

adversário do movimento e a visão e o modelo social do movimento, que aqui denomino meta 

societal" 

 Os movimentos sociais são resistências à globalização, pois Castells (1999, p. 96) 

ressalta “que a ilusão neoliberal do fim da História está ultrapassada, à medida que sociedades 

com Histórias altamente específicas vão tendo sua desforra contra a dominação dos fluxos 

globais”. Castells cita os seguintes: os zapatistas no México, as milícias norte-americanas, ou 

chamados patriotas, e a Verdade Suprema no Japão, como movimentos distintos e com 

objetivos diferentes, mas cada qual como uma forma de resistência à captura pela 

globalização. E destaca os zapatistas como o primeiro movimento de guerrilha informacional 

no mundo, em que o uso das telecomunicações, vídeos, comunicação via computador, foram 

meios fundamentais para se angariar apoio junto aos intelectuais, à sociedade, à população. 

 Na mesma situação, e tendo como fator fundamental para a expansão, a milícia norte-

americana ou movimento Patriota, pela Internet, em um processo de comunicação, reflexão, 

debate, formulação e compartilhamento de pensamentos e estratégias. Nesse caso, o inverso 

para a compreensão desse movimento era que a chamada nova ordem mundial tinha como 

objetivo final suplantar e acabar com a soberania norte-americana por conta de interesses 

financeiros e políticos que desejam controlar o governo dos EUA e os acordos, também, como 

uma ameaça à pátria americana. 

 O que segundo Castells (1999, p. 121), é algo que tem um espaço e uma ressonância 

importante na sociedade americana, por ter duas características culturais fortes que são: o 

individualismo exacerbado e a desconfiança de governos despóticos. Isso legitima essa 

resistência contra a “informacionalização da sociedade, globalização da economia e 

profissionalização da política.” 

 No Japão, o enfraquecimento e a desarticulação dos movimentos sociais na década de 

60 fez com que se constituísse essa sociedade da informação. No entanto,  faltou a inovação 

cultural e um vazio espiritual. Na década de 70, essa sociedade, em que uma parcela está 



33 

ligada ao mundo material da tecnologia sem o sentido espiritual, fez com que ocorresse uma 

transcendência da área material para o espiritual. 

 É dessa forma que a Verdade Suprema consegue se estruturar e trabalhar para reagir à 

reforma na família, instituição tradicional e autoritária da sociedade japonesa. E a resistência 

se dá com seus corpos, pela transcendência e prática da meditação como a ioga ou o budismo 

tibetano. 

 Então, faz sentido que um líder passe a capitalizar e ser a vertente desse processo, que 

também leva a manipulações. Entretanto, Castells (1999, p.131) aponta que a Verdade 

Suprema não deve ser vista como um ato de alucinação coletiva, mas que “parece ter sido 

uma caricatura horrenda da Sociedade da Informação Japonesa que reflete a estrutura de 

governo, a corporação e o culto à tecnologia, junto com a transcendência espiritual 

tradicional." 

 Castells (1999) conceitua os novos movimentos sociais como contrapontos à 

globalização e seus representantes, o que constitui um desafio para o estado e para o sistema 

político: como tratar, dialogar, compreender e dar conta das pautas dos movimentos sociais 

incorporadas à agenda política que almeja resistir ao capital avassalador que corrói a vida dos 

trabalhadores e consumidores. Esse desafio é o que em grande parte assombra a sociedade no 

século XXI. 

 Portanto, três características são fundamentais em um movimento social: identidade, 

adversário e objetivo. A identidade em uma sociedade em rede é constituída no espaço de 

fluxos, pois este promove a organicidade do fazer que se encontra disperso e configura uma 

identidade entre os atores sociais. E o espaço de lugares proporciona os encontros que 

materializam as ações de massa desta identidade. 

 

2.6. ESTADO, REPRESENTAÇÃO, LEGITIMAÇÃO E DEMOCRACIA 

INFORMACIONAL 

  

  Na atualidade, o Estado/Nação tem o seu poder reduzido frente à globalização 

econômica, pois a política monetária, orçamento, profissão, comércio, arrecadação, as contas 

a pagar, a rede de proteção social, tudo isso faz com que nessa realidade globalizada ocorra 

uma redução desse poder econômico e decisório do Estado/Nação. Uma vez que o capital é 

volátil e de circulação em vários mercados no mundo, o Estado/Nação não tem poder de 

regulação do capital financeiro. 
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 E como a sociedade está em rede, também o Estado/Nação reduz o seu poder de 

pautar, midiatizar e de se comunicar de forma interativa e atender as suas múltiplas demandas. 

E cada vez mais se torna  presente a produção autônoma de milhares e milhões de pessoas que 

se encontram conectadas, então o Estado/Nação enfrenta, segundo Castells (1999. p.298), três 

desafios preponderantes quanto a esta nova configuração: “globalização e não exclusividade 

da propriedade; flexibilidade e capacidade de penetração da tecnologia; e autonomia e 

diversidade da mídia”, o que são contrapontos fortes à realidade do Estado/Nação. E um outro 

fator de enfraquecimento do Estado é o crime globalizado, que também o desafia. 

 Nesse contexto, a legitimação do exercício do poder é estratégico para o entendimento 

e respostas quanto aos interesses diversos e múltiplos na sociedade em rede, uma vez que 

estas questões apresentadas promovem identidade e agregam para a promoção de ações frente 

ao Estado/Nação, que não responde a pauta de reivindicações. A dificuldade de resposta 

provoca o que, segundo Habermas, seria definido como “crise de legitimação”, ou, segundo 

Richard Sennett, a decadência do homem público. (CASTELLS ,1999, p. 317) 

 E para tentar superar essa crise de legitimação, a descentralização passa a fazer parte 

da tática do Estado. No entanto, isso pode provocar crises em grandes proporções, pois há 

risco de captura deste poder descentralizado, por forças com características atrasadas e 

retrógradas, para representações de governos locais. (CASTELLS, 1999). 

 Na sociedade informacional, o avanço das tecnologias da informação e comunicação 

esvaziou o que Castells denomina como estatismo, que deixou de centralizar e controlar o 

fluxo de informações verticalizadas em nossa sociedade. Cada vez mais, a comunicação, 

informações e a transparência tornaram-se ações de defesa dos cidadãos contra a ameaça do 

Estado. Portanto, as tecnologias proporcionaram um novo sistema midiático da sociedade em 

rede, que fez com que o Estado não potencializasse o seu controle sobre os cidadãos. "Em 

termos históricos relativos, o Estado de hoje é mais vigiado do que vigilante”(CASTELLS 

,1999, p. 351). 

 O Estado, ao não conseguir se impor a esse capital volátil e fazer com que a lei e a 

ordem garanta esse dia a dia do cidadão médio, faz com que haja um distanciamento da 

política e dos atores políticos na sociedade. Esse espaço político de outrora começa a ser 

questionado quanto a sua legitimidade, o que possibilita o desejo de mudanças no sistema 

político, resultado das novas tecnologias da informação e comunicação que propiciam um 

novo embate, debate e reflexão política e nas ações estratégicas frente ao poder, a partir, da 

sociedade em rede.  
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 As redes configuram esse espaço na política de forma privilegiada, não apenas através 

dos meios tradicionais de comunicação como rádio, televisão e jornal, mas do conjunto de 

novas mídias, a partir das suas conexões na internet, o que é fundamental, pois estabelece uma 

nova maneira, uma nova forma e novos canais para se fazer presente, estar no jogo e dele 

participar de forma autônoma e livre como produtor de conteúdos, garantindo atuação de 

milhares e milhões em redes. 

 É nesse contexto que, segundo Castells: 

 

em função de os sistemas  políticos atuais ainda estarem baseados 
em formas organizacionais e estratégias políticas da era industrial, 
tornaram-se politicamente obsoletos, tendo a sua autonomia negada 
pelos fluxos de informação dos quais dependem. Esta é uma das 
principais fontes da crise da democracia na Era da Informação. 
(CASTELLS, 1999. p. 368) 

 
 

 O sistema político precisa ser reconfigurado, pois ainda responde de forma analógica a 

uma sociedade digital e cada vez mais em rede em um espaço de fluxos. E a representação 

política organizada através dos partidos com uso pequeno, ou quase nulo, das mídias digitais, 

faz com que as pessoas constituam as suas posições políticas, os seus conceitos e reflexões, 

em outras bases de informação, fora do sistema político tradicional, ampliando-se o 

distanciamento das organizações partidárias da vida dos cidadãos. Não há uma sintonia e 

muito menos um acompanhamento e resposta aos anseios dos atores da sociedade, que agora 

encontra-se em rede. 

 Há a compreensão de que o Estado/Nação vive um processo de perda de soberania que 

se reflete no sistema político instável, com pouca credibilidade e com a política cada vez mais 

sendo singularizada por um círculo vicioso de recursos, para alimentar a forma e os meios 

midiáticos tradicionais, não conseguindo mais dar conta das manifestações e das identidades 

dos atores sociais em redes, uma vez que a sua formatação ainda é do século passado. 

(CASTELLS, 1999) 

 

as pessoas sabem disso e sentem isso, contudo também sabem, em 
sua memória coletiva, o quão importante é evitar que  tiranos 
ocupem a lacuna da política democrática. Os cidadãos continuam 
sendo cidadãos, mas não sabem ao certo a qual cidade pertencem, e 
nem a quem pertence essa cidade. (CASTELLS,1999, p. 408) 

 

 Castells (1999) apresenta um modelo de Democracia Informacional fundamentado em 

três tendências: primeira, a criação do estado local, considera a democracia como algo 
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fundamental para a ação política e a participação e consulta aos cidadãos; segunda, utilizar-se 

dos meios de comunicação da participação em rede, on-line, política comunicacional, tendo aí 

a perspectiva da horizontalidade, em que há a possibilidade de mediação pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação. É o que ele chama de “política on-line”. Também 

de outro lado, pode provocar o risco da consolidação da individualidade, a não constituição de 

sociedade e o enfraquecimento da institucionalidade, ou seja, ficar no meio do caminho, 

paralisada por discussões eternas sem uma média ponderada que considere os debates 

realizados. E cada vez mais, as mobilizações que visam temas ou pautas ganham espaço 

político preponderante na sociedade, e poderiam ser processadas pela rede; e a terceira seria a 

partir da política simbólica pela rede com base em bandeiras humanitárias. Isso faz com que 

haja um processo de legitimação, e esse processo faz com que as pessoas recuperem e passem 

a ter ação política pública e preocupação com a vida e a sociedade.  

 Por meio dessa formatação, há a possibilidade da superação do modelo em que se 

encontra  a democracia liberal clássica, o que poderá dessa forma estimular o que Castells 

(1999) define como: a Democracia Informacional. E como contraponto a esse quadro 

vivenciado na sociedade em rede, na era da informação, os movimentos sociais se configuram 

como resistência à globalização através de redes organizacionais, que constituem o que  

Castells (1999) chama de agentes potenciais da era da informação, visto que são os principais 

agentes já que é uma forma de organização e intervenção descentralizada e integrada em rede 

nos movimentos sociais. É nesse fazer em rede que existe a potencialidade da constituição de 

uma nova sociedade e de legitimação da democracia informacional.  

 

2.7. MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDES 

 

 O amálgama do convívio  em uma sociedade em torno do mercado e instituições está 

baseado numa relação de confiança e sem esta, que Castells (2012) chama de contrato social, 

não há possibilidade do contrato vigorar. É nesse processo que as pessoas passam a lutar por 

sua vida, a sua sobrevivência, e numa ação cada vez mais defensiva. E as redes sociais 

fundamentadas na internet constituem espaços de autonomia em que não há um controle e um 

monopólio do que é dito, seja por governo ou empresas, pois não é e não se configura como 

meios tradicionais midiáticos e, portanto, abrem espaço para questionar e auferir o poder. É 

nesse espaço que os atores sociais passam a compartilhar os seus medos, angústias e 

esperanças. 
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 Nessa relação de encontros, proporcionado pela redes, é que se gera um processo de 

unidade, favorecendo rompimento com o medo. Uma primeira forma para enfrentar tudo 

aquilo que o poder ligado diretamente à coesão, à repressão e à violência, pode desferir.  

 Os levantes ocorridos em 2011 em países como Tunísia e Islândia não ocorreram 

apenas por fatores econômicos, democráticos, de pobreza, das condições de vida. Mas o 

motor fundamental encontra-se, segundo Castells (2012), no exercício do poder por aqueles 

que impõem de forma prepotente e arrogante, humilhações às pessoas desses países. Então, a 

configuração do exercício do poder por essas pessoas, do ponto de vista econômico, político 

e/ou cultural, provocou do outro lado a indignação, e esta, esperança de dias melhores. Esses 

movimentos sociais em rede receberam um espaço fundamental do que se passou a dominar: 

Primavera Árabe. E no caso específico da Primavera Árabe, o poder exercido por tiranos 

utilizou primeiro de violência, de assassinatos, de confronto com a população que se insurgia.  

 Mas, também, surgiram levantes provocados pela questão econômica na Europa e nos 

EUA, pois esses governos, particularmente, a partir da crise de 2008, posicionaram-se em 

defesa das elites e do capital financeiro, e pelas ações que provocaram a crise que afetou 

diretamente a vida de milhares de pessoas. Manifestações ocorreram na Espanha, Grécia, 

Portugal, Itália, Grã-Bretanha, Israel e nos EUA, Occupy Wall Street cujo lema foi “dos 99%, 

cujo o bem-estar foram sacrificados em benefício do 1% que controla 23% das riquezas do 

país, tornou-se uma regular na vida política americana” (CASTELLS, 2012, p. 9). 

  Essa palavra de ordem, que pedia mudança desse mundo globalizado, percorreu a 

rede e por quase 951 cidades, em 88 países, tendo como lema fundamental, segundo Castells 

(2012), a justiça social e democracia real. Vale destacar a horizontalidade dessas ações, que se 

sobrepuseram às organizações partidárias, emparedando a mídia tradicional, a ausência de um 

líder local, nacional e internacional, e a forma orgânica tradicional, tudo isso colocado de 

lado, pois a internet promovia esses encontros e ações. As Assembleias, que tiveram seus 

espaços públicos ocupados, promoveram um debate permanente e constituíram o espaço de 

configuração de poder decisório.  

 A configuração dessa análise e compreensão está sustentada numa teoria 

fundamentada do poder, em que “as relações de poder são constitutivas da sociedade, porque 

aqueles que detêm o poder constroem as instituições segundo os seus valores e interesses” 

(CASTELLS, 2012, p. 10).  

 Eis a questão central da violência legal e legítima, a partir do Estado, e isso configura-

se em análise do ponto de vista simbólico para as pessoas. Segundo o autor, são esses 
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significados constituídos, “mente das pessoas que é uma fonte de poder mais decisiva e 

estável, e destaca que: 

 

a forma como as pessoas pensam determina o destino de 
instituições, normas e valores, sobre os quais a sociedade é 
organizada. Poucos sistemas institucionais podem perdurar baseados 
unicamente na coesão. Torturar corpos é menos eficaz que moldar 
mentalidade (CASTELLS,2012, págs. 10 e 11). 

 

  Pois bem, é nesse contexto em que o saber, conhecimento e a comunicação 

configuram essa sociedade cada vez mais em rede. É nesta sociedade em rede que se constitui 

o conceito fundamental, segundo Castells, a autocomunicação, a partir da internet e a sua 

mobilidade, de forma a promover esse mundo digital, porque não tem filtro. Ela é um 

processo em que milhares se comunicam com milhares, são vários receptores que se conectam 

em várias redes que perpassam informações locais e mundiais, e é a autonomia da produção 

do conteúdo que faz com que aquele que recebe, reconstrua e redirecione em redes, que são 

escolhidas livremente por quem se encontra conectado. 

 A conectividade fortalece, constitui autonomia e o conceito de liberdade frente a 

poderes coercitivos e ideológicos. E é nesse processo que aqueles que fazem e se utilizam da 

autocomunicação de massa emparedam, questionam e ao mesmo tempo constroem relações e 

poderes à margem e à frente do poder constituído através dos meios de comunicação e da 

horizontalidade (CASTELLS, 2012). 

 As pessoas compartilham sofrimentos, dores, perspectivas de vida, medos e 

esperanças. É nesse emaranhado de prática socializada que se constroem identidades em torno 

de temas e de questões fundamentais para essas pessoas. E dessa maneira, há um desafio do 

poder constituído, sendo os movimentos sociais: 

 
produtores de novos valores e objetivos em torno dos quais as 
instituições da sociedade se transformaram, a fim de representar 
esses valores criando novas formas para organizar a vida social. Os 
movimentos sociais exercem o contrapoder construindo-se, em 
primeiro lugar, mediante um processo de comunicação autônoma, 
livre do controle dos que detêm o poder institucional. (CASTELLS, 
2012, p. 14).  

 

 Essa possibilidade de autocomunicação frente à comunicação de massa tradicional, 

em que há uma ação direta ou indireta de quem patrocina, de quem regulamenta e de quem 

sustenta, vai possibilitar o contraponto aos poderes. E é nesse processo de comunicação que 

os movimentos sociais passam a se relacionar cada vez mais com a sociedade de forma ampla, 
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e nesse contexto constrói a sua ação pública e o seu fazer no espaço local, pois não reconhece 

apenas os espaços do ponto de vista legal e legítimo, que delibera sobre as  vidas das pessoas, 

e que hoje reconhece os interesses das elites em detrimento da maioria que faz parte da 

sociedade (CASTELLS, 2012). 

 Então, os movimentos sociais buscam esse espaço coletivo, público. E é a partir da 

Internet com as redes sociais que ocorre a materialidade dessas ações, outrora em redes. Isso 

tem um peso simbólico forte e importante, pois essa tem sido a base das ações dos 

movimentos sociais ao longo da história.  

 Essa prática que Castells destaca cria a comunidade que está próxima. Portanto, é fator 

fundamental do ponto de vista psicológico para a unidade e força para superar o primeiro 

fator, que é o medo. O segundo, o simbolismo da ocupação desses espaços públicos, até então 

controlados e permitidos ou não pelo Estado ou pelo capital financeiro. E terceiro, é dessa 

maneira que o simbolismo da criação desses espaços públicos que promovem o debate, a 

deliberação, o empoderamento (se é que podemos usar essa palavra), para que as pessoas 

tenham uma ação direta de convivência, defendam seus interesses e as suas falas sejam 

ouvidas, contrapostas e debatidas num processo constante. 

  Esse espaço se configura a partir das redes e com um poder de ação grande e sem 

fronteiras. É nesse sentido que Castells (2012) define os movimentos sociais que se 

constituem nas sociedades como, fundamentalmente, o desejo de justiça frente à degradação 

do que é humano. Com variáveis ou motivos fortes, que vão desde a exploração econômica, à 

pobreza sem esperança, à desigualdade, aos espaços cerceados, portanto, não democráticos, à 

violência do estado, às estruturas do poder judiciário não promovendo a justiça, assim como 

às questões de racismo, xenofobia, negação cultural, censura, ação bruta da polícia, fomento à 

guerra; à questão do fundamentalismo religioso, à questão planetária e ambiental sendo 

degradada, e às questões fundamentais da liberdade pessoal, da violação da privacidade, da 

intolerância, da homofobia, e tantas outras questões que segundo o autor são: “atrocidades da 

extensa galeria de quadros que retratam os monstros que somos nós” (CASTELLS, 2012, p. 

16). O que faz com que os movimentos sociais sejam difusos com uma pauta ampla, mas 

tendo como constituinte os motivos individuais. Essas individualidades fazem com que haja 

um encontro para questionar e romper o controle social sobre as pessoas. 

 O autor destaca ainda que os movimentos sociais são constituídos de indivíduos e que 

“as práticas reais que permitem que os movimentos sociais surjam, transformem as 

instituições e, em última instância, a própria estrutura social, são desenvolvidas por 

indivíduos, em seus corpos e em suas mentes” (CASTELLS, 2012. p. 17).  
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 Castells contrapõe-se aos teóricos sociais ao chamar essas pessoas de indivíduos e não 

agentes. E esses indivíduos constituem rede e se conectam com outros. Esse fazer e refazer da 

comunicação proporciona uma configuração coletiva, e dessa maneira há um processo a ser 

construído de forma consensual, trabalhado para a construção de eixos fundamentais que 

conectem o maior número possível de indivíduos e promova o contraponto ao poder.  

 E é nesse sentido que o autor ressalta que os movimentos sociais são emocionais, 

porque partem do plano individual, de um conjunto de ideias que dê forma e canalize o que é 

desejado. A partir daí promovem a ação, depois da formatação de uma estratégia, de um 

programa,  

 Os sentimentos de medo, entusiasmo e esperança constituem as ações dos movimentos 

sociais, pois os indivíduos que sofrem o processo de humilhação, exploração, e não se sentem 

representados vão canalizando para um sentimento de raiva, de indignação. O indivíduo é 

tocado com algo que também afeta o outro.  

 Nesse processo histórico, os movimentos sociais dependem da comunicação, que foi 

utilizada de várias formas ao longo da história. Foi através da boataria, panfletos, manifestos, 

jornal e outros meios de comunicação que os movimentos sociais se insurgiram e se fizeram 

presentes.  

 Mas, encontramos na sociedade em rede uma sociedade digital e horizontal muito 

mais rápida, veloz e autônoma, com a configuração da interação, programação e 

reprogramação entre indivíduos. E isso não faz com que exista uma hierarquização, de cima 

para baixo, com subordinação. É um processo de aglutinação e participação muito mais 

amplo. Portanto, é nesse campo que se configura as ideologias, propostas e ideias que vão 

fazer com que haja um salto do agir de forma reativa e emocional para a constituição de 

projetos.  

 É nesse fazer de autonomia, da participação e da representação da esperança que pode 

ocorrer a captura por aqueles que queiram transformar os movimentos sociais em correia de 

transmissão das suas ideologias ou da sua ação política, mas só que isso provoca o 

esvaziamento e ao mesmo tempo a desconexão dos movimentos sociais em redes. Resulta que 

as novas maneiras de se fazer política, a partir da conectividade e mobilidade em redes, 

garantem um espaço para atuação autônoma, longe das manipulações, controles diretos e, 

fundamentalmente, indiretos. 

 Isso configura os movimentos sociais no século XXI, garantir a liberdade de 

circulação das reflexões, pensamentos e momentos que são registrados de forma textual, 
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auditivas e em vídeos, e dessa maneira compartilhado sem barreira, sem filtro, sem edição e 

sem controle.  

2.8. PRIMAVERA ÁRABE E A ISLÂNDIA (OU REVOLUÇÃO DAS PANELAS) 

 

 A Primavera Árabe ocorreu em um contexto de opressão, massacre, ditadura e 

confronto, que se espalhou por toda aquela região em vários países. Mas o que estimulou isso 

foi a não representação política, a representação dos interesses econômicos, da especulação 

financeira, da corrupção, da violência e da cumplicidade com os sistemas, ali vivenciados 

durante décadas pela população.(CASTELLS, 2012). 

 Essa comunicação de forma livre, por meio das redes sociais, foi fundamental para o 

encontro de indivíduos, e, dessa maneira, a constituição de movimentos ocuparam os espaços 

públicos, reconfigurando a atuação política em países que outrora não tinham a possibilidade 

de organização e manifestação livre do pensamento.  

 Houve uma ocupação de praças públicas, principalmente com barracas que se 

constituíram em acampamentos, com uma vida própria e com palavras de ordem, não só em 

árabe, mas em outros idiomas, principalmente inglês e francês, como forma de não ficar no 

isolamento, mas para mostrar ao mundo as pautas políticas e o desejo dos manifestantes de 

rejeição a governos autocráticos, autoritários nesses países.  

 Os jovens com nível superior, desempregados, desempenharam um papel fundamental 

na legitimação e na mobilização desses movimentos, como também, mais uma vez, as 

estruturas organizacionais, tradicionais, partidos políticos, sindicais, da sociedade, por essa 

articulação que proporcionou as revoltas, potencializadas com a mídia tradicional que não 

teve como não dar conta, registrar e propagandear as ações desenvolvidas nesses países. 

Segundo Castells (2012), a articulação entre juventude, educação superior, uso da internet, 

desempregados, isto é, o encontro desses atores que compõem cada vertente das 

manifestações, foi fundamental para constituir o motor de explosão do acontecimento desses 

movimentos. 

 E no caso da Islândia, o capital financeiro especulativo estimulou as pessoas a 

entrarem em um processo de aumentar o seu débito e crédito sem limites, o que fez com que 

se constituísse uma bolha a partir de um consumo artificial. O Banco Central islandês não 

conseguiu dar conta dos empréstimos com suas reservas, isso fez com que se provocasse uma 

resistência, que partiu de uma ação de um cantor desse país, que agregou um conjunto de 

pessoas e que acabou sendo registrado pela rede. 
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 Castells (2012) destaca que os 94% dos islandeses conectados à internet, os dois terços 

dos usuários do facebook e o movimento em redes, fizeram com que fosse construído o que se 

denominou de Revolução das Panelas. Os manifestantes emparedaram o governo, pedindo  

renúncia e novas eleições. A representação política e partidos, até então submetidos à lógica 

do capital financeiro e da especulação, não conseguiram deter o avanço, para que fosse  

elaborada uma nova Constituição, pois, houve uma divisão entre os partidos, os que tiveram a 

compreensão do ponto de vista progressista e o outro lado contrário a essas bandeiras 

defendidas pela população.  

 Esses fatos são relativos ao ano de 2009, com as eleições antecipadas para o 

parlamento e a não candidatura do primeiro ministro. Novas forças se afirmaram no cenário 

político, objetivando a reestruturação financeira e a busca do crescimento econômico, a partir 

de uma nova modelagem de regulação e controle do setor financeiro, uma nova constituição, 

nacionalização de bancos, que depois retornaram ao setor privado, e uma ação do governo no 

sentido de ter uma contrapartida para as perdas das reservas de poupança dos irlandeses. 

 Várias ações políticas foram fundamentais para enfrentar a crise durante o período. 

Não se seguiu o modelo europeu, no sentido de controle e austeridade profundo. Mas, a 

participação para a estabilidade social com objetivos de proteção e garantia da 

empregabilidade. Isso fez com que os depósitos dos poupadores tivessem a prioridade. 

 Castells (2012) aponta os dados de que apenas 11% de cidadãos islandeses 

legitimavam e tinham uma relação de confiança com o parlamento, e apenas 6% em relação 

aos bancos. O resultado que essas mudanças provocaram, em que a ação política da sociedade 

foi fundamental, teve o papel de restabelecer a credibilidade e a legitimidade do sistema 

político. E foi através da divulgação via internet e da participação em redes sociais que o 

facebook se transformou em veículo de conectividade e comunicação da sociedade, assim 

como twitter e youtube, instrumentos de rede em tempo real, para servir às demandas da 

sociedade.  

 Esse processo vai destacar algumas decisões que foram aprovadas pelo conselho da 

Assembleia Constitucional que constava de um projeto de lei com 114 artigos, que tinham 

como objetivo fundamental criar uma sociedade justa com oportunidades iguais para todos, 

que seria submetido à decisão dos cidadãos: uma pessoa, um voto, garantindo o peso para 

todos; o acesso à documentação e à informação das entidades públicas; limite de mandatos 

para políticos, principalmente, presidente; cidadão podendo propor leis e convocar referendo 

sobre temas específicos, e os recursos da Islândia não sendo propriedade privada , mas sim  da 
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nação. Os objetivos da sustentabilidade e interesse da sociedade eram princípios contrários à 

globalização presente no mundo.  

 Castells (2012) afirma que mesmo sendo a Islândia, um país com poucos habitantes, 

defensora dessa forma de participação, esta pode ser feita em outros países, a partir, das redes 

da coletividade através da internet. É a sociedade e o cidadão se contrapondo e reagindo ao 

capital especulativo, financeiro e globalizado que deixa sequelas para seus cidadãos. E 

segundo o autor,  no caso da Islândia, a conta ficou para os banqueiros, não para o governo e 

para a sociedade, como nos países europeus.  

 

O processo de mobilização que levou a uma mudança política 
exitosa transformou a consciência cívica e tornou difícil qualquer 
tentativa futura de retornar à manipulação política como modo de 
vida. É essa a razão pela qual esses movimentos se transformaram 
em modelos para os movimentos sociais que, inspirados neles, iriam 
surgir na paisagem de um mundo em crise à procura de novas 
formas de convivência (CASTELLS, 2012. p. 45). 

 

2.9. SISTEMA POLÍTICO, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 

 

 A relação entre violência e Estado é imanente, pois, os estados quando questionados e 

emparedados quanto a seu poder se posicionam de forma autoritária, independentemente, da  

formatação, sejam ele democráticos, ditatoriais ou ambos. E quando os movimentos sociais 

respondem, também, com uma violência militarizada vão perdendo a sua característica 

democrática, o que pode se tornar muito pior do que a ação das forças do Estado. Uma vez 

instalado o conflito, existe o risco do surgimento de uma guerra civil e, desta forma, se 

promove não somente extermínio de pessoas, mas do próprio movimento e a sua 

fundamentação filosófica de paz, democracia e justiça. (CASTELLS, 2012). 

 A conectividade pela internet e a mobilidade com a telefonia celular, dos movimentos 

sociais, não devem ser encarados como instrumentais e, sim, como espaço de fluxos de 

organicidade que extravasa a cultura e garante a independência, autonomia dos atores 

políticos e sociais. São canais que garantem a incorporação e a inclusão, contribuem para a 

democracia e o controle sobre o Estado. 

 Castells (2012) ressalta que o que ocorreu na Tunísia e Islândia são dois grandes eixos 

para desdobramento e leitura, assim como as ações dos indignados na Espanha em que entra a 
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questão da legitimidade política, da representação, do sistema político atendendo aos 

interesses do capital financeiro e especulativo em detrimento de milhares e milhões de 

pessoas, principalmente, jovens, com uma boa formação, nível superior, porém, 

desempregados. Occupy Wall Street e outras manifestações, em diversos países, resultaram 

das ações de conectividade e mobilidade construídas em redes. 

 Dessa forma, passa-se a questionar o sistema político e a forma de participação até 

então consagrada como democrática, e para aqueles que estavam organizados em suas 

estruturas tradicionais, principalmente, partidos políticos, a dúvida se instalou porque, 

também, de modo geral, começaram a ser questionados, não mais tendo a ação de 

questionadores.  

 O parlamento passa a ser submetido à questão de a quais interesses atender. E assim, a 

democracia volta ao debate com questões estratégias para o século XXI, pois o processo para 

as escolhas de representação política depende cada vez mais de quem financia as campanhas 

eleitorais, os escândalos permanentes são reveladores desta relação. E como entrar neste jogo 

político-partidário eleitoral, torna-se ponto crucial para o cidadão. Os escolhidos a quem 

serviriam? Aos interesses de quem os escolheu ou daqueles que o financiaram? 

 Occupy Wall Street, para Castells (2012), segue a formatação das demais 

manifestações: a constituição do movimento ao vivo, os indivíduos através da internet, 

questionamento do sistema político, poder econômico e do capital financeiro em que 1% 

detém 23% das riquezas. Segundo o autor: “construiu uma nova forma de espaço, uma 

mistura de espaço de lugares, num determinado território, e espaço de fluxos, na internet. Um 

não conseguia funcionar sem o outro; esse espaço híbrido é que caracterizava o 

movimento”(CASTELLS, 2012. p. 128). 

 As questões potencializam os movimentos, e estiveram presentes nas manifestações do 

Egito e da Espanha. Além da ocupação dos lugares, houve uma construção de páginas do 

movimento na internet, em processo contínuo de consultas e reprocessamentos destas, 

socializando-as; um fazer de forma cooperativa, um processo decisório de forma transparente 

e acessível pelas redes, o que deslocou a necessidade de um líder constituído para dar conta 

desse movimento.  

 Castells (2012) destaca a pluralidade das pautas colocadas pelo movimento Occupy 

Wall Street: controle do capital financeiro e especulativo, auditagem no Federal Reserve, 

moradia, tarifa de táxi, a questão da moeda, a terceirização de empresas, direitos sindicais e 

negociações, direitos de igualdade, vencimentos, impostos, financiamento de campanhas 

eleitorais, fim da ajuda do governo a empresas, questionamento da indústria bélica, não a 
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reeleição sucessivas de mandatos dos parlamentares, liberdade da internet, privacidade na 

web, combate à exploração econômica, questão do sistema prisional, saúde, combate ao 

racismo, sexismo, xenofobia. Entre tantos outros temas colocados em pauta, o movimento 

colocava em questionamento  o sistema político tradicional.  

 Os movimentos sociais são fundamentais nas mudanças sociais. Principalmente, têm 

suas características a partir das condições de vida que aflige e desafia a existência e o dia a dia 

das pessoas, o que também estimula  uma descrença nas instituições que deveriam mediar a 

relação da sociedade. E o distanciamento institucional provoca ações de indivíduos por novas 

condições de vida, o que legitima e faz com que se desdobre em ação coletiva, desafiando o 

poder, independentemente de como é constituído esse poder, que poderá utilizar até da força, 

de forma violenta, militarizada, não só para reprimir, mas para eliminar e controlar a ordem 

vigente.  

 Trata-se de um novo processo histórico, no século XXI, que Castells denomina 

autocomunicação de massa, com a conectividade e mobilidade que potencializa os 

movimentos sociais, não somente para resistir, mas para constituir a pauta e ações que 

conquiste cada vez mais mentes, como uma forma de consolidar e se legitimar na sociedade.  

 Castells (2012) remete ao que já foi relatado no início desse trabalho, a crise de 2008 

que abalou profundamente o modelo internacional até então consagrado, políticas até então 

vigente, que fizeram com que milhões de pessoas fossem relegadas a segundo plano, em 

detrimento dos interesses das elites financeiras econômicas, a partir do uso da sua 

representação política em detrimento da sociedade, principalmente na Europa e nos EUA. 

 As fases fundamentais dos movimentos sociais em rede são: 

 

Conectados em rede de múltiplas formas; 
Se tornam movimento ao ocupar o espaço urbano. 
O espaço da autonomia é a nova forma espacial dos movimentos sociais em 
rede;  
Os movimentos são simultaneamente locais e globais; 
Os movimentos são amplamente espontâneos em sua origem, geralmente 
desencadeados por uma centelha de indignação; 
Os movimentos são virais; 
E a passagem da indignação à esperança, realiza-se por deliberação no espaço 
da autonomia; 
A horizontalidade das redes favorece a cooperação e a solidariedade, ao 
mesmo tempo que reduz a necessidade de liderança formal; 
São movimentos profundamente autorreflexivos. 
Esses movimentos raramente são programáticos. 
São movimentos sociais voltados para mudança de valores da sociedade, São 
muito políticos num sentido fundamental. Particularmente, quando propõem 
e praticam a democracia deliberativa direta, baseada na democracia em rede. 
(CASTELLS, 2012). 
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  Fruto das tecnologias, por meio da internet que produz autocomunicação de massa, 

surge uma sociedade em rede, na qual indivíduos desempenham papéis preponderantes no 

mundo virtual: recebem, produzem e socializam os seu desejos, anseios, medos e pautas. As 

tecnologias da informação difundem e modificam culturas, uma vez que unem comunicação 

interativa de diversas formas: escrita, oral e audiovisual.  

 Uma nova economia centrada na globalização dos mercados financeiros expande-se, e, 

desta forma, provoca mudanças estruturais no mundo do trabalho, emprego, empresa e na 

vida das pessoas. Esta economia torna-se possível por conta da revolução tecnológica. As 

mudanças concentram de um lado riqueza, poder e conhecimento e de outro incertezas, 

desespero e revoltas.  

 O Estado encontra-se impotente para enfrentar as ações do capital financeiro em 

detrimento da qualidade de vida do ser humano, e de outro lado, também, não mais dirige de 

forma vertical a sociedade em rede, que tomou conta da internet não só para interagir, visto 

que constitui por meio desta (internet) espaço de fluxos que estão fundamentados nos espaços 

dos lugares das pessoas, e possibilita organizar o disperso e fluido nos espaços dos lugares em 

ações de massa. É o encontro de identidades coletivas que podem ser legitimadoras, de 

resistência ou de projeto; a História não acabou! Cabe ao Estado, em seu papel estratégico, 

garantir a formação educacional da população como garantia de recursos humanos, assim 

como implantar uma infraestrutura tecnológica para evitar a exclusão do novo mundo.  

 A mobilidade potencializa as ações dos atores em rede, uma vez que a conectividade é 

total, espaço e tempo tornam-se uno, e a comunicação se dá na horizontalidade e sem filtro. 

Compartilham, criam unidade e força contra o medo, ocupam espaços públicos com 

simbolismo frente ao não controle do Estado.  

 É neste contexto que os movimentos sociais em rede criam pautas diversas e com 

temas que podem mobilizar e agregar para manifestações de massa em uma nova organização 

que desafia o poder estabelecido tradicional. Este processo reside em não legitimar a 

representação política tradicional, o que provoca distanciamento e ruptura no diálogo com os 

representantes dos poderes constituídos.  

As cidades cosmopolitas são os espaços onde se materializam o que é compartilhado 

no espaço de fluxos, e centralizam o poder da era da informação. Os movimentos sociais 

desempenham papel para as mudanças sociais e colocam em questão a democracia liberal 

clássica. Castells (1999) propõe uma Democracia Informacional: 1º). estado local - ação, 

participação e consulta aos cidadãos; 2º). comunicação e participação em rede horizontal, 
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política on-line; e 3º). política simbólica pela rede - causas humanitárias que legitimam e 

integram pessoas para a ação política, com preocupação com a vida e a sociedade. 

3. OS MOVIMENTOS SOCIAIS DE JUNHO DE 2013 E A CÂMARA 
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 Este capítulo descreve as limitações da democracia representativa e a “prontidão” da atuação 
de formas emergentes de democracia participativa e interativa. Nele, serão analisadas as 
manifestações de junho de 2013, bem como o papel da Câmara Municipal frente a esses 
conflitos. Na seção 3.1, é traçado um panorama das manifestações, que foi a culminância 
do que se encontrava nas redes sociais, fruto de um descontentamento da população com as 
políticas públicas. A seção 3.2 apresenta um panorama histórico da cidade do Rio de Janeiro 
como centro e difusor de cultura, e descreve a organização e o papel da Câmara dos 
Vereadores. Já a representatividade política assumida pela Câmara Municipal encontra-se 
na seção 3.3; os anseios, pautas e ações da população estão contidos na seção 3.4; a seção 3.5 
trata da ocupação da Câmara pelos manifestantes; a seção 3.6 aborda as matérias na ordem do 
dia do poder legislativo: CPI dos Ônibus e plano de cargos e salários dos professores; e, por 
fim, a seção 3.7 descreve os diálogos entre os movimentos sociais e o parlamento A análise é 
realizada a partir das posições políticas dos vereadores e dos ativistas de movimentos sociais à 
luz do referencial teórico descrito no capítulo 2.  

 

 

3.1. AS MANIFESTAÇÕES DE JUNHO DE 2013 

 

 As manifestações em 2013, que culminaram com a presença de centenas de milhares 

de pessoas nas ruas, passaram a ser entendidas como a materialidade do que se encontrava 

virtualmente, isto é, o facebook nas ruas ou as redes sociais somos nós. Porém, segundo 

Lemos (2014), estas manifestações já se encontravam circulando nas redes sociais conectadas 

pela internet sem a devida atenção, até que se fez presente nos espaços públicos com pautas 

diversificadas. 

 A surpresa foi para quem estava dentro do sistema, partidos políticos situacionistas ou 

não, sindicatos, associações e instituições da sociedade. Mas, fenômenos sociais não brotam 

da noite para o dia. E quando as instituições não conseguem refletir os sentimentos e buscas 

de parcelas significativas da população, a situação aponta para um distanciamento destas, 

gerando frustração por parte dos que poderiam ser representados (KAHN, 2014). 
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 Ferreira (2014) sublinha o momento da realização da Copa das Confederações e da 

Copa do Mundo no Brasil. Um momento de aparente ‘estabilidade’ foi rompido, 

principalmente, com o protagonismo de jovens que cresceram em um ambiente de liberdades 

democráticas. Eles questionavam o modelo político, as políticas públicas e os gastos com a 

realização dos megaeventos. Para Domingues (2013), ressalta-se a possibilidade das políticas 

sociais, dirigidas para um determinado setor, estarem saturadas. 

 O estopim para a movimentação residiria no aumento das passagens de ônibus, modal 

predominante no transporte coletivo nas grandes cidades brasileiras. E soma-se a isso ações 

de resistência: seja a privatização do estádio Maracanã, a remoção de moradores, a demolição 

do museu do índio e a ocupação dos espaços públicos pelos manifestantes (MARICATO, 

2014). 

 A situação complicou-se a partir da soma das multiplicidades de insatisfações das 

pessoas e a vida nas cidades. Portanto, a luta pelo direito à cidade e serviços dignos para 

quem nela vive. Seria o desdobramento do processo de inclusão ao mercado consumidor e 

acesso a bens duráveis, ou seja, quero mais. (ROLNIK, 2014). 

 A palavra de ordem passa a ser ‘queremos padrão FIFA’ para saúde, educação, 

transportes, segurança pública entre outras temáticas apresentadas; e não uma cidade apenas 

para quem estará em trânsito turístico em detrimento daqueles que vivem, principalmente, de 

forma sub-urbana, longe dos serviços públicos dignos para ser humano e cidadão. A lógica 

vertical prevalece e de forma autoritária aos anseios da maioria da população, quando da 

definição da matriz e projetos para a realização dos eventos (VAINER, 2014). 

 O discurso à época dos anúncios dos eventos, como destaca Vainer (2014. p.74), era 

Copa e Olimpíadas “mais verdes da história”, e, na prática, a execução das obras que 

privilegiam o transporte rodoviário com a impermeabilização do solo e, consequentemente, 

uma matriz altamente poluidora e um modal que não garante um transporte de massa que 

tanto aflige milhões de usuários. O autor ainda destaca que a implementação deste modelo foi 

possível pelo arranjo político de alinhamento das esferas de governos, porém, eis que surgem 

novos atores no cenário, ressaltando os jovens urbanos que enfrentaram a brutalidade e 

violência do aparato repressor do Estado, uma vez que a perplexidade paralisou a iniciativa de 

diálogos das autoridades de plantão, pois, o exercício é temporal em uma democracia, graças 

aos deuses. E mais uma vez, as redes sociais desempenharam papel fundamental para 

documentar, compartilhar e tornar públicas ações violentas. 

 As manifestações podem trazer em si a possibilidade de novos sujeitos que 

desempenhem um papel fundamental para uma cidade democrática e acessível (VAINER, 
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2014). As manifestações de junho de 2013 podem ser entendidas como a tomada de decisão 

pelos atores anônimos de romper o isolamento e a superação de que a política em si foi, e 

sempre seria, mais do mesmo, até aquele momento (RICCI E ARLEY, 2014). 

 Este processo é revelador das movimentações na sociedade frente à acomodação do 

sistema político fechado, para atender aos interesses de quem se encontra dentro do jogo e 

com poder de decisão, particularmente, no poder legislativo e sempre presente nas 

configurações de governos, independentemente da posição ideológica. Os movimentos 

refletem aqui, também, a busca de uma radicalidade da democracia, em que os atores, que não 

estão incluídos nas estruturas tradicionais da representação, buscam interagir a partir de uma 

organicidade horizontal (NOBRE, 2014) e autônoma, livre, independente e sem vanguarda: 

democracia deliberativa (RICCI E ARLEY, 2014). 

 Nobre (2013) enfatiza as mobilizações sem chefes ou lideranças que ditam os 

caminhos a serem percorridos por uma massa a ser guiada, pois as redes sociais possibilitaram 

a conexão, debates e reflexões sobre temas que afetam o dia a dia das pessoas, e que fizeram 

com que não se questionasse apenas o sistema e a busca de uma reforma política ou eleitoral. 

Mas, a reforma radical deste sistema. Razões não faltaram para a erupção das ruas frente ao 

sentimento de uma carga tributária furiosa e o retorno em serviços precarizados (PINTO, 

2014). "As manifestações de junho não foram motivadas por uma intenção nitidamente 

oposicionista em relação a uma força política determinada, mas a toda estrutura de poder e 

sua lógica elitista e excludente."(RICCI E ARLEY, 2014. p.223). 

 Na cidade do Rio de Janeiro, em 10 de junho de 2013, cerca de 300 manifestantes 

protestam na Cinelândia contra o aumento das passagens de ônibus, e o ato termina em 

confronto com as forças policiais. Em 17 de junho, o foco passa a ser a Assembleia 

Legislativa do Estado Rio de Janeiro, o que faz parte de uma mobilização em 11 estados com 

230 mil ativistas, e, em 20 de junho, em 75 cidades, no Brasil, chega-se a mais de um milhão 

nas ruas. O Governo Federal apresenta propostas e projetos, o Senado e a Câmara dos 

Deputados votam matérias até então represadas na ordem do dia (FIGUEIREDO, 2014): o 

aumento das passagens foi cancelado em várias cidades e capitais, a PEC 37 não aprovada, 

proposta de plebiscito para reforma política, votação e aprovação de aumento de pena para 

crimes de corrupção, e esta prática definida como crime hediondo (KAHN, 2014). 

 No dia 20 de junho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, 300 mil manifestantes 

tomam as ruas do centro da cidade e a repressão promove ações violentas, desproporcional e 

bélicas contra as pessoas. 
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  A publicação em 2012, referente ao ano de 2011, do Americas Barometer,  em que 

apenas 4,7% dos brasileiros afirmam participação em atos ou protestos, revela uma baixíssima 

presença de manifestantes no Brasil em comparação a 26 países das Américas e suas 

respectivas manifestações (MACEDO, 2014). 

 Vale destacar o que Pinto (2013) afirma como mais uma ação de publicidade e nova 

roupagem palaciana para um problema real na vida de milhões de pessoas, em que passam a 

denominar de “mobilidade urbana”, “expressão que substitui outra, mais plebeia e menos 

charmosa, a do “transporte coletivo de massa”. “Os dados da realidade são simples e cruéis: o 

transporte público urbano brasileiro é ruim, muito ruim, trágico para seus usuários e 

paradisíaco para as gestões públicas e seus associados empresários concessionários”. (PINTO, 

2013. p. 105) 

 Segundo Kahn (2014), as questões morais desempenham papel importante para as 

mobilizações, ou seja, ‘não são os 0,20 centavos’, mas a contrariedade à corrupção que aflora 

juntamente com a publicidade e consequente percepção de que a vida não está boa, pois, os 

privilégios de poucos, o desperdício do dinheiro público com obras faraônicas e impunidade 

provocam, segundo Ricci e Arley (2014), frustração, ressentimentos e distanciamentos da 

vida política. 

 A composição dos manifestantes se alternavam no Rio de Janeiro, mobilizados por 

melhores serviços públicos, principalmente, para as áreas suburbanas e pobres da cidade, e os 

que pautavam os atos em críticas ao uso do dinheiro público com os megaeventos e a 

verticalidade, de cima para baixo no processo decisório (RICCI E ARLEY, 2014). 

 O que diferenciou junho de 2013 das manifestações anteriores é o fato de que não 

havia um acúmulo de forças com articulações e mobilizações, como tradicionalmente 

realizado, até então, pelos meios de comunicação como jornais, panfletos, faixas, pichações, 

sonorização, plenárias dentre outras formas de mobilização, isto é, uma estrutura vertical, 

centralizada e com uma pauta previamente definida (REIS, 2013). 

 Portanto, as manifestações de junho de 2013 acenderam o sinal vermelho de que não 

bastam os serviços públicos e sua baixa qualidade, e também quanto à atuação do Estado para 

enfrentar a desigualdade social que aflige milhões de pessoas. Desigualdade, esta, presente no 

dia a dia da maioria da população das grandes cidades brasileiras, sobretudo, quanto ao direito 

de ir e vir nas metrópoles congestionadas pelo estímulo de políticas governamentais que 

privilegiaram os automóveis individualizados em detrimento dos transportes de massa 

(SOUTO MAIOR, 2013). 
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entrelaçada à história do Brasil. Cenário e palco de acontecimentos relevantes, a cidade 

construiu imagem de metrópole conectada ao mundo, pois aqui a Corte Portuguesa se 

instalou, constituindo o marco fundamental para o desenvolvimento e a centralidade que a 

cidade passou a desfrutar. Brasil República, a cidade distrito federal que passa a ser atendida 

diretamente, pois aqui é o centro da República, a capital. 

Um novo impulso, no século XIX, e que se desdobra no século XX e na década de 60, 

com a transferência da capital para Brasília, foi a transformação da cidade no Estado da 

Guanabara, mesmo assim, ainda mantém certo “glamour” e poder político, socioeconômico e 

cultural.  

Mas, a partir da fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, e 

mesmo com a cidade do Rio de Janeiro sendo a capital do estado, a cidade passa cada vez 

mais a fazer parte da crescente região metropolitana, e que também constitui o chamado 

Grande Rio, termo muito usado na década de 70. 

A partir deste processo, a cidade passa por outro processo que amplia e acentua o 

esvaziamento e desacelera o seu dinamismo, após a transferência da capital para Brasília, e 

que não é pactuado às atribuições e deveres dos poderes públicos, o que faz com que até hoje 

os papéis em determinadas setores não sejam definidos. 

Aqui os governos federal, estadual e municipal se sobrepõem em várias áreas. 

Ressaltando-se a área fundiária que consiste dos próprios imóveis federais degradados e que, 

por consequência, degradam a cidade. Somente agora, na segunda década do século XXI, que 

em uma determinada região da cidade, a zona portuária, estes imóveis federais ganham 

destinação, a partir do projeto de revitalização da Prefeitura; 

Assim como na área da saúde, exemplo que beira às raias do inimaginável, na década 

de 80, a discussão central era de quem seria a responsabilidade em combater o mosquito 

transmissor da dengue. Isto é, o mosquito era federal, estadual ou municipal?! 

A cidade é constituída a partir da Baía de Guanabara, e avança passo a passo para o 

vetor que hoje denominamos de zona norte, e depois rumo à zona sul; o centro é o centro 

comercial e financeiro. A partir dos anos 70 e 80, a zona oeste passa a ser o eixo de 

crescimento e o uso do solo passa a ter a sua regulamentação urbanística. 

A estruturação da cidade em uma primeira fase é a relação com a terra e a sua 

ocupação por fazendas, que, com a implantação das linhas férreas, ganha um dinamismo de 

ocupação urbana ao longo das mesmas. 

Este contexto faz com que a cidade do Rio de Janeiro passe a ter um papel cada vez 

mais relevante na realidade brasileira, assim como a se integrar e a receber influências do 
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mundo, que neste momento tem a Inglaterra e França como países que pautam as relações 

sejam políticas, sociais, culturais e econômicas. 

Ousar em dizer que a cidade é formada dentro de um contexto de globalização, não é 

temeridade. Ela incorpora também as realidades de todo o país, pois aqui chegam milhares de 

brasileiros oriundos de todas as regiões e estados, contribuindo com sua força de trabalho e 

cultura para a formação do que venha a ser o “carioca”. 

No século XXI, a cidade do Rio de Janeiro conta com mais de 6 milhões de habitantes 

em regiões definidas: central, norte, sul e oeste, uma das principais capitais do mundo, cerca 

de 40% de quem chega ao Brasil desembarca no Rio de Janeiro.1 

A cidade sediou os Jogos Panamericanos, em 2007, os Jogos Militares Mundiais, 

jogos da Copa do Mundo de 2014, inclusive a decisão do campeonato realizada no Maracanã, 

e sediará as Olimpíadas de 2016. 

Centros de pesquisas e desenvolvimento, universidades, colégios e rede pública do 

ensino fundamental universalizado, teatros, cinemas, shoppings, empresas nacionais e 

internacionais, forte presença de servidores públicos, parques tecnológicos e incubadoras, 

produção artística e cultural, museus, enfim, este recorte proporciona a dimensão da dinâmica 

em que se baseiam as relações e o mundo contemporâneo. 

 

3.2.2. A CÂMARA DOS VEREADORES DO RIO DE JANEIRO  

 

 O poder legislativo carioca encontra-se situado no coração político, social e cultural da 

cidade do Rio de Janeiro: a Cinelândia, espaço simbólico de diversas lutas, comícios, 

manifestações políticas, sociais e culturais como a retomada da praça por milhares de foliões 

na maior expressão cultural, festiva e popular do povo brasileiro: o carnaval com seus 

diversos blocos carnavalescos. 

 É neste espaço dos lugares (CASTELLS, 1999), marcado por campanhas memoráveis 

da sociedade, em que destacamos: a passeata dos cem mil contra a ditadura militar em 1968; a 

Câmara Municipal como local que acolheu o corpo do estudante assassinado nos confrontos à 

época; na década de 70, palco da campanha pela Anistia Ampla, Geral, Irrestrita e 

redemocratização do Brasil; local dos grandes atos das greves dos médicos e professores no 

                                                            
1http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20130902.html. Acesso em: 04/11/2014 
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início dos anos 80; a memorável campanha das Diretas Já, em 1984, e do impeachment do 

Presidente Collor em 92. 

 A Câmara Municipal não apenas como imagem de fundo de todas estas manifestações, 

mas com a participação intensa de representantes sintonizados com estas mobilizações 

populares e com os seus mandatos a serviço destes. O resultado da retaliação ocorre quando 

da explosão de bomba em correspondência recebida no gabinete do então Vereador Antonio 

Carlos Carvalho, o Tonico, em agosto de 1980. A legislatura de 1983-1988; o mandato de 

Vereador era de 6 anos e foi reduzido para 4 anos; destaca-se a mesa diretora eleita em 1983, 

que oxigenou a administração e abriu a casa legislativa para a participação das entidades 

organizadas na cidade, pois, o desejo de se integrar à vida política era grande nos últimos anos 

da ditadura, e com exilados, banidos e oposicionistas eleitos para o exercício de mandatos 

parlamentares ou na condição de governadores vitoriosos nas eleições de 1982, já que 

prefeitos das capitais e áreas de segurança nacional não eram eleitos e, sim, indicados pelos 

governadores. 

 Com a legislatura de 1988-1992, ressalta-se a elaboração da Lei Orgânica do 

Município, que não existia, pois, na realidade, a chamada lei orgânica anterior era uma matriz 

na época da ditadura para várias cidades, e do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro 

foram momentos de grande mobilização, articulação e participação da sociedade e dos 

movimentos organizados em debates, emendas e audiências intensas. 

 As últimas cinco legislaturas da Câmara do Rio de Janeiro refletem a história política 

com a vitória das propostas com foco na redução do Estado e seu papel, estado mínimo, 

privatizações, impedimento do Presidente da República, CPI dos anões, Plano Real, reeleição 

para mandatos nos poderes executivo, crises econômicas internacionais que afetam o país, 

mensalão, descrença, despolitização, entre diversos fatores que aprofundaram a captura do 

legislativo pelo executivo e pelas forças do atraso. 

 A composição da Câmara dos Vereadores é a expressão da conjuntura política em que 

passa a pesar cada vez mais os interesses locais e o atendimento às reivindicações urgentes na 

vida das pessoas e, particularmente, das suas comunidades, termo que remete às áreas 

desprovidas de infraestrutura e serviços públicos no município; regiões com baixos índices de 

desenvolvimento humano – IDH; que chegam por meio da Administração Pública Municipal, 

e sob a tutela das chamadas Subprefeituras e seus agentes políticos, que são constituídas sem 

amparo legal: é o factóide materializado ou pelos centros sociais dirigidos por parlamentares 

para atender à clientela. Um dado dessa triste realidade é que a cidade do Rio de Janeiro tinha, 

até o final de 2008, uma das menores taxas na cobertura do Programa de Saúde da Família 
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(PSF), nas capitais, à frente apenas de Teresina, capital do Piauí, segundo o atual secretário 

municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz. 

 A desidratação da representação acontecia passo a passo a cada legislatura, não que 

tenha parado, porém, a constituição de uma nova sociedade em rede conectada e com 

mobilidade passa a questionar tais práticas políticas e resultados para a população.  

 

3.3. POLÍTICA E REPRESENTAÇÃO 

 

 A Câmara Municipal do Rio de Janeiro é vista pelos parlamentares, sejam da situação 

ou oposição da legislatura 2013-2015, com características distintas quanto ao seu papel.  

 Os de oposição afirmam que a casa legislativa não deseja uma relação de proximidade 

em que pese os anseios da população, e que o poder legislativo perde o sentido de sua 

existência, quando não corresponde às demandas da sociedade (seção 2.9). E caso exista sem 

esta função, passa a funcionar para outros interesses, como os dos negócios: 

 

A casa do povo não gosta muito dessa intimidade e está ‘descolada' 
das reais necessidades da população; não busca entender e não quer 
saber, não busca o diálogo e reforça esquemas e instrumentos do 
aparelho repressivo. (vereador Eliomar Coelho) 

 

o parlamento não existe a não ser para fazer a equação das demandas 
que a sociedade tem. Não existe para outra coisa. se ele acontece 
para outra coisa, como muitas vezes acontece como espaço pra fazer 
negócio, esse parlamento não cumpre a sua função.(vereador 
Reimont) 

 

 O parlamento não conta mais com representantes que integram o movimento social, 

como há 30 anos. Hoje, deve contar com cerca de 20% em sintonia com os movimentos, 

resultado de partidos não mais ideológicos e coerentes com seus programas. O que vale é a 

vitória eleitoral a qualquer custo, “o importante é ganhar, não importa a coerência, pode 

esperar”, conforme analisa o Vereador Jorge Felippe. 

 Este quadro faz com que prevaleça a posição do poder executivo, principalmente, 

quando se trata de matéria para atender determinada reivindicação do movimento social, pois, 

o parlamentar necessita do poder executivo no atendimento as suas demandas. Portanto, tem 

que se afastar da tutela do executivo e não se subordinar a uma relação promíscua que 

provoca indignação do cidadão (seção 2.6), isto segundo análise de vereador que integra o 

partido e o bloco de apoio ao governo: “ o parlamento tem que ter essa capacidade, ele tem 
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que se afastar de subordinação ao executivo e aos seus interesses, afirma o Vereador Jorge 

Felippe. 

 Integrante e ativista da Assembleia do Largo, Rudolph Hassan ressalta que “o 

legislativo não ouve a gente, não está nem aí para gente”, pois, visa atender a clientelas com a 

perspectiva do retorno eleitoral, que garanta a permanência no exercício do mandato (seção 

2.6). Por isso, a população não pode participar de forma efetiva no processo decisório de 

forma mais direta, e sequer propor iniciativas e referendá-las. Soma-se a isso a realidade do 

dia a dia “muito cara e a população com pouco acesso à cidade”, segundo o ativista Rudolph 

Hassan.  

 E a crença neste sistema político (seção 2.9) não existe por parte da ativista da 

Assembleia Popular, que defende a democracia direta exercida pela população, que não quer 

apenas ser ouvida e “alguém fazer alguma coisa. Eu estou aprendendo a ser livre, ainda”, 

destaca a ativista Mag (2014). 

  O Vereador Eliomar Coelho afirma que a cidade do Rio de Janeiro, há muito tempo, 

fruto das últimas administrações, tornou-se uma cidade elitizada, caríssima e que o mercado 

precifica a vida de quem reside ou trabalhe na cidade, reflexo da “globalização e 

financeirização” (seção 2.2). E o poder legislativo municipal tem participação neste processo, 

por se encontrar distante dos problemas e demandas reais do povo, e sequer saber ou entendê-

los por meio do trabalho legislativo e da vigilância sobre o poder executivo (seção 2.6). Isto 

tudo provoca indignação e repercussão na sociedade, pois o próprio vereador afirma escutar a 

população dizer que a Câmara não mais representa o indivíduo. 

 Resultado do afastamento entre o povo e sua representação política na cidade, 

especialmente, quando este poder passa a privilegiar interesses econômicos de empresas 

frente às necessidades dos cidadãos (seção 2.6): isenção de impostos, remissão e entrega de 

serviços públicos a organizações sociais (OSs)/ONGs: “escuta de que ali não representa mais 

a pessoa; afastamento entre o povo e a casa legislativa, que privilegia às políticas de caráter 

econômico e financeiro” (Vereador Eliomar Coelho) 

 O Vereador Jorge Felippe considera esta situação de representação como fruto do fato 

de que a maior parte dos eleitos chegam por conta do dinheiro, fundamental para o sucesso de 

vitória eleitoral. As campanhas, assim, demandam e fazem com que diminua a presença de 

parlamentares com vinculação com o movimento social: “raramente tem vínculos com 

movimento social; em sua grande maioria, alcançam sucesso através de recursos financeiros” 

(seção 2.9), isto é o parlamentar eleito, segundo o Vereador Jorge Felippe. 
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 A questão reside na baixa participação e cultura reivindicatória do povo brasileiro, que 

é pequena, e que poderia ser nas ruas e, também, no parlamento. Para isso, o povo deveria 

estar mais presente no parlamento para cobrar e integrar as audiências públicas, é o que 

considera o Vereador Professor Uoston. 

 

O povo brasileiro normalmente reivindica menos, reivindica pouco, 
porque ele não tem esse canal. E esse canal pode ser muito bem as 
ruas, assim como pode ser o parlamento frequentar, vir a Câmara 
dos vereadores, vir e cobrar dos vereadores e participar das 
audiências públicas. 

 
 A política como prática de se dar bem, o que é um erro; lamentavelmente, se 

cristalizou em mentes de jovens que passaram a atuar nesse meio. No entanto, para o 

Vereador Eliomar Coelho: “a política é atividade nobre, responsável por modos e vivências 

das pessoas, deveres, direitos, dignidade, ética, responsabilidade, seriedade; valores que estão 

desaparecendo na ação política”.  

 A mudança dos parlamentares na Câmara do Rio de Janeiro a cada eleição é, 

aproximadamente, 50% e nesta, cerca de 50% que chegam são jovens, porém, estes, muitas 

vezes, “mais conservadores e mais reacionários” comparados aos mais velhos que integravam 

a legislatura. Isto é, o produto final das forças hegemônicas de direita na cidade e no estado 

do Rio de Janeiro, avalia o Vereador Eliomar Coelho. 

 O ativista Rudolph Hassan relata que alguns movimentos creem que a superação da 

representação via eleição objetiva a autorrepresentação (seção 2.6), e outros querem o diálogo 

para avançar e um dia superá-las. O primeiro conceito ganha força, justamente, quando os que 

trabalham pela mediação com os poderes constituídos não encontram nestes respaldo para 

estabelecer canais duradouros e efetivos frente às pautas apresentadas pelos movimentos 

sociais, uma vez que: 

 
os representantes se encastelam nos palácios, no poder legislativo ou 
executivo, e não permitem esses espaços terem habilidade; tanto 
executivo, quanto legislativo não estão sensíveis a essas causas, o 
que a gente vê com isso? E aí é natural o aumento de número de 
votos brancos e nulos; as campanhas são milionárias, praticamente 
se compra votos, não há um diálogo político com a sociedade. 
(HASSAN, 2014) 

 

 O que desta forma se torna motor contínuo de sucessivas crises e o não reflexo dos 

interesses coletivos pela representação, já que o ‘político tradicional’ é capturado por quem 

banca a sua campanha, e depois passará a corresponder a esses interesses e não aos dos 

eleitores (seção 2.9). 
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 Segundo o Vereador Reimont, “o verdadeiro parlamentar é incansável”; tem que 

acordar cedo e trabalhar muito, visitar áreas da cidade, dialogar com os moradores, promover 

debates, elaborar projetos de lei que garanta equidade, transparência, liberdade e dias 

melhores na vida da população. 

 

3.4. MANIFESTAÇÕES, MOBILIZAÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

 As manifestações de junho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, que desembocam na 

Câmara dos Vereadores são refletidas em matérias na pauta do legislativo carioca: a comissão 

parlamentar de inquérito, a CPI dos Ônibus e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 

Professores da rede pública municipal de educação.  

 Quanto à CPI dos Ônibus, o Vereador Eliomar Coelho, que à época requereu e travou 

uma batalha para assumir a presidência da comissão de inquérito, porém foi vetado pelo bloco 

governista, esclarece que os objetivos da CPI era trabalhar pela “transparência sobre fluxo 

financeiro, as relações trabalhistas, a cartelização da caixa-preta” da composição das tarifas. 

O vereador considera uma vitória das manifestações conseguir 17 assinaturas em um total de 

51 vereadores, pois a casa legislativa atua de acordo com a vontade do poder executivo e se 

constitui em apêndice deste, o que não é saudável para a vida política. 

 A composição majoritariamente governista na CPI fez com que esta fosse 

judicializada, pois o “ bloco vereadores executivo tomou conta da CPI, que são 47%, mas 

indicou 100%” (seção 2.9). Os atores reconhecem que isso não é bom para o funcionamento 

do parlamento, mas as manifestações proporcionaram avanços para a politização, bem como a 

necessidade de discutir e acompanhar a vida e a atuação das instituições no município, estado 

e União (seção 2.7), como afirma o vereador Eliomar Coelho. 

 O Vereador Jorge Felippe considera junho de 2013 a maior e mais grandiosa 

manifestação dos últimos 30 anos no Brasil (seção 2.9). Não foi um movimento para a queda 

de um governo, golpe a partir da ação popular, ou, simplesmente, pelos 0,20 centavos. O 

movimento perpassou estas questões e chegou ao Parlamento brasileiro, fazendo com que este 

deliberasse matérias até então colocadas no fim da ordem do dia de votação, paralisadas, ou 

que se arrastavam ao longo dos anos e legislaturas. 

 Na cidade do Rio de Janeiro, uma minoria no sindicato dos rodoviários promove 

paralisações nos ônibus, contrariamente à direção da entidade. E na casa legislativa carioca, a 

oposição requer a instalação de “CPI contra as empresas de ônibus”, afirma o Vereador Jorge 
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Felippe. Porém, a radicalidade de organizações políticas aumenta e afasta das ruas as 

multidões, uma vez que “a pequena política: grupos radicais conduzem para os seus interesses 

eleitorais, a massa popular não segue esses grupos, a radicalização cresce e afugenta a massa 

da rua”, ressalta o Vereador Jorge Felippe. 

 Os 0,20 centavos foram o estopim para as manifestações que se desdobraram em 

diversas Assembleias pela cidade, evidenciando um abismo na representação política 

institucional que não presta conta, aos seus eleitores, das deliberações que são realizadas no 

exercício do poder. A violência e corrupção configuraram-se como temas relevantes e 

públicos em junho de 2013, afirma o ativista Rudolph Hassan. 

 Mas, a questão central, para o ativista Rudolph Hassan, reside na “crise de 

representatividade” (seções 2.7 e 2.8), o que faz com que alguns movimentos surjam com a 

perspectiva de superação da institucionalidade estagnada, carcomida e esclerosada. E a prova 

disso foi a surpresa e o espanto frente à “eclosão social momentânea, pontual e de insatisfação 

há muito tempo”; e a tentativa de rotular e encaminhar para o tratamento e canais tradicionais 

da política (seção 2.9), pois, não entenderam que os indivíduos não querem fazer parte do que 

aí está, desejam sim: autonomia e liberdade (seção 2.9). A internet e as redes garantiram às 

pessoas: articulação de movimentações que tiveram milhares de adesões nas ruas, sem um 

partido, um pai, um dono ou guia (seções 2.3; 2.5 e 2.7). 

 Gritos contra os poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário, em que pese 

o maior nível de blindagem deste último, o que faz com que o legislativo se torne o espaço 

que canaliza o clamor das ruas de um movimento que pode ser visto como uma ação 

anarquista, organizado de forma voluntária e até espontâneo. O que não pode ser 

desconsiderado é que alguma organicidade houve para que se levassem centenas de milhares 

de pessoas para praças, ruas e avenidas. É um dever a compreensão das manifestações de 

2013 como uma “grande lição” em que “o poder legislativo e o executivo acaba sendo uma 

caixa de ressonância e ensinamento, que pode se refletir nas eleições de 2016, segundo o 

Vereador Reimont. 

 O aumento da passagem no Rio de Janeiro e a prática de manifestações com um 

recorte anarquista fez com que muitos se adequassem a este figurino de ação política com 

uma nova configuração: sem um carro de som abre alas com palavras de ordem e rumo 

ditadas por lideranças. A questão geracional e com relação à perspectiva de vida  que sofre 

socialmente, merece uma atenção relevante, uma vez que não eram burgueses nas ruas e, sim, 

oprimidos pelo “sistema” (seção 2.2), afirma a ativista Mag. Portanto, saiu pelo  “ladrão”; 
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expressão popular quando a caixa d’água não tem boia ou quebra-se e não retém o transbordar 

d’águas. 

 A grande vitória foi a campanha do voto nulo na eleição do Rio de janeiro em 2014, 

que esteve presente nas manifestações em 2013. Diga-se que o movimento “não vai retornar 

de novo porque não acabou. O movimento continua, é constante, ele só não está no espaço 

das avenidas em passeata”, sentencia a ativista Mag. 

 A leitura sobre a existência de dois movimentos populares (seção 2.3) deve ser feita, a 

partir do reconhecimento da existência de um “movimento popular real” presente na 

configuração territorial do município e outro “movimento popular advindo de junho/julho de 

2013”, que é direcionado por uma certa organização política que apenas tratava dos 0,20 

centavos e não questionava a mudança política no poder central. Ao contrário, na campanha 

eleitoral, lideranças deste movimento participavam de encontros com a Presidente Dilma, 

inclusive pedindo votos, na televisão, para sua reeleição “como é o  caso daquele Capilé”, 

segundo o Vereador Professor Uoston. 

 

3.5.  OCUPA CÂMARA 

 

 As batalhas pela instalação e composição da CPI dos ônibus e a discussão e votação 

do plano de cargos e salários dos professores desdobraram-se no movimento Ocupa Câmara 

(seção 2.7), como resultado do rolo compressor sobre as vontades e esperanças do povo. 

Ocupa Câmara acontece, segundo o Vereador Eliomar Coelho, pelos “movimentos sociais e 

populares organizados, dada a gravidade do desrespeito aos desejos da população,  a casa agiu 

de forma irresponsável” o que “gerou conflitos”. 

 O Vereador Jorge Felippe atribui a ocupação a lideranças radicais de fora do estado do 

Rio de Janeiro em aliança com o sindicato dos profissionais da educação – SEPE, com o 

propósito de impedir votações: 

 

liderança mais radical que não era do nosso estado e faz o Ocupa 
Câmara; o SEPE com esses movimentos radicais resolve invadir a 
Câmara dos Vereadores para não nos deixar votar” e que ele 
promoveu diálogos durante dois dias com este grupo que estimulou 
a invasão e  não os professores. (vereador Jorge Felippe) 

 

 Até parlamentares, segundo o Vereador Jorge Felippe, em sintonia com o movimento 

consideraram a ação, com o objetivo de ditar o seu desejo de paralisar a casa legislativa, 
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nociva à democracia e sua instituição, o que ocorreu mais uma vez durante audiência da CPI 

dos ônibus, quando invadiram o plenário para alterar a formação da CPI, fazendo com que o 

poder judiciário, provocado, permitisse o uso da ação policial para a retirada dos ocupantes do 

plenário. 

 O Ocupa Câmara objetivou pressionar “e os manifestantes organizados que estavam 

na rua começam a fazer uma pressão positiva em relação aquela CPI, inclusive com uma 

ocupação na Câmara de Vereadores”. Queriam avançar para que fosse constituída uma CPI 

mista com a participação popular, o que não foi possível pela falta de diálogo, e o Presidente 

da Câmara queria que fosse feita a desocupação da escadaria de acesso à Câmara. Queríamos 

a horizontalidade que garantisse o acesso aos dados sobre as “licitações das empresas de 

ônibus”, relata o ativista Rudolph Hassan. 

 A ativista Mag, 2014, considera importante as ocupações como fator para manter as 

pessoas na luta, já que estas ficavam por residirem muito longe da área central da cidade, e 

houve ação de grupo paramilitar contrários a CPI dos ônibus com determinação não só de 

intimidar como de agredir quem estava no Ocupa Câmara, que desejava com este movimento 

chamar atenção e foco para a casa legislativa e a CPI, “ocupar pra chamar atenção, pra 

mobilizar e trazer o foco para a Câmara”. Ocupação efetiva foi na Câmara dos Vereadores de 

Niterói, pois houve o “controle do espaço” e no Ocupa Câmara, conquista de permanecer no 

espaço. 

 A invasão da Câmara, coisa que alguns não classificam como adequado, foi o que 

realmente aconteceu; ocupação é feita de forma pacífica. “Tivemos, sim, uma invasão seguida 

de uma ocupação”, em que os trabalhos no plenário foram suspensos por conta de ações 

impeditivas, com a “tomada” da fala (seção 2.7) por ação de um conjunto de membros do 

SEPE, que inviabilizou a sessão, segundo o Vereador Professor Uoston.   

 

3.6. CPI DOS ÔNIBUS E O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS 
PROFESSORES 
 

 A CPI dos ônibus e o plano de cargos e salários dos professores, segundo o Vereador 

Eliomar Coelho, foram questões de grande importância na história política da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, e, lamentavelmente, esta não dispensou o tratamento que 

deveria ser dado às demandas da sociedade e se posicionou de forma reativa, ao fazer uso de 
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“esquemas de repressão” (seção 2.9). Isso é estarrecedor para quem exerce sucessivos 

mandatos na casa legislativa desde 1987, que é o caso do vereador. 

 Soma-se a este fato a recusa do poder legislativo em busca de um acordo com o SEPE 

e os professores, o que acabou em mobilização destes no entorno da Câmara dos Vereadores, 

que “virou uma praça de guerra, truculência e repressão da polícia e guarda municipal; 

vereador teve que sair com um esquema de proteção policial”, relata o Vereador Eliomar. 

 O Vereador Jorge Felippe afirma que, com o refluxo dos grandes atos, partidos como 

PCO e PSTU reforçaram a mobilização dos professores, e que a Câmara recebeu cerca de 200 

manifestantes contrariados com o prefeito e o governador, que não promoviam diálogos: 

“começa no estado com liderança mais radical que não era do nosso estado e fazem o Fora 

Cabral e Ocupa Câmara” (seção 2.7). Constata-se neste encontro que as demandas 

imperativas e radicais eram inviáveis de serem cumpridas pelo prefeito. 

 Com a desocupação inicia-se a discussão do plano de cargos e salários dos professores 

e  com o cerco da Câmara, com o objetivo de impedir o acesso dos vereadores, sendo a força 

policial requisitada para garantir a votação do plano de carreira. Quanto à CPI dos ônibus, ele 

diz que é o desejo da população carioca e conta com o apoio do governo, que tem maioria dos 

membros na CPI, 4 entre 5, e que, este discorda da oposição presidi-la “ainda mais há um ano 

da eleição”. Insatisfeita, a oposição parte para a justiça com o propósito de questionar a 

composição baseada na proporcionalidade vigente na casa legislativa, o que faz com que os 

trabalhos da CPI sejam suspensos e não haja formação de qualquer outra CPI na Câmara 

municipal do Rio de Janeiro, relata o Vereador Jorge Felippe. 

 As mobilizações dos professores contaram com forte apoio da população (seção 2.3), 

destacadamente, quando “estes são tratados como lixo pela polícia militar do Estado do Rio 

de Janeiro, em conluio com o governo municipal, que enfiou a porrada nos professores” 

(seção 2.9). Um ato em frente ao poder legislativo carioca chegou a contar com, 

aproximadamente, 50 mil manifestantes. O apoio à CPI dos ônibus foi o reconhecimento e a 

legitimação do movimento social (seção 2.4), em apostar no caminho da institucionalidade em 

busca de enfrentar e solucionar um problema que aflige milhões de cidadãos e usuários do 

transporte coletivo público na cidade do Rio de Janeiro, “e quando aquela CPI não dá em 

nada, mesmo tendo botado (o movimento social) um milhão de pessoas na rua”, a frustração e 

a descrença no poder constituído é grande, fala o ativista Rudolph Hassan. 

 O Vereador Reimont reconhece como legítima a mobilização dos professores que há 

anos lutam por um plano digno de carreira e enfrentam “a privatização disfarçada” na 

educação do Rio de Janeiro: a “Fundação Roberto Marinho, fizemos levantamento há pouco 
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tempo, leva nos últimos dois anos mais de 160 milhões de reais da educação , a Fundação 

Sangari, trazida pela Claudia Costin, e o Instituto Airton Senna, e vêm como? A reedição do 

chamado Telecurso”.  

 O plano foi votado sob o cerco da Câmara por forças policiais, bombas de gás 

lacrimogêneo e bala de borracha (seção 2.9). E a CPI dos ônibus só foi constituída por conta 

de um “clamor social, o povo ocupou a Câmara Municipal” . A CPI não foi à frente pelo 

desrespeito ao princípio de garantia à minoria no parlamento quanto à composição e 

proporcionalidade em uma CPI ou Comissão Especial. Desejavam fazer uma “CPI Chapa 

Branca”, daí o recurso ao judiciário, visto que “quatro membros eram do governo e 

praticamente todos eles ligados aos empresários de ônibus da cidade do Rio de Janeiro”, 

salienta o Vereador Reimont.  

 O Vereador Professor Uoston, 2014, em seu relato afirma que “enfrentou uma 

manifestação truculenta” (seção 2.9) em que o fundamento da educação deixou de existir. Os 

movimentos deviam estar baseados na organização, consideração e reconhecimento aos 

princípios democráticos da sociedade. Ele ressalta o papel da Câmara dos Vereadores na 

melhoria e avanços no plano de cargos dos professores que chegou “muito ruim” na casa 

legislativa, e, após encontros com os representantes do SEPE, apresentou mudanças com 

emendas em sintonia com os anseios dos manifestantes. 

 O vereador reconhece as deficiências do transporte de ônibus no Rio de Janeiro e que 

este necessita, e muito, de mudanças, e como resultado das mobilizações pontua a 

implantação de ar condicionado em toda frota de ônibus até 2016 e acessibilidade para as 

pessoas com necessidade especial. A CPI dos ônibus não produziu recomendações, propostas 

e projetos por conta do impasse provocado pela oposição e situação pela judicialização. 

 

3.7. DIÁLOGOS 

 

 O enfraquecimento das instituições (seção 2.5) e até o “apodrecimento” perpassa os 

poderes legislativo, executivo e judiciário, em que “esse é pior, seus membros são donos de 

uma soberba demonstração de arrogância e prepotência, é um imbróglio de caráter político” 

destaca o Vereador Eliomar Coelho. 
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 As manifestações radicais (seção 2.5) esvaziaram-se, e o movimento social voltou ao 

seu leito natural de luta. As primeiras manifestações objetivavam subjugar o poder legislativo 

e não apostaram no diálogo. Exemplo disso ocorreu durante as conversas com os ocupantes 

da Câmara, que não possibilitaram a presença da imprensa, mas apenas da mídia ninja, 

segundo Vereador Jorge Felippe.2 

 Portanto, é necessário transcender a questão do diálogo (seção 2.6), uma vez que “a 

qualidade da representação tem que melhorar e não se mediocrizar, ser representante de 

comunidade apenas”, defende o vereador Jorge Felippe. 

 Existiu o sentimento de diálogo da população com o poder legislativo em busca de 

uma participação ativa na vida do Rio de Janeiro, porém, não foi possível comunicação entre 

este poder e o poder popular, assim denominado nos atos públicos. O que desperta para a 

profunda crise na representação (seções 2.7 e 2.8) e no que a instituição poderia desempenhar 

na conjuntura política: “a gente viu que, realmente, aqueles grupamentos que já se 

posicionavam contrários ao diálogo constitucional, em certa medida estavam certos”. O 

crédito da falta de diálogo fica com os vereadores que se negaram à mediação devido à 

ocupação do plenário da Câmara. Mas, Rudolph Hassan considera legítima a ocupação, pois 

“a casa é do povo, não é?”, afirma e questiona o ativista. 

 A questão central remete ao modelo no qual a cidade do Rio de Janeiro encontra-se 

estruturada: no modal rodoviário em que os empresários do setor exercem grande poder em 

defesa, exclusivamente, dos seus interesses e continuam com os grandes projetos que estão 

sendo implantados e que os favorecem, sem a participação popular na discussão e formulação 

de propostas de mobilidade urbana, para as quais “o povo não foi chamado a dar sua 

contribuição” e “a sociedade quis naquele momento, no meu entendimento, dizer um ‘basta!’ 

ao que a gente vive na política brasileira que são os poderes que foram eleitos para dialogar 

com a sociedade, deram as costas pra ela” (seção 2.6), sentencia o vereador Reimont, 

 Segundo a ativista Mag, os diálogos dos movimentos sociais com o poder legislativo 

(seção 2.6) somente será possível quando houver uma reconfiguração do processo decisório, 

que possa ser estruturado em uma aproximação da participação popular na perspectiva de uma 

“democracia direta”,  

                                                            
2Mídia Ninja é um grupo de mídia formado em 2011. Sua atuação é conhecida pelo ativismo sociopolítico, 
declarando ser uma alternativa à imprensa tradicional. O grupo tornou-se conhecido mundialmente na 
transmissão dos protestos no Brasil em 2013. 
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 Existem sim, canais de diálogos, o que ocorre é que as manifestações são articulações 

partidárias que não desejam o debate, e o poder legislativo jamais poderia deixar de manter os 

canais de conversação abertos, uma vez que cabe a ele processar as demandas e responder aos 

anseios das mobilizações: “a relação da Câmara dos vereadores, com o movimento popular de 

uma maneira geral, é uma relação de harmonia”, de acordo com o Vereador Professor Uoston.  

 A categorização permite a compreensão de visões opostas quanto à Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro possuir canais de diálogos e equacionar pautas quando do impasse na 

negociação, particularmente, quando envolve o poder executivo. A maioria dos entrevistados 

apontam para a necessidade de afirmação do poder legislativo, para romper a sua fragilidade 

na representação política delegada pelos eleitores. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Tendo por base da análise de dados as respostas das entrevistas coletadas, foi revelada 

uma certa incomunicabilidade essencial entre os atores envolvidos nos vários frontes da 

representação durante a época das manifestações, e, particularmente, quando da instalação da 

CPI dos Ônibus e da discussão e votação do Plano de Cargos e Salários dos professores 

(seção 3.6). Os parlamentares apresentaram visões bastante diferentes sobre a a situação do 

período, visões estas inegavelmente ligada às suas afinidades ideológicas, mas convergem na 

opinião de que existe a necessidade de diálogo e debate.  

Os ativistas apresentaram também suas posições quanto à legitimidade representativa 

do poder legislativo e a possibilidade de superação deste sistema legal e político. Ambos 

revelaram sintonia na perspectiva da constituição de um processo democrático com 

representação mais direta e com maior interatividade, no qual a fala do cidadão tem um peso 

marcante no processo decisório. Como resultado do isolamento e afastamento da 

representação política, ganha força essa posição, que é a de desconsiderar o parlamento como 

mediador das pautas em curso, mobilizadoras dos indivíduos (seções 3.3 e 3.7). 

 Em um primeiro momento, constatamos o afastamento do poder legislativo da 

sociedade, dos seus problemas e demandas reais, em um distanciamento que estimula o 

questionamento sobre a sua representatividade e fidelidade – e a dúvida sempre presente 
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sobre a prioridade em atender interesses econômicos em detrimento da população. A casa não 

estaria preocupada em ouvir a não ser àqueles que estabelecem uma relação direta na 

reprodução de votos, garantindo, dessa maneira, clientelas aos parlamentares (seção 3.3). 

 Destaca-se a cultura do interesse próprio, a partir do exercício do poder, que estaria 

ancorada na ideia de que para ganhar uma eleição o menos importante é a disputa filiada a um 

partido ideológico e a defesa do seu programa político, já que a prática política eleitoral exige 

cada vez mais recursos financeiros para que uma campanha seja vitoriosa, o que resulta em 

legislatura, nas quais a representação da sociedade organizada de forma tradicional ou em 

movimentos sociais seja rara. Por isso, distantes destas e sintonizadas com quem garantiu a 

sua eleição: o poder econômico, a estrutura da administração pública/ poder executivo, a 

comunidade, a celebridade, o religioso, entre outros (seções 3.3 e 3.7).  

A representação precisa ser qualificada e melhorar, isto é, o eleitor precisa ser 

responsável pela escolha certa e a responsabilidade individual de quem exerce o mandato 

deve estar em constante observância, pois “o verdadeiro parlamentar é incansável”. Do 

contrário, a profunda crise na representatividade (seções 3.3 e 3.4) – que se desdobra no 

aumento no processo eleitoral de abstenções, votos nulos e brancos, e dentro da qual se 

destaca o segundo turno na eleição de governador do Estado do Rio de Janeiro (seção 3.4) – 

se faz perfeitamente justificada. 

 Constatou-se que a CPI dos Ônibus e o Plano de Cargos e Salários se destacaram 

como momentos limítrofes da crise de representatividade entre as representações extra-

oficiais da população carioca. Atuando em sintonia com o poder executivo, o poder 

legislativo realizou ações que causaram grande indignação e perplexidade ao cidadão (seção 

3.3). É à CPI dos ônibus (seções 3.4 e 3.6) que podemos creditar o grande aumento das 

tensões que causaram o abrasamento entre os movimentos sociais. O objetivo central da CPI 

seria a transparência sobre o principal sistema de transporte na cidade, abertura da famosa 

caixa-preta da composição das tarifas, mapear o fluxo financeiro, as condições de trabalho 

dos motoristas e cobradores, a formação de cartéis e as condições técnicas da frota de ônibus 

(seção 3.4). 

 Nesse momento, o impasse configurou-se pela principal ação partindo do governo: 

não deixar que a oposição assumisse a presidência da CPI dos Ônibus, há cerca de um ano das 

eleições de 2014, podendo transformá-la em palanque eleitoral para desgastar o governo e seu 

partido. Assim como a CPI é classificada de “CPI contra as empresas de ônibus” (seção 3.4). 

Composição e controle por maioria absoluta da CPI por vereadores governistas e com apenas 

um membro da oposição, o autor do requerimento que se torna membro nato, provocou 
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intenso debate, e a oposição busca o poder judiciário para questionar e reverter a decisão 

política (seção 3.6). 

 Com os manifestantes articulados e presentes, o Ocupa Câmara acontece como 

contraponto à hegemonia na CPI dos Ônibus pelos vereadores da situação, CPI entendida 

como “Chapa-Branca”, que exigia maior participação popular; é neste processo que as 

divergências se acentuam com conflitos entre forças contrárias à instalação da CPI e os que se 

encontravam no Ocupa Câmara, o diálogo é rompido e o poder judiciário é acionado pela 

mesa diretora da Câmara para o uso de força policial (seção 3.5). 

 

 

 O conceito de ocupação é questionado quanto a ser uma invasão, o que caracterizaria 

ação violenta contra a instituição democrática. Todavia, sendo a instituição do povo, isso 

também garantiria legitimidade para ocupar. Ocupar em sentido negativo significaria o 

controle do espaço, e o que houve foi a conquista de permanecer no espaço (seção 3.5). A 

discussão e votação do Plano de Cargos e Salários dos Professores se desdobra, também, em 

ruptura de diálogo, repressão pelas forças militares com uso de aparato bélico, balas de 

borracha e bombas de gás lacrimogêneo contra o cerco à Câmara Municipal e à garantia de 

acesso e retirada dos vereadores ao plenário para votarem o Plano de Cargos e Salários (seção 

3.6). 

 As análises residem em lados de concepções diametralmente opostas: os 

acontecimentos foram gritos contra os poderes constituídos; se configuram como uma grande 

lição de não representação do parlamento. O eleitor qualifica a escolha do representante e os 

fatos resultam de articulação política partidária radical com demandas imperativas e sectárias 

para inviabilizar o diálogo e subjugar o poder legislativo (seções 3.4 e 3.7). 

 Essas posições, embora divergentes quanto ao papel do poder legislativo carioca e o 

seu grau de permeabilidade para a participação popular, encontram-se contidas na Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro com os seus representantes eleitos. E, de outro lado, os que 

integram, ativam, e mobilizam os movimentos em redes, que fundamentam não apenas a 

crítica da representação política tradicional e formal, mas defendem a sua superação, a partir 

da constituição de um novo sistema político que integre todos ao poder decisório de forma 

interativa para a consolidação de uma democracia direta (seções 3.3 e 3.7) . 

 Novas maneiras de pensar a organização social e as tecnologias da informação 

possibilitaram a articulação de uma sociedade em rede, completamente diferente na sua 
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vivência da temporalidade, das barreiras geográficas, das limitações da materialidade que 

sempre se enfrentou para transformar posições ideológicas e aspirações políticas em ações. 

 O que hoje é constituído em rede de forma massiva e atemporal, a partir do encontro 

de identidades provocado por inúmero fatores, conforme Castells (2012), era um trabalho 

árduo, abnegado e analógico chamado militância. E os espaços dos fluxos digital se 

materializam no espaço público, ou seja, no retorno da experiência pública análoga à da Pólis. 

 As manifestações em uma cidade polo da região metropolitana são representativas 

para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, pois transcendem uma questão de província, 

uma vez que os movimentos aqui refletem e se desdobram como contraponto ao sistema 

econômico e financeiro que permeia o mundo com a globalização e as ações do capital 

financeiro especulativo com efeitos na vida de todos os indivíduos. 

 Sendo assim, a representação política parlamentar, por delegação dos eleitores para 

reapresentá-los na casa legislativa de sua cidade, apresenta falta de sintonia com a sociedade, 

não enfrentando e/ou solucionando questões essenciais à população, provocando, dessa 

maneira, a ruptura de diálogo, quando não conflitos que deixam marcas nas mentes e sequelas 

nos corpos (seção 3.7). 

           As manifestações difusas de Junho de 2013, articuladas e convocadas pelas redes 

sociais – que constituíram identidades nos espaços de fluxos como resistência ao poder do 

Estado (CASTELLS, 1999) – desvelaram os anseios da população com uma extensa agenda 

para os poderes constituídos,  revelando o afastamento destes da realidade do dia a dia das 

pessoas e a fragilidade dos espaços de participação e interação com a sociedade. A crise da 

representação e legitimação (CASTELLS, 1999) se faria presente no poder legislativo da 

cidade do Rio de Janeiro como resultado da submissão deste aos interesses do poder 

executivo municipal e de quem financia as campanhas eleitorais, conforme, análise das 

entrevistas realizadas. 

 Através das entrevistas, das notícias da época, da literatura sobre junho de 2013 e das 

análises realizadas tendo como ferramentas teóricas os conceitos de Castells, verificou-se a 

descentralização da representatividade do sociedade, ligada principalmente à crise de 

representação pela qual passa o poder público em suas várias instâncias. A sociedade me rede, 

utilizando-se da sua conectividade, amplitude de possibilidades de comunicação, mobilidade e 

capacidade de organização, protesta e ocupa a fim de fazer valer os seus anseios. Os 

movimentos sociais se reconfiguram como portadores de identidades de grupos diversos de 

indivíduos, adquirindo uma representatividade nova (CASTELLS, 1999).  
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 Mas o que fazer se esses protestos são duramente repreendidos e o diálogo não 

encontra caminhos? Pode parecer fácil responder que as coisas são assim mesmo, essa é a 

Realpolitik, na qual os atores públicos só ouvem se isso lhes interessa diretamente. A 

representação política no parlamento sem uma presença efetiva de participação popular por 

conta do que é denominado presidencialismo de coalisão, que garante a maioria ao governo, é 

a governabilidade. 

 Mas a realidade é outra, uma vez que na sociedade em rede a resposta não é analógica 

e axiomática, pois as questões são múltiplas e infindáveis. Superar a não constituição de vias 

de diálogos e mediações entre o mundo analógico constituído – institucional – e o mundo 

digital em permanente constituição – sociedade em rede – é  um desafio que a administração 

pública deve tentar enfrentar para não arriscar crises mais profundas e para cumprir sua 

vocação representativa. O que a rua expressa é inadiável e as ruas têm pedido cada vez mais 

transparência, acesso à informação, ampliação e implantação de mecanismos de participação 

direta e interativa que constituam bases para diálogos permanentes com a sociedade.  

            A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a partir de 2001, superou estruturas e práticas 

políticas que já eram consideradas atrasadas, como o voto secreto em cédulas de papel 

escritas SIM ou NÃO, depositadas em urna na cabina indevassável, fechada com porta e  para 

a abertura dos trabalhos no plenário era necessário o quórum de 1/3 assinantes do livro. 

Avançou quando do fim do voto secreto; implantação do Painel Eletrônico de Votação e da 

Rio TV Câmara, apesar do sinal fechado em canal de TV por assinatura. 

 O poder legislativo da cidade do Rio de Janeiro precisa avançar ainda mais com 

projetos que abram, integrem e monitorem os trabalhos e resultados do poder legislativo 

carioca, tais como: abertura do sinal digital da Rio TV Câmara para a recepção a todos os 

telespectadores, transmissão ao vivo dos trabalhos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 

conectar Painel Eletrônico de Votação à internet com votações em tempo real, apresentar os 

projetos de lei de forma prévia pela internet para apreciação e discussão pelos cidadãos, 

aprovar a iniciativa popular de apresentar projeto de lei pela internet, construir  site da 

instituição que permita acessibilidade e interatividade com a população, institucionalizar no 

regimento interno o uso da Tribuna pela população na primeira parte do grande expediente 

das sessões plenárias, audiências públicas transmitidas pela internet em tempo real e 

interativa, audiências públicas, prioritariamente, em horário não comercial ou final de 

semana, atender o que determina a Lei de Acesso à Informação – LAI, implantar sistema de 
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consulta interativa sob a forma de Referendo e/ou Plebiscito  e  implantar e-parlamento/ e-

participação / e-interativa. 
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ANEXO 
 
ANEXO I 

 
R1 – Roteiro para entrevistas com Vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e 
Ativistas dos Movimentos Sociais. 
 
A) Abertura: 
 
Reencontro e atualização das informações sobre a situação política atual; 
 
B) Análise sobre as manifestações de junho de 2013 e a Câmara Municipal do   Rio de 
Janeiro: 
 
 

1) Qual é a sua avaliação da Representação Parlamentar na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro? 

 
2)  Qual é a sua análise da conjuntura política e as manifestações, mobilizações e 

movimentos sociais em Junho de 2013? 
 

3)  O que foi o Ocupa Câmara? 
 

4)  Como se deram os trabalhos da CPI dos Ônibus e a discussão e votação do Plano de 
Cargos e Salários dos Professores? 

 
5)  É possível o diálogo entre o poder legislativo e os movimentos sociais? 
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ANEXO II 

Lista dos entrevistados:  

 

 Presidente da Câmara dos Vereadores,Vereador Jorge Felippe– PMDB;  

 Vereador Eliomar Coelho – líder do PSOL e da oposição;  

 Vereador Professor Uoston – PMDB e Relator da CPI dos Ônibus;  

 Vereador Reimont – PT;   

 Ativista e integrante da Assembleia do Largo, Rudolph Hassan; e   

 Ativista e integrante da Assembleia Popular,  Mag. 

  

 

 

 

 

 

 


