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A Ação Coletiva e o Digital: notas sobre contestações, repertórios e moralidades 

em coletivos da cidade de Porto Alegre 

 

Resumo  

 

Este artigo relata e analisa esquemas emergentes de ação coletiva e sua articulação com 

o meio digital online na cidade de Porto Alegre. Por meio de observação participante e 

entrevistas realizadas entre 2011 e 2013, junto aos coletivos “Defesa Pública da 

Alegria” (DPA), “Bloco de Lutas pelo Transporte Público” (BLTP) e “Casa de Cultura 

Digital de Porto Alegre” (CCD), foi possível mapear ações contestatórias, moralidades e 

repertórios destes coletivos ancorados em tecnologias de informação e comunicação 

(TICs). Embora notemos substanciais discrepâncias entre os coletivos, sustentamos o 

papel central que as ferramentas digitais ganham nas estratégias de mobilização e 

ativismo. Para realizar esta incursão comparativa, nos debruçamos sobre as observações 

do trabalho de campo a fim de entender o papel das ferramentas digitais no contexto de 

ações coletivas e como distintos agentes se posicionam dentro deste campo à luz de 

conceitos de engajamento, ação coletiva, repertórios e economias morais. Os dados 

sugerem dois padrões diferentes de ativismo: de um lado protagonizam dois coletivos 

densamente inseridos no espaço público de Porto Alegre, cujas discussões contestatórias 

sobre injustiças sociais acontecem também de forma digital – BLTP e DPA – e, de 

outro, a CCD, cujas discussões sugerem um enfrentamento indireto, concentrado na 

noção de propriedade intelectual, utilizando-se de utopias do hacker-ativismo.  

 

Palavras-Chave: Ação Coletiva, Repertórios, Ativismo Coletivos, Digital. 

1. Introdução 

 

A cidade de Porto Alegre foi palco, entre os anos de 2012 e 2013, de inúmeros atos de 

contestação e tentativas de (re)apropriação do espaço público mediados via  redes 

sociais e extrapolando o universo de coletivos já consolidados na cidade anteriormente, 
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tais como os movimentos Utopia e Luta, Tribos nas Trilhas da Cidadania e o Levante 

Popular da Juventude
1
. Nesse ínterim, as possibilidades que o universo digital 

2
 oferece 

vêm sendo de grande importância tanto para movimentos anteriores quanto recentes; 

tanto no sentido de disseminar seus repertórios (TILLY, 2006), quanto no sentido de 

informar uma gramática da ação coletiva que, em muito, pauta-se pelos acontecimentos 

online, gerando uma recursividade com os eventos que ocorrem fora da Internet. 

À compreensão dos usos do digital, agregamos a discussão sobre conflitos e 

moralidades na ação coletiva em sua dimensão simbólica. Embora tais discussões sejam 

bastante recorrentes nos estudos das Ciências Sociais, estes estudos ficaram permeados 

por uma oposição central entre aquilo que era definido como ação coletiva e “normal”, 

logo, de domínio da sociologia e da história social e o que era considerado ação 

individual (de revolta, violência e contestação) e “anormal”, que ficaria ao interesse da 

psicologia e psiquiatria (BOLTANSKI, 2000). Essa mesma categorização já remete, em 

primeira instância, a uma noção das cargas morais implícitas e explícitas – do que é 

legítimo ou não, “correto” ou “errado” - atribuídas aos atos e formas de contestação 

presentes nas noções de “normalidade e anormalidade”.  

         Outras dicotomias parecem permear as obras que lidam com rupturas e 

continuidades nos movimentos sociais. As noções de regimes pautando repertórios de 

ação apresentada por Charles Tilly (idem) revigora a fulcralidade de contextualização, 

mas pode ensejar análises um tanto equivocadas de causa e consequência. Buscar 

superar essas oposições e dicotomias, assim como o propôs Boltanski (idem), para então 

auxiliar a construir um “sistema de transformação – ou uma gramática – que permita 

explicar as variações que afetam os atos de protesto” – neste caso não somente dos atos 

de protesto, mas da própria configuração de coletivos emergentes - aparece como 

objetivo central ao compararmos coletivos com ideologias, propostas, atos e discursos 

por momentos alinhados e em outros completamente distintos e mesmo contraditórios. 

         Tendo como objetivo principal analisar e comparar formas de engajamento 

destacando o protagonismo do universo virtual e das tecnologias da informação, 

abordamos repertórios de ação e economias morais que permeiam os coletivos 

etnografados, onde é possível identificar como estes significam suas pautas e aliam-se 

                                                           
1
 Para uma análise detalhada sobre estes dois últimos ver Ruskowski, 2012. 

2
 Ver seis princípios para o estudo do digita proposto por Daniel Miller e Heather Horst. “The term digital 

will be defined as all that which can be ultimately reduced to binary code but which produces a further 

proliferation of particularity and difference”. HORST, Hetaher A. MILLER, Daniel (org.). Digital 

Anthropology. London, New York: Berg, 2012. 
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e/ou contrapõem-se ao Estado e às instituições privadas. Parte-se, de um lado, da 

concepção de “injustiças sociais” entendidas como categorias êmicas, bem como das 

formas de denunciá-las ou combatê-las; de outro, da noção de “propriedade intelectual”, 

que passa a ser significada nos repertórios de ação coletiva de um dos grupos. Distintas 

formas de reivindicações encontram em distintos agentes ou instituições os seus “alvos 

”, identificados quando passamos a ter uma perspectiva histórica e contextual. Desse 

modo, transitamos entre agentes que culpam desde o “sistema capitalista”, a noção de 

“propriedade” (seja ela material ou intelectual) ou a mídia, até grupos que concentram 

as culpabilidades localmente, alvejando governos locais, muito embora seus repertórios 

transitem entre o local e o global. 

         Segundo Fassin (2012), Scott (2005) e Tilly (2006), estruturas de oportunidade 

política ensejam a emergência de movimentos que contestem insatisfações latentes. Por 

longos períodos essas existem, mas permanecem suprimidas. Nos últimos anos, 

discursos e práticas de retração do Estado e o estabelecimento de uma ideia hegemônica 

de que agora atores da sociedade civil estão fazendo “aquilo que Estado deveria fazer, 

mas não faz” abriram espaço para coletivos de distintas vertentes políticas, organizações 

da sociedade civil e mesmo institutos empresariais a disputarem a cena política e o 

protagonismo do “desenvolvimento” social (de acordo com o que idealizam)
3
. 

Tendo em vista os diferentes tipos de coletivos analisados, buscamos fazer uma 

diferenciação, na qual: de um lado protagonizam dois coletivos densamente inseridos no 

espaço público de Porto Alegre, cujas discussões contestatórias são mediadas pelo 

digital – Bloco de Lutas pelo Transporte Público e Defesa Pública da Alegria– e, de 

outro, a Casa da Cultura Digital de Porto Alegre, cujas discussões sugerem um 

enfrentamento concentrado na noção de propriedade intelectual e utilizando-se de 

utopias do hacker-ativismo para compor a ação coletiva. Trata-se de dois padrões 

diferentes de ação coletiva, fortemente marcados pelo universo digital, que reverberam 

os “ciclos de protestos de 2013” (SILVA, 2014), porém, cujos repertórios e modos de 

organização apontam para rumos diversos. 

A partir do item seguinte, exploramos os repertórios desses coletivos que 

disputam, cada um à sua maneira, espaços de atuação contestatórios. A miríade de 

repertórios expressa neste trabalho combina discursos e práticas que se aproximam e se 

                                                           
3
 Ver, por exemplo, http://www.libertarianismo.org/ e http://www.institutomillenium.org.br/ Acessados 

em 22 de outubro de 2015. 

http://www.libertarianismo.org/
http://www.institutomillenium.org.br/
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afastam quando observadas as características de organização interna do grupo e sua 

manifestação pública.  

 

2. Conhecendo o “Defesa Pública da Alegria” 

 

 Tendo o coletivo Defesa Pública da Alegria (DPA) criado sua página no 

Facebook em 28 de setembro de 2012 - e o Bloco de Lutas pelo Transporte Público 

(BLTP) em 8 de fevereiro de 2013 -  passei a acompanhar suas postagens e participar de 

manifestações e assembleias pontuais. Em outubro de 2012, na véspera de eleições 

municipais, recebi um convite, via rede social, em nome de Defesa Pública da Alegria, 

para um evento, a ser realizado no dia 4 de outubro, em frente ao prédio da antiga 

prefeitura de Porto Alegre, contra ações recentes da Prefeitura Municipal. Na página 

online do DPA na rede social, encontra-se como primeira entrada de publicação no 

“mural”, datado de 1 de outubro de 2012: 

  

Página de Defesa Pública da Alegria no Facebook, primeira “postagem”, em 

01.10.2012. “Interessante. O Fortunatti proibiu as feiras ecológicas, artesanais, 

solidárias e todas e qualquer reprodução da economia popular no Largo Glênio Perez. 

Também proibiu manifestações políticas e culturais com uso de som mecânico: agora 

precisa de "autorização da prefeitura". Ou seja, por exemplo, aqueles gaudérios que 

ficavam ali tocando gaita, ou os índios peruanos flautistas, entre outros, nunca mais. 

Além de que eu fico pensando, será que quando for ter os protestos contra o aumento da 

passagem de ônibus (que a prefeitura aumenta todo o ano), eles vão ter que autorizar o 

pessoal a levar microfone e caixa de som? Hummm... Espertinhos! Ah, além dele estar 

proibindo os bares que abrigam a diversidade dos tipos populares de POA de funcionar 

(o último foi o Comitê Latino Americano - expressão máxima da cultura 

latinoamericana na cidade - que não pode mais ter música ao vivo e tem que fechar à 

meia-noite, destroçando não só a cultura como também o turismo). Isso sem falar 

noutros diversos casos, como o Bar do Élio que, bom, nós sabemos, não tem música, 

mas foi fechado por "falta de isolamento acústico" (coincidentemente era o bar que mais 

reunia a diversidade portoalegrense com a cerveja mais barata da Cidade Baixa). Em 

compensação, ele mandou instalar um monte de esguicho d'água bonitinho no Largo e 

inflou essa porra desse TATU da COPA COCA-COLA, onde antes aconteciam as 

expressões culturais populares. É a materialização da hegemonização cultural reinante 

no nosso sistema - pra quê gaúcho, índio, artesão local? O bom mesmo é tomar Coca-

Cola! Supressão das regionalidades em nome de um modelo de desenvolvimento que se 

enraíza até o psicológico das pessoas. Atuam no espaço, através do simbolismo, com o 

intuito de garantir um ambiente propício à reprodução das atividades econômicas 

superiores. Foda-se a diversidade cultural e popular, temos que nos igualar à 

esquizofrenia dos ricos. A FIFA quer assim! O Mercado quer assim! Porém, estamos 

vendo o sistema dos ricos queimar lá no Norte... Sistema esse que nunca nos beneficiou. 

É isso que queremos? Pois é o que parece, afinal, A MAIOR PARTE DA 

POPULAÇÃO VOTA NESSE CRÁPULA. E é isso que mais me entristece nessa Porto 

Alegre que tem sua alegria, a cada dia, mais monopolizada, lapidada, controlada, em 

nome de interesses obscuros à população. E essa mesma população se guarda em suas 

casas, em frente à televisão, exaltando um modelo e um modo de vida que, em bem 

verdade, não beneficia a ela própria. Mas é o que diz o Poder Público, é o que diz a TV, 

então, deve ser legítimo... Conservadorismo à última instância. Nojento. Asqueroso. 
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Podre. Mas... a vontade do povo é a vontade de Deus! Então que assim seja. É, meus 

pêsames cidadãos. Descanse em paz querida Porto Alegre. E que venha a Copa”. 
4 

  

Sem ter entendido ao certo como recebi o convite para o evento, mas percebendo 

o cunho político, acabei aceitando e no dia 4 de outubro, por volta das dezoito horas, me 

encaminhei para o paço municipal. Lá chegando, observei uma grande movimentação, 

havia muitas pessoas, uma banda tocando, militantes do PC do B, Psol e PSTU, Levante 

Popular da Juventude e Movimento Utopia e Luta, como percebi em um primeiro olhar 

– meu interesse de pesquisa ainda não se havia delineado. Logo encontrei alguns 

colegas de mestrado da Antropologia Social da UFRGS, com quem fiquei conversando 

para tentar entender melhor o que acontecia. José
5
, filiado a um partido de esquerda e 

aparentemente melhor informado do que eu, me explicava: “o Fortunati proibiu a Feira 

da Economia Solidária e artistas de rua de utilizarem o Largo e privatizou o espaço pra 

Coca-Cola. Estamos nos organizando, tem que derrubar esse tatu”. Do outro lado da 

rua, no Largo Glênio Peres, a polícia havia montado um cerco em torno do “Tatu da 

Coca-Cola”, mascote símbolo da Copa do Mundo de 2014 a se realizar no país, e a 

tropa de choque estava a postos, me causando uma forte impressão por não me lembrar 

de ter visto anteriormente policiamento tão forte em resposta a, aparentemente, um 

grupo de jovens que dançava e se manifestava “tranquilamente” em frente à antiga 

prefeitura. Algumas horas depois – horas que transcorreram com música e dança, 

basicamente – se iniciou uma discussão que me parecia estranha, entre manifestantes, 

alguns sugerindo a “derrubada do tatu”, outros querendo “se aproximar” dele – 

guardado pela polícia militar do outro lado da rua – e ainda aqueles que não queriam 

passar para perto do tatu, com medo de enfrentamento com a polícia. Em meio a muitas 

opiniões difusas que ouvia, percebi que começava um deslocamento em direção à 

mascote inflável que agora povoava soberano o policiado no Largo Glênio Peres.  

Avisei a meus colegas e, com receio da ação da polícia, acabei ficando mais 

afastada e observando, de perto do Mercado Público, o que aconteceria. Pessoas, em sua 

grande maioria dançando, foram chegando próximas ao Tatu, não tardou muito e 

comecei a ouvir os estouros das bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e balas de 

borracha. Tudo muito rápido. Desespero. A correria era generalizada, pessoas gritando, 

algumas chorando e, em volta do tatu se percebia que o confronto crescia. Corri, de 

mãos dadas com uma menina que pedia ajuda, em direção a Avenida Júlio de Castilhos 

                                                           
4
 Disponível em: https://www.facebook.com/defesadaalegria. 

5
 O nome dos interlocutores foram trocados para preservar suas identidades.  
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e seguimos acompanhando à relativa distância. Por fim, o tatu tombou – foi desinflado – 

mas a polícia já iniciava uma varredura das ruas, em direção a Avenida Borges de 

Medeiros. Pessoas aparentemente em choque gritavam “estão prendendo todo mundo”, 

foi quando fugi por trás da prefeitura para mais tarde reencontrar meus colegas pelo 

centro da cidade: a máquina fotográfica de José havia sido quebrada pelos policiais 

enquanto ele tentava registrar a ação, seu dedo luxado pelo golpe que recebera de um 

policial e todos muito apavorados. Tive a informação de que outro colega havia se 

deslocado para o Palácio da Polícia para tentar auxiliar amigos detidos. Decidimos nos 

refugiar na casa de um terceiro colega e amigo, e de lá começamos a acompanhar as 

postagens na rede social Facebook. José, que defendia a derrubada do tatu, explicava: 

“agora a mídia vai divulgar, porque ontem derrubamos a grade do Araújo Vianna 

[espaço cultural tradicional de Porto Alegre, agora cercado e que passara a ser 

administrado por uma parceria público-privada  desagradando diversos militantes dos 

movimentos] e queimamos aquela lata de Coca-Cola
6
 [outro inflável da companhia 

patrocinadora oficial da Copa do Mundo
7
 e nada”. 

         A partir deste episódio tive a sensação de que algo importante estaria 

acontecendo e decidi eleger este tema para o estudo. Passados alguns meses e alguns 

atos, seria configurado em janeiro de 2013 o Bloco de Luta pelo Transporte Público, 

composto também por integrantes do Defesa Pública da Alegria. 

3. Incursões no do Bloco de Lutas pelo Transporte Público 

 

 Criado em fevereiro de 2013, o Bloco de Lutas pelo Transporte Público (BLTP) define-

se, em sua página de rede social na internet, como um coletivo “composto por diversas 

organizações unidas pela luta contra o aumento da passagem e por um transporte 

coletivo público e popular de qualidade em Porto Alegre/RS”
8
. Assim como o Defesa 

Pública da Alegria (DPA), proponho pensar o BLTP como um esquema emergente de 

ação coletiva na cidade, na medida em que reúne movimentos populares e grupos de 

esquerda já existentes, de diversas correntes ideológicas, mas articulados por meio 

destes novos coletivos para agir em função de pautas comuns identificadas. De acordo 

                                                           
6
 Disponível em http://www.sul21.com.br/jornal/2012/10/celebracao-grande-musica-e-politica-no-show-

de-tom-ze/ 
7
 Disponível em: pt.fifa.com/aboutfifa/organisation/marketing/fifapartners/cocacola.html 

8
Disponível em: www.facebook.com/pages/Bloco-de-Luta-pelo-Transporte-

P%C3%BAblico/488875294508389?id=488875294508389&sk=info 
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com postagem na rede social: “O bloco de lutas é formado por setores dos movimentos 

populares, que representam diversas concepções ideológicas e que prezam pela unidade 

em torno da pauta do transporte 100% público, respeitando a diversidade e prezando 

pela autonomia e independência de classe”. Refletindo ainda sobre a expansão dos 

movimentos – aos quais, nos atos púbicos a partir do mês de junho, passam a se somar 

uma pluralidade de atores e pautas até então alheias - Silva (2013) pondera: “tudo 

começa a ganhar corpo em janeiro e fevereiro deste ano, quando uma série de 

organizações da cidade se articula em torno do aumento das tarifas de ônibus. Essa 

pauta congrega desde grupos anarquistas, grupos de esquerda com diferentes filiações 

ideológicas, partidos políticos e organizações estudantis. A vitória na redução da 

passagem [ocorrido em 27 de março de 2013]
9
 torna-se então um disparador desse ciclo 

em nível nacional”. 

3.1.Virada de discurso na mídia 

         A partir do episódio do “tatu da Coca-Cola” – com seu desfecho em “batalha 

campal” e fortes agressões aos manifestantes por parte da Brigada Militar – as 

manifestações promovidas pelo DPA e BLTP começaram a ganhar espaço na mídia. 

Isto parece ter se dado especialmente pelos repertórios de “ação direta”
10

 adotados por 

uma parte dos integrantes dos novos esquemas de articulação que, por meio de 

pichações, escrachos e uso de força – especialmente contra aquilo que consideram 

símbolos do capitalismo – passaram a ser enquadrados na mídia hegemônica como 

“vândalos”
11

, “baderneiros”, enquanto os atos eram desqualificados com adjetivação de 

“depredação”, “abusivos”, “baderna”, “além dos limites”, entre outros
12

; e a forte e 

violenta ação de repressão policial. 

                                                           
9
 http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/06/porto-alegre-inspira-outras-capitais-em-protestos-

contra-aumento-das-passagens-de-onibus-4163129.html?impressao=sim 
10

 Categoria nativa. Ver Gelderloos, 2011: “Toda população conquistada é educada na não violência 

através de suas relações com uma estrutura de poder que ostenta um monopólio do direito ao uso da 

violência. É a aceitação, através do desempoderamento, da crença estatal de que as massas devem ser 

despojadas de suas habilidades naturais para a ação direta - incluindo a propensão à autodefesa e ao uso 

da força -, ou, se não, irão descender ao caos, numa espiral de violência, oprimindo-se e atacando-se uns 

aos outros. Esta é a segurança do governo, e a liberdade escravizada”. 
11

 Em certo momento os “vândalos” representados na mídia hegemônica passam a ser associados com o 

movimento anarquista, comprometendo a imagem e moral de grupos alinhados a essa ideologia política, 

frente à opinião pública: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/06/grupo-anarquista-tinha-

mapeamento-de-orgaos-de-seguranca-de-porto-alegre-4177231.html>; 

<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/06/comerciantes-contabilizam-prejuizos-apos-acao-

de-vandalos-na-capital-4178247.html> Acessados em 15 de agosto de 2013. 
12

 Disponível em: http://jornalismob.com/2013/04/02/a-cronologia-de-uma-violencia-midiatica-a-

cobertura-dos-protestos-de-porto-alegre-em-zero-hora/. Acessado em 4 de agosto de 2013. 
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         Na matéria web do jornal Zero Hora 
13

 sobre a manifestação do dia 4 de outubro 

de 2012, intitulada “Protesto na Capital termina em confronto com a polícia e ataque a 

mascote da Copa”, lê-se “Confusão” no topo de página: 

  

Manifestantes atacaram o boneco inflável do mascote da Copa do Mundo de 2014 que 

está no Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, na noite de quinta-feira. Por 

volta das 23h20min, cerca de cem pessoas derrubaram as grades de proteção em torno 

do Tatu-Bola e colocaram no chão o símbolo do Mundial do Brasil [...]. O grupo entrou 

em confronto com policiais militares do Pelotão de Operações Especiais (POE) do 9º 

Batalhão de Polícia Militar (Centro) [...].Vídeo mostra o Centro da Capital logo após a 

confusão. [...]  Ao menos seis pessoas foram presas por delitos como lesão corporal, 

danos ao patrimônio público e vandalismo. No tumulto, seis policiais ficaram feridos. 
14 

       

Percebe-se aqui o que passa a ser então o discurso predominante nos veículos 

pertencentes à mídia hegemônica: o uso de categorias que emergem dispondo de uma 

forte carga moral e atribuindo um caráter negativo à ação aos manifestantes, por um 

lado, e indicando uma suposta passividade da polícia, por outro. Uma categoria que 

emerge e é constantemente acionada é a de “violência”, seja por parte da mídia para 

definir a ação dos manifestantes seja por parte dos manifestantes para definir a ação da 

polícia. Os desdobramentos do uso dessa categoria refletem-se na criminalização de 

segmentos atuantes dos movimentos sociais e na punição de manifestantes como 

indicado. 

De 23 de abril até 17 de junho de 2013 - data em que se dá um importante fato 

de mudança de discurso em alguns veículos de mídia, a partir da retratação de Arnaldo 

Jabor
15

, jornalista e colunista das organizações Globo, muitas vezes tido como símbolo 

da mídia hegemônica acerca das diversas manifestações que vêm ocorrendo pelo país no 

período - participei de sete eventos: marcha pela redução da tarifa do transporte público 

em 23 de abril; ato contra a criminalização dos protestos em 13 de maio; ida ao 

acampamento montado em resistência ao corte de 115 árvores para o alargamento das 

pistas de trânsito próximo à Usina do Gasômetro, em 20 de maio; marcha contra a 

derrubada das árvores, em 27 de maio; marcha após derrubada das árvores, em 29 de 

maio; assembleia do Bloco de Lutas pelo Transporte Público, em 11 de junho e marcha 

pela redução da passagem de ônibus, em 13 de junho. 

                                                           
13

 Jornal mais conhecido da cidade de Porto Alegre. 
14

 Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2012/10/protesto-na-capital-termina-

em-confronto-com-a-policia-e-ataque-a-mascote-da-copa-3907570.html> Acessado em 12 de agosto de 

2013. 
15

 Ver www.youtube.com/watch?v=fdjw00-2nyo ; 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/06/arnaldo-jabor-cia-agora-pedem-desculpas.html e 

https://www.youtube.com/watch?v=NbcuV5KHkBo Acessado em 22 de outubro de 2015. 

http://www.youtube.com/watch?v=fdjw00-2nyo
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/06/arnaldo-jabor-cia-agora-pedem-desculpas.html
https://www.youtube.com/watch?v=NbcuV5KHkBo
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         Ao longo deste período, mobilizações começaram a ganhar força pelo país, 

inclusive inspiradas pela conquista de Porto Alegre
16

. Na assembleia do dia 11 de junho, 

aparecem repetidas falas que enfatizavam a necessidade de o grupo dar uma resposta à 

criminalização de manifestantes e apoiar integrantes do BLTP e DPA que estariam 

sendo submetidos à investigação policial. Os participantes referiam-se constantemente à 

suspeita de infiltrados nos atos e na própria assembleia, a um “Estado de exceção da 

Copa do Mundo” e se confrontavam sobre as formas de manifestar, sempre entoando as 

polaridades da ação direta versus pacifismo”. Na assembleia seguinte, após a “virada do 

discurso na mídia”, além do clima de desconfiança de tensão parecer ter aumentado, 

havia uma média de cento e cinquenta pessoas – conforme informado pelo responsável 

pelo local do encontro – enquanto na assembleia anterior (DCE – UFRGS) contabilizei 

cerca de quarenta pessoas presentes. 

3.2.Pós-virada: as “jornadas de junho” 

 

         Após a virada no discurso da mídia, representada pela fala de Jabor, os atos em 

Porto Alegre mudam seu caráter e passam a englobar uma gama cada vez maior de 

atores defendendo as mais difusas causas. Os atos passam a somar milhares de pessoas 

– em comparação a centenas ou até mesmo dezenas em manifestações anteriores – e 

aparecem atores rechaçando as bandeiras de partido que, até então, estavam presentes 

em todos os atos que acompanhei; pessoas trajando bandeiras do Brasil nas costas; 

demonstrações de patriotismo e regionalismo como a entoação do hino nacional e hino 

rio-grandense e, até mesmo, a emergência de demandas contraditórias marchando lado a 

lado pelas ruas da cidade. Nas redes sociais, a disputa de significado do que estava 

acontecendo nas ruas se inicia e, para um tipo de ator, identificados por militantes como 

desprovidos de militância política e integrantes de classe média”, contrários a partidos 

políticos e demandando pautas amplas como “combate à corrupção”, cria-se a categoria 

“coxinhas”
17

, que seriam pessoas não legitimadas a participar das manifestações, cujas 

demandas não correspondem às demandas dos movimentos sociais e que teriam “caído 

de pára-quedas” nas manifestações, como define a página criada na rede social 

Facebook, criada em 20 de junho de 2013
18

. 

                                                           
16

 Ver zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/06/porto-alegre-inspira-outras-capitais-em-protestos-

contra-aumento-das-passagens-de-onibus-4163129.html> Acessado em 4 de agosto de 2013. 
17

 Ver http://passapalavra.info/2013/06/79726 
18

 Ver www.facebook.com/CoxinhaDaManifestacao 
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 Com o ensejo da crise da economia europeia (que segue bastante marcada desde 

o ano de 2008 até os dias atuais), manifestações expressivas na Turquia
19

, remoção de 

comunidades no Brasil em função dos preparativos da Copa do Mundo, os próprios 

gastos em torno do megavento, a Copa das Confederações, etc.; somando-se a tudo isso 

um quadro de intensa desigualdade social e duras críticas ao sistema capitalista, 

espalharam-se pelo Brasil atos de contestação nas mais diversas formas. Por meio do 

BLTP e DPA, além dos atos em protesto, passaram a ser organizados encontros para 

marcar suas pautas e debater a (possível) cooptação dos movimentos; foi criada, em 

julho de 2013, uma “Frente Cultural” do Bloco
20

; em 27 de junho de 2013 foi 

organizado um ato na Praça da Matriz com um trio elétrico, bandas, relembrando os 

moldes dos “showmícios” (comícios políticos com atrações) – no qual um grupo 

dissidente entrou em confronto com a Brigada Militar aos brados de “protesto não é 

festa”; entre outros.    

A partir das manifestações de 2013 e com a emergência de diversos coletivos - 

não apenas na cidade de Porto Alegre - discutem-se novas formas de mobilização no 

cenário nacional, tais como os “Black Blocs”
21

 e a ocupação das Câmaras Municipais – 

como protagonizado em julho de 2013 pelo integrantes do BLTP. Sugerimos 

encontrarmo-nos diante de um cenário de alteração de repertórios até então 

considerados mais tradicionais de mobilização: protestos, marchas e discursos; e com 

ela podemos observar a estruturação de novos repertórios online que estão surgindo e 

sendo pensados não só pelos grupos estudados, mas em escala praticamente global. 

 

4. Hacker-ativismo na Casa da Cultura Digital de Porto Alegre 

 

Tendo explorado dois exemplos de repertórios de ação coletiva anteriores, 

trazemos um terceiro, que representa outro padrão de ação coletiva normalmente 

associado aos preceitos do ativismo hacker. Para desenvolver este tópico, trazemos 

alguns dados de campo e relatos da incursão de pesquisa na Casa da Cultura Digital de 

Porto Alegre realizada entre 2012 e 2014. Neste período, uma das autoras participou dos 

encontros e eventos promovidos pela CCD realizando, ao final, entrevistas que serão 

enfocadas no presente artigo.  

                                                           
19

 Ver zerohora.clicrbs.com.br/rs/mundo/noticia/2013/06/para-erdogan-manifestacoes-na-turquia-e-no-

brasil-se-assemelham-4181550.html 
20

 Ver www.facebook.com/pages/Frente-Cultural-do-Bloco-de-Lutas/349254635206335 Acessado em 5 

de agosto de 2013 
21

 Ver www.cartacapital.com.br/sociedade/o-black-bloc-e-a-resposta-a-violencia-policial-1690.html 
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O uso da internet, no caso da CCD, surge de modo diferente aos coletivos 

anteriores por se tratar de um grupo que busca disseminar a “cultura digital” por meio 

de princípios do que se entende por “ética hacker”
22

. Trata-se de uma noção articulada 

de diversos modos na realidade cotidiana do grupo, principalmente, em torno de 

algumas bandeiras levantadas pelo grupo: privacidade ao usuário por meio da 

criptografia de dados, neutralidade da rede da internet - de modo que ela não seja 

manipulável por governos ou empresas – e maiores liberdades de uso e reprodução de 

bens culturais. Essas “bandeiras” são mobilizadas em torno da libertação por meio da 

tecnologia cujo antecedente importante reside na criação do movimento pelo Software 

Livre. 

Antes de adentrar nos dados de campo, é necessário fazer um breve resgate
23

 

sobre alguns aspectos históricos do ativismo por meio do software livre. Lançado por 

Richard Stallman
24

, a partir da década de 1980, surge o movimento do Software Livre – 

e, na esteira, o Free Software Foundation - que prega a contraposição à lógica de 

propriedade intelectual, reforçando uma ética de compartilhamento e colaboração 

(COLEMAN, 2010). A intenção de Stallman era de construir ferramentas de 

programação, utilitários e softwares não-proprietários, ou seja, cuja criação, distribuição 

e uso não estivessem constritos nas mãos de empresários capitalistas.  

Para a produção desses novos bens, utilizou-se uma ampla rede de 

desenvolvedores de softwares por meio da Internet, que trabalhavam em um regime de 

compartilhamento de informações e de construção coletiva. Para Solagna e Moraes 

(2010), esta empreitada somente fora possível com a colaboração de programadores 

trabalhando pela Internet. Pouco a pouco, este tipo de software foi chamado de “livre”, 

pois não estaria condicionado à lógica das grandes corporações, nem do 

“economicismo”. A tentativa, em suma, era de se opor ao fechamento dos códigos de 

programação e sua posterior venda restringindo as liberdades do usuário em modificar 

softwares e hardwares. 

Para que esta lógica contrária às diretrizes da propriedade intelectual (copyright) 

funcionasse, as prerrogativas morais do software livre deveriam ser respeitadas: usar, 

                                                           
22

 A “ética hacker” (HIMANEN, 2001) é compreendida como um conjunto de valores e pressupostos que 

contrapõem-se à ética capitalista. Assim, a contestação levada a cabo por grupos que compartilham de 

noções hacker tende a ser uma ação voltada para o questionamento da propriedade intelectual, para o 

fechamento do conhecimento coletivo por meio das grandes instituições, empresas ou mesmo o governo, 

tendo em mente a refutação da lógica do direito autoral sobre as produções criativas. 
23

 Cabe ressaltar que o histórico deste movimento é muito mais amplo do que o breve resumo que 

expomos aqui no intuito restrito de introduzir dados de campo. 
24

 Fundador da Fundação do Software Livre e ativista hacker. 
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copiar, alterar e redistribuir, dando liberdades de uso e modificação ao programador e 

usuário (COLEMAN, 2010), os quais poderiam hackeá-los e modificá-los, sem que isso 

pressupusesse o pagamento de direitos de propriedade a alguém. Como está escrito no 

website do Free Software Foundation (2015): “Free Software is a matter of liberty, not 

price”.
25

 

Atualmente, podemos notar modificações desta moralidade em direção ao uso 

dos bens públicos e do espaço público revelando uma ressignificação destas 

moralidades para outros âmbitos. 

  

A gente pode falar de cultura digital e pode entrar no escopo da ocupação das ruas que é 

uma coisa muito, tem sido trabalhado desde muito tempo, mas esse termo de ocupação 

tem ganhado repercussão em função dos abusos que algumas prefeituras e algumas 

questões tem feito com áreas da cidade, e tem ignorado completamente as pessoas que 

tem ido pras ruas por ter seus espaços públicos. E que sejam públicos mesmo, não 

sejam privatizados. Continuem sendo públicos. Isso é uma forma de ativismo nas ruas 

que de alguma forma se liga também à cultura digital também porque, não só pela 

questão da contracultura, mas também porque as ferramentas que foram utilizadas para 

as ocupações passam muito pela Internet, pelo Twitter, pelo Facebook, mas por outras 

formas também. Então é um lado que a própria cultura copyleft
26

, da cidade copyleft de 

ser aberta, das pessoas poderem usar, remixarem e hackearem pra diversos usos. Isso é 

uma adaptação da cultura livre pra dentro da cidade [grifo meu]. Então acho que é 

onde o gancho da ocupação também entra na cultura digital. (Excerto de entrevista com 

Leandro em 19 de novembro de 2013). 

 

Embora tais transformações possam ser alvo de críticas e controvérsias, alguns 

coletivos utilizam-se dela para reivindicarem suas pautas “na rua
27

”. No caso da CCD, a 

ação de hackear pode ser pensada e executada no âmbito dos bens culturais e no que 

tange ao acesso no espaço público da cidade. Assim, poder-se-iam hackear dados do 

governo, dados das empresas públicas ou privadas, músicas, obras de arte, ou mesmo, 

um espaço público. Tais práticas seriam entendidas como parte de uma “cultura digital”, 

que não necessariamente estão vinculadas ao computador ou à Internet, mas que 

reproduzem e adaptam suas moralidades – inspiradas na lógica do software livre – nos 

usos e desusos de bens culturais. 

 

Que seria uma... a gente fala, uma cultura a favor do compartilhamento, e a partir do 

conceito de software livre de poder ser remixado e compartilhado por essa mesma 

licença, que o software livre pode fazer, também a cultura seria isso. Seria cultura 

aberta que tu pode pegar um produto, uma música e transformar de acordo com os teus 

                                                           
25

 Tradução: Software Livre é uma questão de liberdade, não preço. 
26

 Copyleft seria o contrário oposto do Copyright, o que denomina uma série de moralidades implicadas 

no uso de bens coletivamente criados (NIMUS, 2006). 
27

 O termo “rua” não necessariamente se trata fisicamente de uma via de trânsito, mas também 

simbolicamente de um espaço público de reivindicações. 
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interesses. Então, essa ideia da cultura livre acho que também permeia o que a gente 

trabalha como cultura digital, e por sua vez a cultura livre tem muito a ver com 

contracultura e ativismo. Quando tu fala disso tu fala de algo que é contra o copyright, 

que são todos os direitos reservados, e se tu vai fazer um.. um levantamento histórico 

dos movimentos que foram contra o copyright no século XX, são movimentos que 

pregavam uma cultura livre muito antes desse termo ser popularizado, ou sei lá o punk 

nos anos 70 era anti-copyright (Excerto de entrevista com Leandro
28

 em 19 de 

novembro de 2013). 
 

Agregam-se a essas moralidades, as cyberutopias punk de “libertação” por meio 

da tecnologia, as quais também pautam as orientações do grupo, em uma tentativa de 

reproduzir em espaços públicos, por exemplo, as utopias de libertação dos softwares e 

hardwares. Assim, a visão ideal de um campo de criação e distribuição de bens 

culturais tem na CCD um meio de transmutação dessa ética para contextos mais amplos. 

 
Nesse meio tempo, a minha ânsia, porque eu tenho uma ânsia de se apropriar do 

urbano, de ir pro urbano, eu queria ações na rua, quero ir pra ações na rua, quero fazer, 

quero me apropriar. Aí o cavalete parade
29

 não deixa de ser uma apropriação do espaço 

público, porque tu tá utilizando um cavalete que é de um político, tá ilegal, 

transformando em arte e levando isso de volta pra rua de novo não deixa de ser, aí eu 

me empolguei muito. [...] Então é uma cultura que eu acho que é da abertura, da troca, e 

mais que tudo do respeito entre nós e entre as outras pessoas. Mas então aconteceu o 

Olha o Passarinho do Mário
30

 que foi muito legal pra CCD, assim, foi muito bem vista. 

E agora começam os outros projetos. Agora nesse momento, o que que a gente 

entendeu que tá fazendo? Então, bem eu tenho uma pegada mais de ocupação urbana, 

mas tem um pessoal que tem uma pegada de oferecer oficinas pra questão do digital 

(Entrevista com Luis em 8 de março de 2013). 

 

Um dos hackeamentos levado a cabo pela CCD ocorreu no início das 

manifestações de junho de 2013 com o objetivo de destrinchar o preço da passagem do 

transporte público da cidade de Porto Alegre, uma vez que este fora o estopim das 

reivindicações na época. O evento foi chamado de Hackday do Transporte Público
31

, 

onde integrantes da CCD, entusiastas do software livre, interessados em transporte 

público e outros grupos reuniram-se para recolher dados sobre as passagens da cidade. 

Dizia-se na CCD que, todos estão reclamando da tarifa do transporte, mas ninguém sabe 

como ela é feita, pois o cálculo é uma “caixa-preta”. 

 

Facebook, dia 12 de julho de 2013: A tarifa de ônibus no Brasil é uma conta que não 

fecha, e em Porto Alegre não é diferente. Queremos saber algumas coisas sobre o 

                                                           
28

 Os nomes citados nas entrevistas foram modificados no intuito de preservar a identidade dos 

participantes do grupo. 
29

 Trata-se de um evento em que foram retirados cavaletes de propagandas de políticos para serem 

pintados e grafitados e retornados ao espaço público. 
30

 Trata-se de um bloco de carnaval de rua de Porto Alegre criado pela CCD. 
31

 O Hackday do Transporte Público foi realizado pela CCD em parceria com o Matehackers (clube de 

hackers de Porto Alegre). 
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cálculo da tarifa de ônibus por aqui. Para isso, nossa ideia é juntar pesquisadores, 

programadores, ativistas, designers e qualquer interessado para levantar dados sobre as 

licitações, cálculos de tarifas, repasses de dinheiro público para entidades privadas (e 

macabras)... Ver o que temos e o que não temos de informação disponível, fazer 

pedidos de acesso para conseguir o que estiver faltando para começar a destrinchar a 

lógica do sistema de transportes de Porto Alegre. Precisamos mapear essa rede no 

âmbito dos transportes e entender como ela funciona, visualizá-la de forma 

transparente. Bora? 
32

  

 

O primeiro encontro reuniu interessados em discutir a tarifa do transporte 

público e, principalmente, pessoas que articulavam discursos em torno da ideia de 

“transparência pública”, “transparência dos dados”, “dados abertos” e outros, 

articulando um viés contestatório diferente dos outros grupos. Tais repertórios 

colocavam-se em franco afastamento aos outros, reconhecendo a importância das 

manifestações de rua, mas apontando que, afinal, alguém precisa fazer um trabalho nos 

bastidores, buscando dados e tentando entender essa “conta que não fecha”. Assim, 

depois de um dia de reunião em que buscamos dados na Internet, solicitamos acesso via 

portais de acesso à informação da Prefeitura de Porto Alegre, chamando amigos e 

pessoas que pudessem entender o cálculo do transporte público, houve outro encontro já 

com avanços e um site divulgado via Facebook. 

 

Facebook, dia 2 de agosto de 2013: Durante o(s) outro(s) Hackday(s) que fizemos sobre 

o transporte coletivo em Porto Alegre, entre outras conversas, informações e 

esclarecimentos, trabalhamos na produção de um site que pudesse esclarecer, pra todo 

mundo entender, como funciona a questão da tarifa do ônibus em Porto Alegre. 

Produzimos o site, ainda beta e in progress, aqui: http://matehackers.github.io/tarifapoa/. 

A ideia foi mostrar na ponta do lápis quando custa cada coisa e quanto pode se baixar 

(ou aumentar) a tarifa se algo for modificado. A metodologia sobre a qual construímos 

as propostas, bem como de onde foram buscados os dados para cada variável, está no 

"Entenda" do site. Sugestões são mais que bem-vindas pelo email oi@ccdpoa.com.br ou 

no grupo de trabalho, hackdaypoa@googlegroups.com.
33

 

 

 Mais outros encontros seguiram acontecendo para aprimorar o site lançado com 

o detalhamento do cálculo do transporte público da cidade. No Facebook, alguns 

comentários a favor, contra ou sem um posicionamento explícito apareciam comentando 

o trabalho da CCD.  Algumas controvérsias surgiram, tendo em vista que o grupo não 

estava agindo como outros movimentos da cidade naquele momento, indo às ruas levar 

suas reivindicações. Neste momento, a “rua” da CCD era a Internet onde seu ideal de 

                                                           
32

 Ver: https://www.facebook.com/events/619103038108719. 
33 Ver: https://www.facebook.com/events/202388389925411/.  

 

mailto:hackdaypoa@googlegroups.com
https://www.facebook.com/events/619103038108719
https://www.facebook.com/events/202388389925411/
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“dados abertos” e “compartilhamento” seguiu acontecendo com repertórios de 

enfrentamento a partir do hackeamento de dados. 

 No caso da CCD, os repertórios de ação coletiva e enfrentamentos são mais 

“indiretos” que dois grupos anteriores. Por outro lado, o uso da internet para a CCD está 

permeado pelas moralidades descritas anteriormente, e não somente como modo de 

divulgação de eventos, projeção de repertórios ou ponto de encontro de pessoas.  

 
Então, sim, tem diferenças práticas de política, mas a ideologia que a gente segue acaba 

sendo a mesma de todos, que é essas coisas de cultura digital, de liberdade, de 

anarquismo. Um anarquismo utópico que não existe, que é a ideia da gente conseguir 

construir uma sociedade anarquista que consiga usar os meios digitais para se auto-

gerenciar (Excerto de Entrevista com Bruno em 5 de dezembro de 2013). 

 

  

Os sentidos de justiça, de engajamento e de ação coletiva da CCD compõem 

repertórios que se inspiram em movimentos anteriores – como o Software Livre – 

construindo intervenções à sua maneira: contra propriedade intelectual, na rua, em 

espaços públicos, por meio dos bens culturais, ou mesmo na Internet a partir da 

discussão dos “dados abertos”. Ter optado por tais formas de enfrentamento em um 

momento de grande ebulição política onde diversos movimentos sociais foram às ruas 

reivindicar uma redução do valor do transporte público (depois, com grande difusão de 

pautas), revela os diferentes sentidos de ação coletiva, os quais, mesmo com um ideal 

semelhante, tem suas moralidades expressas por meio de diferentes repertórios. 

 

Considerações Finais 

 

Argumentamos que quando o sistema econômico passa a perder, perante a 

vivência do povo, a conotação de um sistema moral (ou minimamente justo) que os 

movimentos de contestação encontrariam força para emergir. No terreno da propriedade 

intelectual, esta discussão é especialmente interessante por revelar os esquemas de ação 

coletiva e moralidades implicadas no desenvolvimento do software livre e de hacker-

ativismos de toda sorte, analisados à luz das observações sobre a “Casa da Cultura 

Digital”. Para os dois outros coletivos abordados, o terreno da contestação encontra o 

espaço público da cidade e o transporte público, principalmente, revelando dois 

pontos nevrálgicos de contestação em Porto Alegre. 

Tendo como focos principais deste estudo identificar e analisar repertórios de 

ação coletiva e gramáticas morais de atos de protesto, observa-se o crescente 
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protagonismo da articulação e engajamento dos atores por meio das redes sociais e 

assim por redes desconexas de uma centralidade institucional, mas caracterizada pela 

difusão de informações, convites e chamados por meio da rede pessoal de relações dos 

agentes acionados. Sugerimos que o próprio uso da internet e das redes sociais deve ser 

pensado agora como um elemento somado aos repertórios de ação coletiva.  

Quanto às categorias morais encontradas em disputa, a caracterização de sujeitos 

como “vândalos e baderneiros” - no caso do BLTP e do DPA - passaram a ser aplicadas 

e vinculadas a grupos isolados que optam por repertórios de ação direta. Diversos 

integrantes que saíram às ruas a partir da articulação no espaço virtual – o qual também 

indicava ser espaço de investigação policial
34

 - continuam sendo perseguidos, julgados e 

por vezes condenados pelas ações
35

. Por outro lado, nas assembleias do Bloco de Luta – 

apesar da heterogeneidade do grupo e dissidências internas quanto às formas de 

manifestar – percebia-se que atos enquadrados como “violentos” pela mídia eram 

pensados por muitos como estratégias legítimas de combate a um sistema político e 

econômico hegemônico interpretado por eles como a violência de fato. 

No caso da CCD, a atribuição de eventos e pessoas como “hackers” é utilizada 

como modo de representar ações diretas ou indiretas de enfrentamento a partir das 

moralidades do Software Livre: contra grandes empresas e instituições, contra o 

fechamento de códigos de programação, contra as restrições das liberdades de uso, re-

uso e modificação dos bens culturais – de modo mais amplo – contra a criminalização 

das ações que promovem dados abertos em diversas partes do mundo. Amplamente, tais 

moralidades se estendem às formas de uso do espaço público e acabam por redefinir 

fronteiras do público e do privado não somente relativas aos direitos previstos à 

propriedade intelectual, mas como um questionamento mais abrangente da noção de 

propriedade em si mesma, o que revela ressignificações de doutrinas anarquistas na 

atualidade, agregadas às formas de uso da Internet e compondo, em nossa opinião, 

diferentes repertórios de ações coletivas. 

O ambiente digital não é apenas um mediador de informação e comunicação, 

mas sim uma plataforma ativa, que articula, mobiliza e coloca em fricção distintos 

agentes, suas práticas e discursos. A estruturação dos próprios grupos, coletivos 

                                                           
34

 Ver http://www.digitalrightslac.net/pt/internet-y-democracia-las-manifestaciones-de-junio-en-brasil/ 

Acessado em 31 de março de 2015. Lembrndo também a própria preocupação dos ativistas e participantes 

destes coletivos se derem investigados por perfis “fakes” no facebook. 
35

 Ver http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=N&cod=79524 Acessado em 31 de 

março de 2015. 
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formados a partir da aglutinação de grupos com ideologias dissidentes, mas pautas em 

comum pode ser pensada também como parte de um novo repertório e, dessa forma, 

sugerimos que estes – que propomos chamar de esquemas emergentes de ação 

coletiva – são também novos repertórios de mobilização social.  
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