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Resumo 
O ano de 2013 foi marcado por conflitos urbanos no Brasil. O que no 

início parecia ser apenas uma manifestação contra o alto custo do transporte 

se transformou em um movimento que daria início a reivindicações contra a 

Copa e as Olimpíadas, as remoções, as políticas de transporte e moradia, 

entre outros temas. A emergência da pauta urbana dominou a explosão das 

revoltas.  

O Rio de Janeiro, cidade que vem recebendo megaeventos nos últimos 

anos vive um acirramento do processo de mercantilização das cidades. Diante 

da grande mudança nas formas de experienciar e viver o quotidiano urbano, 

assistimos ao surgimento de um novo sujeito político, que vem reconfigurando 

a formação da esfera pública e a ocupação dos espaços públicos. Coletivos 

diversos, como por exemplo, o “Norte Comum” tem realizado manifestações 

políticas e culturais que ressignificam territórios e promovem o debate e a 

reivindicação de direitos. 

Este trabalho pretende analisar o surgimento, a circulação e os 

agenciamentos desse sujeito para além de supostas características identitárias 

da cultura brasileira, a partir do ponto de vista da virada antropológica, tendo 

como principal referência o antropólogo Michel Agier, para a qual a dinâmica do 

encontro afeta a construção da identidade na medida em que a transforma sob 

a presença constante de diferentes olhares, alianças e contatos. Junto à 

problematização dos conceitos de pessoa e indivíduo, esta reflexão busca 

analisar a formação de um sujeito relacional que encontra na alteridade a 

construção diária de sua expressão social.  
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As revoltas de junho1 
O ano de 2013 foi marcado por manifestações em todo o Brasil. O 

movimento nas ruas foi iniciado por reivindicações contra o valor das 

passagens do transporte urbano, que ano a ano apresenta subidas abusivas 

em suas tarifas. Com início no mês de junho, manifestantes tomaram as ruas 

das capitais brasileiras, expressando insatisfação em relação a diferentes 

temas da agenda pública do país. 

O que parecia ser apenas uma manifestação de descontentes começou 

com um ato na cidade de São Paulo, que sob a bandeira do “passe livre”2, 

repudiava o alto custo do transporte precário oferecido na cidade. A reação 

conservadora dos governantes desse Estado, inflexíveis quanto à negociação 

de valores, chegou ao ápice em medidas extremas de repressão contra os 

participantes. No ato do dia seguinte, a polícia paulista agiu com violência 

contra manifestantes e jornalistas, dando início a um processo de revolta que 

se espalharia por outras cidades. O aumento das passagens foi cancelado, 

mas a população, indignada com anos de desrespeito, estava apenas dando 

início a uma enxurrada de reivindicações. A emergência da pauta urbana 

dominou a explosão das revoltas. 

O volume de pessoas, que chegou a mais de 1 milhão no dia 20 de 

junho, provocou comparações com experiências passadas, de protestos e 

manifestações no país (os jornais lembraram, entre outras, a passeata dos 100 

mil, que ocorreu no Rio de Janeiro durante o período militar, em 26 de junho de 

1968). Presente nos atos, assisti a diversidade dos temas, que se 

multiplicavam a cada novo evento. Partindo da inicial problemática do 

transporte, os assuntos passaram pelas verbas gastas nos grandes eventos 

esportivos, a falência geral dos serviços públicos e a corrupção do governo. 

O que sucedeu nos dias consecutivos foi uma grande surpresa. Há anos 

o país não assistia aquela quantidade de pessoas nas ruas, manifestando seu 

descontentamento. E não só isso, na sua maioria jovens, que se organizaram 

																																																													
1 “Revoltas de junho” foi um dos nomes dado às sucessivas manifestações ocorridas no 
referido mês de 2013. A referência é parte do título do capítulo “As vozes das ruas: as revoltas 
de junho e suas interpretações” (Rolnik, 2013). 
2 O Movimento Passe Livre é um “movimento social autônomo, apartidário, horizontal e 
independente, que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da 
população e fora da iniciativa privada”. Para mais informações, ver: http://www.mpl.org.br/, 
acessado em 09/02/2015.	



através das redes sociais, sem a interferência direta de partidos políticos e 

aparentemente, sem a existência de uma liderança centralizada. Jornalistas de 

pequenos e grandes veículos de comunicação, cientistas sociais e políticos, 

acadêmicos de distintas áreas tentavam encontrar explicações para aquele 

fenômeno. A cada manifestação, os gritos bradavam “amanha vai ser maior” e 

apesar da intensificação semanal da repressão policial, a multidão ganhava 

fôlego. O fato de não ter uma única reivindicação e liderança, fez com que o 

movimento fosse acusado de não ter objetivo nem seriedade. No entanto, a 

multiplicidade de bandeiras e a iniciativa daqueles que nunca tinham ido às 

ruas, abriu novas perspectivas para a mobilização social no país. Cartazes 

pintados à mão, com dizeres personalizados, traçaram novas perspectivas para 

a expressão política do indivíduo, historicamente tão enfraquecida. 

 

“O Brasil acordou” 
Sob a cantoria eufórica “ôoo o Brasil acordou”, era possível presenciar 

uma emocionante sensação de unidade nas manifestações. Apesar de o país 

ser marcado por uma grande desigualdade social, naquele instante todos 

lutavam por um Brasil melhor. As diferenças sociais que logo apareceriam 

entre indivíduos pobres e de classe média, expressadas especialmente nas 

redes sociais, foram esquecidas em momentos onde a emoção foi 

compartilhada entre todos aqueles que perdiam a voz em gritos contestatórios 

sobre o que lhes causava insatisfação. Brasileiros e até estrangeiros, de 

diferentes raças e crenças, estavam ali juntos, ainda que reivindicando 

questões distintas.  

As grandes aglomerações, as reclamações, os cantos, os gritos, as 

bombas, os tiros de borracha, a correria. Se os tempos eram de democracia, 

liberdade, crescimento econômico e uma anunciada melhoria na qualidade de 

vida, por que o estouro das manifestações? A que se deveu, naquela e não em 

outra ocasião, a explosão impulsiva de reivindicações? Há diversas 

possibilidades de análise. Considerarei aqui a hipótese de que o Brasil assiste 

ao surgimento de um novo sujeito político, que se expressa e age de forma 

distinta das que se havia presenciado até hoje no país.  

Ainda sem clareza suficiente para fazer muitas afirmações, traçarei aqui 

uma possibilidade de reflexão que considera dois caminhos teóricos: o primeiro 



trata da superação, ainda que temporária, da dificuldade do exercício da 

individualidade, enquanto experiência e valor. O segundo aborda o possível 

surgimento de um sujeito e de uma nova subjetividade política, para além de 

limitações identitárias constitutivas da cultura brasileira. Esta última considera o 

ponto de vista da virada antropológica, tendo aqui como principal referência o 

antropólogo Michel Agier, para a qual não é suficiente analisar situações 

sociais a partir dos sentidos e apropriações que pode ter o conceito de 

identidade.  

 Antes disso, traçarei um pequeno panorama sobre a situação econômica 

e social do país para assim buscar compreender o contexto em que se dá a 

formação e a emergência deste novo sujeito político, que tenho como hipótese, 

surge ou se potencializa a partir das revoltas de junho. A análise situacional, 

proposta pela virada antropológica, será exercitada aqui através desta breve 

visão da situação atual do Brasil. 

 
O Brasil contemporâneo 
 O Brasil melhorou seus índices socioeconômicos nas últimas décadas. 

Há quem diga que o país está bem como nunca esteve antes. Podemos 

observar melhorias nos índices de analfabetismo, esperança de vida, taxa de 

mortalidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, entre outros. A 

desigualdade social continua em altos patamares, mas em termos numéricos 

baixou, ainda que discretamente em relação aos anos anteriores.  O índice de 

Gini3, de 0,527 em 2011 (segundo a PNAD) foi o menor desde 1990. No 

entanto, o Brasil continua sendo um dos 10 países mais desiguais do mundo, 

de acordo com o PNUD (ONU). 

Uma das principais bandeiras políticas do Partido dos Trabalhadores, o 

fortalecimento do consumo das classes intermediárias, tenta nos convencer de 

que o Brasil está em pleno fortalecimento igualitário. A discussão que promove 

o conceito da “nova classe C” versa sobre um possível aumento na quantidade 

de pessoas com acesso a bens materiais. O pesquisador Marcelo Neri afirma 

que “39,6 de brasileiros ingressaram nas fileiras da chamada nova classe 
																																																													
3 Índice que mede quantitativamente a distribuição de renda e a desigualdade social, através 
da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Para mais informações: 
www.cartacapital.com.br/economia/em-2011-brasil-atingiu-menor-indice-de-desigualdade-
social-da-historia, acessado em 10/02/2015 e www.ibge.gov.br  



média (classe C) entre 2003 e 2011 (59,8 milhões desde 1993)” (Neri, 2010, 

p.35). Sem entrar no rico debate sobre esta segmentação social, que tem em 

outra ponta um questionamento com base estruturalista do analista Márcio 

Pochmann (para quem as condições de trabalho e de vida não mudaram e sim 

o acesso ao consumo), podemos considerar a afirmação de Neri geradora de 

questionamentos. Se o brasileiro de baixa renda pode consumir mais, isso 

significa dizer que sua qualidade de vida melhorou? 

O Plano Real, exitoso em conter a inflação, seguido da implementação 

de políticas sociais, iniciadas pelo governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso e aprimoradas pelo governo do PT, foram responsáveis pela retirada 

de grande parte da população da faixa da extrema pobreza. No entanto, a 

divisão do bolo precisa melhorar muito. Entre 1999 e 2009, os 10% mais ricos 

detinham 47% da renda nacional e passaram a controlar 43%, enquanto os 

50% mais pobres, que possuíam 12,65 da renda total, no começo da série 

histórica, passaram a receber 15% no final do período4. Apesar disso, o país 

agoniza na precariedade de seus sistemas públicos de educação, saúde e 

transporte e essas mazelas são sentidas em maior medida pela população 

pobre. 

Se os índices numéricos melhoraram, a desigualdade se reflete cada 

vez mais no espaço e empobrece a qualidade de vida nos centros urbanos.  

Quando levamos em conta o acesso a direitos básicos como transporte e 

moradia, percebemos que o motivo que fez eclodir as revoltas de junho está 

mais do que justificado. Um habitante da periferia de uma cidade como o Rio 

de Janeiro gasta em média 4 horas por dia, duas de ida e duas de volta, dentro 

do transporte público para se locomover ao seu local de trabalho. Isso 

acontece porque ele reside cada vez mais afastado do centro, onde se 

concentra o maior número de instituições empregadoras, públicas e privadas.  

A segregação espacial ganhou novos tons nas capitais do país. O 

processo de globalização instaurou uma ordem econômica mundial em que se 

observa uma grande mudança na atuação do Estado, influenciado pela 

presença de instituições e bancos internacionais nos processos decisórios. A 

união entre empresas e governos - hoje conhecida como parceria público-

																																																													
4 Reportagem “O liberal contra a miséria”, Revista Piauí, novembro de 2012. 



privada - deu origem a uma nova forma de administrar cidades, consolidando o 

conceito de “cidade-empresa” (Arantes, 2000), em que a administração urbana 

é orientada por premissas comuns à gestão de mercado. O Rio de Janeiro, 

cidade que vem recebendo eventos internacionais nos últimos anos e abrigará 

em breve as Olimpíadas, vive um acirramento deste processo de 

mercantilização. Os eventos são vistos como oportunidade imperdível de fazer 

negócios envolvendo o capital internacional e em nome disso, deslocam-se 

prioridades, ignorando-se as necessidades expressas por setores majoritários 

da população.. As intervenções moldam a cidade segundo a conveniência dos 

grupos dominantes da economia mundial, cujos atrativos turísticos e a pretensa 

vocação para sediar tais eventos são sinônimos de ganhos financeiros.  

A opção por direcionar grande parte dos investimentos públicos para a 

Barra da Tijuca aponta claramente para a manutenção do projeto de expansão 

do setor imobiliário e da construção civil na região, voltada para um mercado 

consumidor de alto padrão em um dos bairros mais valorizados do município. 

Segundo Capanema e Bessa (2011), a cidade está perseguindo objetivos de 

concentração política e socioeconômica direcionando os excedentes de renda 

e os benefícios exclusivamente para os setores financeiro e imobiliário. Antes 

de tudo, os recursos econômicos têm sido concentrados na Zona Portuária, na 

Zona Oeste da cidade e nos setores do turismo e dos transportes.  

Como sede de megaeventos esportivos, a cidade tem esse seu quadro 

agravado.  Pesquisas recentes no Rio de Janeiro (Araújo, Cardoso, Jaenisch, 

2013) identificam a instalação de famílias que passaram por processos de 

remoção forçada, em função da construção de obras viárias ou grandes 

equipamentos públicos para os megaeventos, em empreendimentos do 

programa federal de habitação Minha Casa, Minha Vida, que gera “uma 

constante periferização da produção de moradias (quanto menor a faixa de 

renda, maior a distância em relação às áreas mais dinâmicas da cidade), pois 

concentra seus empreendimentos para as faixas de menor renda em áreas da 

cidade de urbanização rarefeita ou incipiente.” (2013, p.6), com baixo custo da 

terra.  

Essas áreas, como se sabe, absorvem a moradia popular em regiões 

desprovidas de infraestrutura e serviços adequados e com mobilidade restrita, 

acentuando-se assim as distâncias sociais, enfatizam os autores. Tal situação 



leva os pobres para mais longe das possibilidades de renda e de acesso à 

educação, de fruição da cultura, de espaços públicos e lazer, do meio 

ambiente, configurando uma cidade cada vez mais desigual e segregada social 

e espacialmente (2013, op.cit.). A realização dos grandes eventos esportivos 

foi uma das principais reclamações das revoltas de junho, que questionaram 

tanto os altos gastos com os eventos como as remoções decorrentes das suas 

obras.   

Diante desse quadro antagônico, podemos dizer que se por um lado, 

assistimos a uma forma segregadora de se planejar e viver a cidade, 

ocasionando piora da qualidade de vida de uma grande parte da população, 

por outro, em índices numéricos, a vida do brasileiro parece ter melhorado. 

Sendo assim, até que ponto podemos dizer que o Brasil hoje oferece condições 

melhores de vida à maioria da sua população? A partir desta, declaram-se 

outras perguntas, por que a explosão das revoltas de junho no ano de 2013? 

Será pela distribuição desigual de tais melhorias? Pela decepção com o 

governo do partido dos trabalhadores, dilacerado pela corrupção? Pela diluição 

do modelo político de representação? Pelo surgimento de um novo sujeito 

político, com base na alteridade e possível reconhecimento do outro, como 

reflito aqui? Todas essas indagações me parecem fazer sentido. Começo a 

caminhar por este conjunto de questionamentos.  

Historicamente criticado por seu comodismo perante as injustiças 

sociais, por sua falta de posicionamento e reivindicação política, o brasileiro 

sempre foi reconhecido como um povo que não tem a “cultura do protesto”. O 

que dizer depois de junho? O que mudou? 

 

Aspectos identitários 
 A história do Brasil é marcada pela existência de processos 

contraditórios, o que deu contornos ambíguos à sua cultura. O país nasceu sob 

a marca da violência da colonização de seus recursos naturais e da dizimação 

de grande parte de sua população nativa. Cresceu e fixou suas fronteiras 

através do uso intenso da violência extrema da escravidão, quando índios e 

negros foram brutalmente explorados para a construção da riqueza dos 

brancos europeus.  



 O processo instaurado pela escravidão reduz o ser humano a um 

simples objeto da estrutura econômica e social. A escravidão é o inverso do 

humano, a transformação do ser em mercadoria e sua diminuição a um simples 

componente material. O sistema de escravagismo, presente na constituição da 

identidade brasileira, ocasiona a formação dupla do ser: em humano e em 

mercadoria. Essas duas formas de ser remetem a uma formação ambígua da 

sociedade e do indivíduo, que levada ao seu íntimo, é incorporada na relação 

do indivíduo consigo mesmo e com os outros. Esta duplicidade não está 

presente somente na constituição do humano, mas em diversas camadas da 

formação da cultura brasileira, conforme veremos a seguir. Não se trata 

somente do fato de que os escravos foram animalizados quando 

mercantilizados como objetos, tampouco da evolução deles de animais para 

subumanos, o deslocamento ontológico se dá por parte dos senhores, das 

instituições e das práticas sociais (Viveiros de Castro, 2008). É o universo que 

constitui a experiência de uma existência. Experiência esta que pode ser 

internalizada pelos escravos, convencendo-lhes de que efetivamente não são 

humanos, tornando-os assim duplamente vítimas, da sociedade e de si 

mesmos. 

A escravidão, portanto, impede a construção de relações equilibradas e 

igualitárias entre os indivíduos, já que as trocas são, desde sua origem, 

assimétricas. Os contatos inter-humanos se desenvolvem em uma 

circunstância onde o comum não existe e a realidade não se configura como 

uma instância possível de ser compartilhada. A escravidão produz dois tipos de 

violência concomitantes: a de mercantilizar os seres humanos, transformando-

os em produtos e a dos senhores e seus trabalhadores, que eram também 

desumanizados nas relações diárias. Essas duas formas de ser nos reporta a 

uma dualidade ontológica: a escravidão não estabelece relações, constrói 

mundos apartados. 

 Esse mecanismo que desconstrói a humanidade submete a existência a 

um mero papel constituinte na esfera de poder. Visto desde uma perspectiva 

não-humana, o outro não é considerado como interlocutor em um possível 

diálogo. Um diálogo sem a existência de hierarquias, refratário à violência. O 

verdadeiro diálogo, como já nos dizia Paulo Freire, só é possível em uma 

relação livre e horizontal, entre iguais. “Ao fundar-se no amor, na humildade, na 



fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de 

um polo no outro é consequência óbvia” (Freire, 2008, p. 94). Somente assim é 

possível haver reflexão, crítica e aprendizado. Nesse sentido, só o diálogo é 

capaz de efetivar uma comunicação verdadeira.  

O diálogo e a possível construção do indivíduo através do outro, não se 

efetivam em uma realidade autoritária, com a presença constante de 

ambiguidades. A ambivalência como característica estrutural da formação 

brasileira está presente na ambiguidade entre pessoa e indivíduo, igualdade e 

hierarquia. O liberalismo econômico do capitalismo se desenvolveu no país 

acompanhado pelo patriarcado e a forte hierarquia estrutural que existe desde 

o sistema escravocrata. Considerando que onde há ambiguidade, não há 

condições sociais favoráveis para que a individualidade se desenvolva, a 

trajetória da individualidade brasileira é extremamente frágil. 

 Não é difícil ouvir que o brasileiro é um povo acomodado. No âmbito da 

política, muito se diz que é um povo que “não tá nem aí”, que não se importa 

com os problemas do país e consequentemente não busca melhorá-los. Nas 

ruas, o que se ouve em uma conversa de bar, na fila do banco, no ônibus ou no 

táxi é que brasileiro não tem jeito, não quer saber de batalhar por um país 

melhor, que reclama, mas segue fazendo errado. Outro argumento muito 

comum é que o brasileiro, mesmo quando quer, não adianta fazer algo, porque 

‘eles’ não desejam realmente melhorar o país. ‘Eles’ aqui seriam os outros, os 

que têm poder para resolver, mas não o fazem. O cientista político Luís 

Eduardo Soares discorre longamente em suas pesquisas sobre a categoria 

‘eles’ 5 na política brasileira. 

 O pronome ‘eles’ refere-se à responsabilidade por ações e decisões que 

não são de controle do enunciador e de seus interlocutores, faz alusão indireta 

ao poder ou à superioridade dos agentes mencionados. ‘Eles’ são em geral os 

políticos e governantes, que tem o poder de decidir, omitir, fazer ou desfazer, 

afetando a vida coletiva. ‘Eles’ têm uma carga negativa e em geral são 

considerados como os que roubam e desrespeitam o patrimônio público e o 

																																																													
5 A análise sobre o uso do pronome “eles” como categoria da cultura política brasileira cuja 
primeira versão, escrita em 1995, durante o pós-doutoramento do autor, permaneceu inédita, 
foi publicada, em sua segunda versão, na seção sobre política e cultura de seu artigo, “A 
Campanha contra a fome como experimento radical” in O Impacto social do trabalho das 
ONGs no Brasil, editado pela ABONG em 1998). 



povo. Um exemplo é a frase típica “a iluminação da rua está queimada há 

muito tempo e ‘eles’ não querem saber, não tomam qualquer providência”. No 

lugar da iluminação poderiam ser os buracos na rua, a qualidade do transporte 

público, o valor do imposto de renda, etc., a ideia central é que ‘eles’ não fazem 

e por isso ‘nossa’ vida está ruim. ‘Eles’ entra no lugar do sujeito que toma 

decisões que estão fora do alcance da vida privada do cidadão comum. 

O uso do pronome ‘eles’ deriva a um outro, desconhecido, a obrigação 

pela tomada de ações. É uma transferência de responsabilidade que 

enfraquece a autonomia e a atitude política dos indivíduos. Como nos diz 

Soares: 

 

“Esvazia-se, assim, [a] experiência da individualidade, já conspurcada 

como categoria universal e valor, uma vez que na gramática regida por 

“eles” reina a desigualdade, afirma-se a impotência, aliena-se o 

protagonismo, neutraliza-se a cidadania, inviabiliza-se a cultura cívica 

democrática e o regime dialógico de relacionamento com o Outro” 

(Soares, 2015).  

 

O uso contínuo do pronome ‘eles’ esvazia a individualidade do eu como 

categoria universal, que pressupõe a igualdade como forma de se reconhecer o 

comum para o cumprimento do contrato social e como condição para a 

formação de um ‘nós’ que atua em conjunto. A responsabilização dos 

problemas públicos a alguém tão difuso, como ‘eles’, afasta a possibilidade de 

ação e de participação do indivíduo. O declínio do eu, enfraquece a 

possibilidade do nós, uma vez que se o eu está diluído, não há diálogo possível 

com um outro. O indivíduo não se constrói sem a alteridade, é no outro que o 

indivíduo se reconhece e se afirma enquanto ser humano (voltarei a este ponto 

adiante). O esvaziamento da individualidade do “eu” implica a diluição do lugar 

do outro como o “tu” inscrito no regime dialógico, indissociável do “eu” da 

individualidade plena.  

Se o exercício da individualidade, que garante um indivíduo em seus 

direitos e livre em sua potência e criatividade de ação, não se dá plenamente 

na sociedade brasileira seja pela herança identitária da escravidão, seja pela 

terceirização dos problemas através do uso do pronome ‘eles’, como explicar a 



ação original e criativa dos jovens de junho de 2013? Buscando ampliar esta 

reflexão, trabalharei a partir daqui com a noção de sujeito político, na tentativa 

de refletir sobre a possibilidade do surgimento de um indivíduo que age 

politicamente, livre de partidos políticos, junto aos seus pares, para a 

construção de uma coletividade democrática.  

 
O sujeito político 

A globalização coloca em cheque, pelo extenso acesso aos transportes 

e aos meios de comunicação, as fronteiras territoriais e a relação entre os 

lugares e as identidades. Através da circulação rápida de informações e 

ideologias, a mundialização acarreta dissociações entre lugares e culturas. 

Nesse contexto, os sentimentos de perda de identidade têm como 

compensação a criação de novos contextos e narrativas identitárias.  

A cultura, cada vez mais híbrida e diversa, encontra-se mergulhada em 

uma problemática muito influenciada pela discussão sobre os limites da 

identidade, e se denomina cada vez mais como “identidade cultural”. O 

conceito aborda, entre outras questões, o resgate de aspectos tradicionais para 

o reclame de uma determinada identidade frente a uma mobilização política. 

Agier (2001) fará uma crítica desta posição, trazendo-nos o conceito de 

culturas identitárias. Partindo do pensamento de Levi-Strauss sobre a 

identidade, o conceito começa por questionar o universalismo do termo e o 

mito da insularidade: a identidade é algo que sempre se precisa recorrer para 

explicar um determinado número de coisas, uma espécie de abrigo virtual 

indispensável. Se considerarmos que esse subterfúgio é indispensável, 

podemos dizer que existem outras razões para a identidade. É necessário 

procurá-la fora de si e das histórias de vida individuais. “É preciso buscá-la nos 

limites, nas fronteiras, nos contatos” (Agier, op.cit., p.8).  

Esse ponto de vista, defendido pela “antropologia das identidades”, 

pensa a construção das identidades em relação com o que está acontecendo, 

localizando-a em um determinado espaço e tempo. “Os processo identitários 

não existem fora de contexto, são sempre relativos a algo especifico que está 

em jogo” (Agier, op.cit., p. 9). Nesse sentido, o ponto de partida da busca da 

identidade considera que somos sempre alguém em relação a um outro, somos 

o outro de um outro na construção diária de identidades possíveis. A 



construção identitária, portanto, se dá a partir do olhar externo ou de vários 

olhares que se entrecruzam.  

A relação com o outro, modificada cotidianamente, afeta a construção da 

identidade na medida em que a transforma sob a presença constante de 

diferentes olhares, alianças e contatos. Visto desde esta perspectiva, a 

identidade é modificada a partir do exterior, e por sua vez modifica a cultura. 

Independente da construção e reconstrução cultural que se dê em cada uma 

das situações, podemos dizer que esses processos de construção identitária 

instauram novos quadros socializadores e de expressão dos sujeitos. 

A ideia de sujeito surge como um terceiro conceito para superar os 

sentidos atribuídos às noções de pessoa e indivíduo. O sujeito permite 

transcender as problemáticas de identidade presentes na antropologia desde 

épocas mais remotas até as recentes polêmicas que opõe as ideias de 

comunitarismo e de república. A reflexão sobre o conceito de sujeito esta 

demarcada no descentramento antropológico, um dos processos-chave hoje da 

antropologia (Agier, 2012).   

De acordo com Agier, o descentramento antropológico está pensado em 

três etapas: a primeira, cultural, considera a mundialização e o consequente 

aumento da circulação de informações, saberes e práticas e propõe a 

descentralização da produção de conhecimento europeia e o reconhecimento 

do surgimento de saberes importantes em outros lugares do mundo. A segunda 

etapa, epistemológica, modifica o lugar desde onde se olha, alterando o “centro 

organizado” para as “bordas” e a “desordem”. Sendo assim, torna-se 

necessário tomar as fronteiras como eixo de observação e ponto de partida 

para a reflexão, ressignificando o lugar que pode ser também denominado 

como “situação de fronteira” ou “espaço intermediário” (Agier, 2012, p.11). 

Alterando o ponto de observação para as margens, torna-se possível a 

observação de determinados processos e origens antes não percebidos. 

Nessas situações de fronteira, lugares de intercâmbios, trocas e misturas, tem-

se a origem de processos de identidade reais, em contraponto ao lugar virtual 

de que nos falava Levi-Strauss em seus seminários sobre identidade.  

A terceira etapa do descentramento acontece desde a lógica desses 

espaços intermediários, lugar este onde tudo o que há é fronteira. Este terceiro 

descentramento é político, pois valoriza o ato do acionar e o momento da 



mudança que introduz uma modificação em uma situação dada. Essa ação é 

atribuída ao sujeito que passa a ser estudado por uma Antropologia que 

valoriza a historicidade e o dinamismo, observados desde o ponto de vista de 

uma perspectiva situacional. O campo da Antropologia, no entanto, pode não 

estar atento a isso quando focaliza somente nos aspectos estruturais dos 

sistemas vigentes.  

Como surge o sujeito político em meio a estruturas fixas? Para buscar 

entendê-lo, a análise antropológica encontrará referências na filosofia política. 

Em paralelo, relativizará as noções de pessoa, fundamental para a etnologia 

desde Marcel Mauss, e de indivíduo, resultante da individualização, conceito 

chave para a sociologia, para então chegar a uma “antropologia do sujeito”.  

A noção de pessoa vincula cada ser a uma cultura, um lugar ou um 

contexto cultural. Na investigação desenvolvida pela etnologia, funciona em 

uma sociedade hierárquica de linhagens, onde cada um possui determinadas 

características dependendo do lugar que ocupa na estrutura social. O que faz 

com que alguém se transforme em uma pessoa são as mediações dos 

ancestrais e dos deuses, desde o seu nascimento. Os rastros ancestrais e 

religiosos, inclusive corporais, compõe a ideia de pessoa. “A pessoa de Mauss 

é uma noção de pessoa em função da incorporação das normas e dos valores 

morais e sociais: seria o indivíduo em sua dimensão moral e por fim, social” 

(Agier, 2012, p.12). A pessoa representa a totalidade de uma determinada 

cultura ou etnia. O conceito deixa de lado a dimensão relacional na formação 

da identidade do indivíduo. Hanna Arendt sustenta que a política deve partir de 

uma sociedade de iguais, diferente do que acontece em uma sociedade de 

linhagens, por exemplo, onde os indivíduos ocupam lugares fixos em uma 

estrutura hierárquica, diferenciando-se inclusive no direito a ter direitos. 

O conceito de indivíduo é usado em grande medida como categoria 

estatística nos estudos da modernidade. No entanto, a neutralidade do conceito 

é uma ilusão na medida em que essa é uma abstração para fins científicos de 

categorização. Essas categorizações não dão conta da totalidade da pessoa, já 

que perdem a complexidade social e simbólica, nem da soma das 

individualidades, uma vez que essa não se encontra representada nas 

categorias generalistas de classe. Robert Castel (1995) vai diferenciar o 

individualismo positivo do negativo. A existência da liberdade, a possibilidade 



de escolha vai caracterizar o lado positivo, em oposição à opressão 

característica da noção de pessoa. Já a presença da precariedade, do egoísmo 

e da solidão caracteriza o individualismo negativo, governado pela lógica 

biopolítica de administração social que não garante condições dignas de vida 

em um mundo dominado pela mercantilização. Além disso, o indivíduo se 

encontra limitado pelo discurso que o representa, seja em um contexto 

hierárquico como o da pessoa, seja na sociedade dos indivíduos. Essas figuras 

de referência estabelecem a distância que pode vir a surgir entre os contextos 

de liberalismo (individualista) e de comunitarismo (identitário). Essa dicotomia 

não considera o movimento, as mudanças e a construção da ação do sujeito. 

No Brasil, a individualidade como experiência e valor é diletante, tendo 

em conta as diversas contradições que formam a cultura do país, como vimos. 

Como pensar, nesse sentido, a construção do sujeito político brasileiro? A 

virada antropológica nos ajuda através da proposição do conceito de sujeito, 

em diálogo com a filosofia política. O sujeito surge como a possibilidade de 

uma irrupção do indivíduo em um determinado momento, em condições que lhe 

permita o desenvolvimento e expressão de sua subjetividade. “A ideia é 

implementar a análise de cada caso, em situação, a oposição dinâmica entre 

as identidades designadas (provenientes da luta entre pessoa e indivíduo) e a 

emergência do sujeito” (Agier, 2012, p.17).  

Uma antropologia do sujeito supõe então a introdução de um terceiro 

ator. Por um lado, tem-se ainda a subjetividade no sentido da sujeição dos 

corpos e identidades a sistemas estruturais soberanos, na análise de Foucault. 

No entanto, a análise do sujeito político contemporâneo e sua subjetividade 

não será alcançada sem que se faça a passagem ao espaço público. Para a 

antropologia situacional, a dimensão relacional é indispensável para o 

surgimento do sujeito, assim como para a filosofia arendtiana esta dimensão 

define o espaço possível para a política. O sujeito estará presente na medida 

em que ele faça algo diferente do que se espera que ele faça e diga algo 

diferente do que se espera que ele diga. “Nós não somos os refugiados que 

vocês creem, nós somos outros sujeitos”, afirma o refugiado de um dos 

campos estudados por Agier. Naquele momento, este sujeito que está fora de 

seu contexto identitário e social (características da pessoa) tenta transformar o 

cenário humanitário em um cenário democrático, possível de albergar o 



exercício da cidadania. Situado em lugar supranacional ou não nacional, esse 

sujeito vai requerer seus direitos em um ambiente que não lhe designa direitos. 

É um cenário que não tem legitimidade política, mas que o sujeito irrompe 

assim para criá-lo.  

O sujeito surge contra uma identidade fixa e demarcada. No entanto, 

esse acionar somente é possível no contato com o outro e o reconhecimento 

na alteridade. A invisibilidade do outro, em um contexto onde o contato e o 

diálogo não são possíveis, impossibilita o acionar do sujeito político. Nesse 

sentido, observamos o retorno dos países mais ricos do planeta para eles 

mesmos: a recusa cada vez maior aos estrangeiros demonstra essa negação 

do outro, da alteridade, do reconhecimento de si e da possibilidade do 

surgimento desse sujeito. Se pensarmos numa relação entre a xenofobia 

europeia e a falta de diálogo horizontal, presentes no tratamento dado ao 

estrangeiro indesejado e ao escravo, podemos afirmar que ambas as situações 

são opostas da produção de intersubjetividade. A acolhida do outro é 

fundamental para não se cair na barbárie e para a humanização do gênero 

humano. Diz-nos Agier: 

 

“Dar conta da emergência do sujeito nestas situações é reconhecer e 

conhecer o outro, restabelecendo em nós a indispensável alteridade um 

tanto dinâmica de um mundo comum e compartido, mundo que não é 

nem homogêneo nem consensuado, e ainda todo por fazer” (2012, p. 

23). 

   

Após junho 
A criminalização de alguns militantes, o investimento na tecnologia da 

repressão, cada vez mais violenta e a falta de abertura de canais de diálogo 

por parte do governo, esmoreceu a energia da multidão de 2013. Após este 

ano, houve algumas pequenas insurgências ao longo de 2014 e no início de 

2015 contra o aumento da tarifa do transporte público. Após estas últimas, as 

grandes manifestações de rua arrefeceram e hoje observamos uma nova 

movimentação político-cidadã na cidade, composta por grupos mobilizados que 

ocupam espaços públicos com atividades culturais e debates sobre a vida 

urbana.  



Atualmente no Rio existem três assembleias populares que se reúnem 

semanalmente, nos bairros do Centro (praça da Cinelândia), Largo do 

Machado e Méier. Além dessas, em outra praça do centro da cidade, acontece 

a reunião do Círculo de Cidadania do Bairro de Fátima e Vizinhanças, 

composto por moradores dessa localidade. Muitos dos participantes desses 

grupos foram às ruas em 2013, alguns moram nos bairros mencionados, como 

no caso do Círculo e outros se deslocam de outras localidades para atenderem 

às reuniões.  Os temas de debate variam entre os processos judiciais que 

ainda sofrem os presos políticos de 2013, reformas urbanas locais, realização 

de eventos culturais, mobilidade, saúde, economia solidária, entre outros.  

Com o formato diferente do Círculo e das assembleias, outros coletivos 

de pessoas vem organizando eventos em diversos espaços públicos da cidade, 

como parques e praças, como é o caso do coletivo “Norte Comum”. Nos 

eventos, é possível encontrar uma programação diversificada, que inclui 

apresentações musicais, performances, sarau de poesias, ações de economia 

solidária como doação e venda de roupas a preços reduzidos e de alimentos 

orgânicos, aulas sobre a história do bairro ou da localidade (rua, parque ou 

praça) em que o evento está sendo realizado e ainda debates mais 

abrangentes como os temas de direito a cidade, segurança pública e a 

mercantilização da cidade.  

Com exceção da assembleia da Cinelândia, que foi uma continuação 

das reuniões que já ocorriam durante as jornadas de junho, não estaria correto 

afirmar que estes movimentos surgiram em junho de 2013, mas talvez 

possamos considerar a hipótese de que seu trabalho ganhou mais visibilidade 

e potencialidade após os episódios deste ano. A pauta urbana que eclodiu nas 

manifestações de 2013 segue alimentando as conversas e o conteúdo de 

eventos frequentado por esses sujeitos políticos que ainda orientam suas 

ações pela denúncia da péssima qualidade de vida na cidade. A ação dos 

sujeitos, no entanto, reforça uma percepção iniciada em junho, a de que o 

ativismo que vemos hoje na cidade se constrói na alteridade e na 

intersubjetividade, de que nos fala Agier. 

O trabalho de campo em que se baseará esta reflexão está em seu 

início e tem como objetivo mapear e examinar dinâmicas sociais propostas por 



coletivos sociais que ocupam nos últimos anos, espaços públicos da cidade 

com ações culturais e políticas. 

Considerando o cenário político atual do Rio, me parece importante 

analisar quais são as práticas e os efeitos desses movimentos, que se 

autodenominam coletivos, pautados pela autogestão, autonomia e 

horizontalidade e o possível alargamento que vem produzindo na esfera 

pública, no sentido de Habermas (2003), um espaço dialógico e interativo a que 

pertencem movimentos sociais e coletivos diversos. Como ferramenta de 

análise, desponta como fundamental para a compreensão destes movimentos 

surgidos nos últimos anos, observar se os mesmos possuem alguma relação 

com o Estado e como esta relação se dá no cotidiano. Os efeitos do Estado, 

através do controle e repressão dão forma e lugar à ação cidadã, produzem 

efeitos de mobilização, assim como os métodos disciplinares, como no caso da 

repressão aos movimentos de junho, produzem o indivíduo moderno e sua 

subjetividade política (Foucault, 1999).  

As revoltas de junho rompem com a referência ao ‘eles’ e a 

impossibilidade da formação coletiva do ‘nós’. O ‘nós’ substitui o ‘eles’ e vai às 

ruas em busca de um país que ofereça condições dignas de vida. A 

experiência coletiva das revoltas de junho reconstrói os elos perdidos entre a 

população e as ruas, o individual e o coletivo, o público e o privado. Por trás da 

diversidade de reivindicações, o ponto central é o reconhecimento da derrota 

do modelo atual de representação política. Os manifestantes não acreditam em 

partidos e políticos que buscam o privilégio individual no dia-a-dia e chegam ao 

poder através de uma vitória, muitas vezes, desonesta e antiética nas urnas. 

Não se trata somente de questões individuais, como mencionamos 

anteriormente, mas do fracasso dos canais de representação política. Como 

nos diz Peñafiel (2012) ao analisar as lutas sociais na América Latina da última 

década: “ce qui caracterisé l’emsemble de ces actions de masse, ce n’est pás 

tant le catalyseur particulier que le débordement dês canaux institué 

d’acheminement dês demandes et de represéntation politique” (2012, p.73). 

O partido dos trabalhadores, conhecido e respeitado historicamente por 

seu passado de apoio às lutas populares dos trabalhadores e sua defesa de 

causas da esquerda perdeu sua credibilidade. Após anos de esperança de que 

o PT traria mudanças na estrutura conversadora, forte há anos no país, não se 



acredita mais no partido como uma possibilidade de mudança para um modelo 

de governança honesto, popular e participativo. Isso não significa dizer que 

seus governantes não realizaram melhorias nas condições de vida da 

população, conforme mencionado antes, mas em termos éticos, o mesmo 

deixou a desejar, envolvendo-se em escândalos sucessivos de corrupção e 

alianças espúrias, que contrariam muitas de suas principais propostas de 

governo. As revoltas foram um chamado à democracia direta, sem 

intermediários, nem instituições mediadoras.  

Além da crise da representatividade, vivida no âmbito nacional, o Rio de 

Janeiro vive um momento especial na sua organização urbana e política. A 

cidade, exaltada em todo o mundo por sua beleza natural, riqueza cultural e 

dinâmica política, e estar, ao mesmo tempo, captada pelo fenômeno do 

“empresariamento da gestão urbana” (Harvey, 1996), através das modificações 

urbanas sucessivas que se intensificam com a proximidade dos eventos 

internacionais, comecei a atentar para um movimento social que se contrapõe 

a este projeto do capital internacional. 

Como alternativa ao modelo da “cidade-mercadoria” (Arantes, 2000) há 

um ativismo cidadão, que ganhou força com as jornadas de junho,  e ocupa o 

espaço urbano e recria os espaços públicos, desafiando o ordenamento 

militarizado e o planejamento mercantil excludente (Cano, Borges, Ribeiro, 

2014; Melo, Gaffney, 2010; Arantes, 2000). O exame das dinâmicas sociais 

propostas é o objetivo deste trabalho que está em seu início e pretende 

identificar coletivos de pessoas que produzem atualmente o espaço urbano 

através de atividades que promovem o debate sobre o direito à cidade, atuam 

na formação e no compartilhamento do saber coletivo, potencializam o trabalho 

em rede e efetivam uma produção do espaço não alinhada às lógicas do 

consumo.  
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