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 2 

 

1- Introdução 

 

 Os movimentos sociais   surgidos a partir do final da década de 1970 provocaram inúmeras questões 

concernentes à forma como se organizam e atuam, bem como o modo que se relacionam entre si, com outros 

atores do cenário político-social e institucional. Fragmentação, fundamentação na identidade ou objetivos 

únicos, autonomia e não hierarquização tem sido frequentemente apontados como caracterísitcas  que 

diferenciam essa geração de movimentos, com diferentes nuances. Por outro lado, embora a 'novidade” no 

que se refere a este tema seja algo discutível sob vários aspectos (Gohn, 2006; Katsiaficas , 2006; Edelman, 

2001), o surgimento de novos  atores e  estilos de manifestação de movimentos sociais, a partir da década de 

1990 - com destaque para o período pós 2000, levou à formulação de várias perguntas sobre a  forma de 

articulação do pensamento e ação políticos/sociais  dos movimentos sociais contemporâneos.  No Brasil, 

principalmente após as manifestações de junho de 2013, das quais emergiram como atores dominantes os 

diversos coletivos do Movimento Passe Livre espalhados por várias cidades do país, esse debate aflorou com 

intensidade renovada tanto na academia, quanto na sociedade em geral.  

Este trabalho volta-se, portanto, para a apreensão, compreensão e tradução do Movimento  Passe Livre -

DF, um  movimento social autônomo que luta pela reestruturação dos transportes públicos urbanos, com 

características bastante inovadoras frente ao cenário político local e nacional e parte do entendimento de que 

inúmeras questões concernentes aos movimentos sociais só podem ser respondidas a partir de estudos 

etnográficos informados historicamante (Edelman, 2001).  Os dados aqui trabalhados referem-se à pesquisa 

etnográfica que serviu de base para a realização da tese de doutorado intitulada “Movimentos em Movimento: 

uma visão comparativa de dois movimentos sociais juvenis no Brasil e Estados Unidos”, defendida em 2010, no 

CEPPAC/UnB. 

Vale ainda destacar que, ao me lançar à tarefa de compreender um movimento com tais  caraterísticas, 

procurei, ao observá-lo, basear-me nas perspectivas dos ativistas, de forma a melhor apreender os contornos de 

suas concepções e ações. Da mesma forma, ao procurar analisar o movimento, busquei respaldo também em 

uma produção acadêmica já existente gerada por ativistas, buscando me distanciar do olhar frio, outsider e 

muitas vezes arrogante de algumas produções de teoria política, que impõe  sentidos e valores nos quais os 

próprios ativistas não se reconhecem. Tal foi o caso de autores como  David Graeber, Katsiaficas, Richard Day 

e Léo Vinícios  Liberato. Dessa forma, procurei aliar à perspectiva acadêmica a percepção de questões que  

também possam interessar aos próprios movimentos sociiais.  

 

2 - O Movimento Passe Livre: Princípios e Composição 

A constituição do Movimento Passe Livre – MPL teve como inspiração inicial manifestações espontâneas 

ocorridas em 2003, na cidade de Salvador, (a “Revolta do Buzú”) e o movimento surgido em Florianópolis, entre 

2004 e 2005, a partir da ‘Campanha pelo Passe Livre Estudantil’, que, desvinculando-se de suas articulações 

partidárias anteriores, promoveria grandes manifestações de rua em protesto contra o aumento das passagens 

do transporte coletivo local, dando origem ao Movimento Passe Livre. 
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No Distrito Federal, o MPL surge no seio da Convergência dos Grupos Autônomos – CGA, ao final de 

2004. A CGA, por sua vez, se configura como um conjunto de grupos e ativistas autônomos que, naquele 

momento, tentava organizar/estimular a incipiente cultura de movimentos autônomos existente na cidade1. 

Desde então, com características bastante fluídas de atuação, o MPL-DF vem alternando momentos de grande 

movimentação, quando realiza massivas manifestações de rua, com momentos em que parece desaparecer do 

cenário político-social brasiliense.  

Na configuração inicial da CGA formaram-se coletivos com diferentes especificidades, genealogias, 

pautas e estruturas de organização: 1) O coletivo Corpus Crisis, voltado para a desconstrução de opressões de 

gênero e sexualidade; 2) O Koletivo Revolucionário Anarcopunk - KRAP, pautado por questões identitárias e 

ações próprias do grupo (dentre as quais as ‘okupas’); 3) o MADÚ, que trabalha pela libertação animal; 4) o 

Centro de Mídia Independente – CMI, coletivo que integra a rede de mesmo nome, constituído na manifestação 

Anti-Alter-Globalização de Seatlle (EUA), responsável pela divulgação de matérias sob o ponto de vista dos 

ativistas em movimentos sociais; e 5) a Escola Livre da Estrutural, iniciativa em conjunto com moradores locais, 

que luta por ensino público de qualidade. Esses grupos – de existência intermitente, muitas vezes precária  ou 

fugaz - são abordados por este artigo apenas na medida em que o fluxo dos ativistas do MPL leva a algum 

deles ou à CGA, de forma geral. 

O MPL se constituiu enquanto movimento social, rejeitando, de antemão, a definição de movimento 

estudantil. Por muito tempo, também resistiu a ser enquadrado como ‘movimento de jovens’, por considerar que 

o principal aspecto a ser levado em conta seria o fato do movimento estar voltado para a questão dos 

transportes, o que lhe abriria um vasto leque de interessados, afetados diretamente pelo problema.  

Gradativamente, entretanto, o movimento vem se conformando em aceitar a qualificação de juvenil, por ser essa 

uma característica dominante entre seus integrantes, o que justifica Liberato (2006), ao tratar do MPL de 

Florianópolis, considerar a condição de jovem como essencial à conformação tomada pelo MPL: 

“Podemos dizer que a independência, a autonomia e a rebeldia da juventude estão sendo constituintes 
não só de manifestações significativas em torno da questão social do transporte urbano, mas de um 
movimento social organizado que tem tido destaque no quadro de lutas sociais urbanas nos últimos 
anos. Ou seja, a potência política que brota dessa independência, autonomia e rebeldia constituintes, 
tem tido no MPL sua expressão mais elaborada. “ (op.cit.:223-4) 
A auto-definição como movimento social ( e não movimento estudantil) feita pelos ativistas diz respeito 

ao fato de que seus objetivos de luta vão além do atendimento às necessidades meramente estudantis - o que a 

proposta de direito à cidade elaborada pelo grupo traduz muito bem - além de expressar a resistência aberta e 

ostensiva ao modelo de movimento estudantil tal qual este se configura atualmente  - hierarquizado e com  

vinculações partidárias. Vale também lembrar que Jeffrey Juris (2006), em posição divergente da adotada por 

Liberato,  aponta como o que seria valorizado por parte dos ativistas contemporâneos: uma clivagem que 

considera a lógica da ação política desenvolvida, em detrimento da classificação por idade. Assim, segundo 

essa perspectiva, a clivagem preponderante no MPL seria a que divide aqueles que trabalham em rede, 

                                                             
1  De acordo com Mendes (2007), dado o pequeno número de grupos autônomos existentes, o 
Encontro de Grupos Autônomos foi constituído por alguns grupos e muitos  indivíduos (muitos dos quais 
viriam, posteriormente, a se conectar com algum grupo), o que gerou o nome alternativo e jocoso para o 
evento de “Encontro de Indívíduos Autônomos’.  
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daqueles que atuam sob a lógica do comando, embora seja inegável que o movimento é, essencialmente, 

integrado por jovens.  

Os ativistas do MPL costumam, em geral, classificar os atores sociais - compreendidos por setores da 

esquerda - com quem contracenam (e, eventualmente estabelecem algumas parcerias no cenário político), em 

dois grupos distintos: aqueles que pertencem à ‘esquerda institucional’ e os que se vinculam à uma ‘esquerda 

social’. No primeiro caso estão incluídos partidos políticos, sindicatos, ONGs, centrais e entidades 

representativas de estudantes. São setores vinculados a uma institucionalidade que trabalham com foco no 

Estado.  A relação aqui costuma ser marcada por variados contrastes e conflitos. Uma das principais críticas 

realizadas atém-se ao fato de que essas organizações usam as pessoas como ‘massa de manobra’ para atingir 

seus próprios fins. Além disso, essas organizações hierarquizadas e com foco na ‘luta de classes’ não 

conviveriam com facilidade com a multiplicidade de sujeitos e de lutas em seu interior.  

Na esquerda social estariam os movimentos sociais, tais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra - MST, o Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD, o Movimento dos Atingidos por 

Barragens - MAB, o Movimento dos Catadores de Material Reciclável- MNCMR, Grito dos Excluídos e a 

Assembléia Popular- AP, entre outros.  Esses últimos, apesar de muitas vezes se estruturarem sobre princípios 

hierarquizantes – o que também dá margem a conflitos, discrepâncias e até relações jocosas entre as partes - 

mantêm uma relação diferenciada com as estruturas estatais, e têm em comum com o MPL o fato de atuarem 

na lógica dos movimentos sociais, facilitando o estabelecimento de ações conjuntas.  

Além dessas duas categorias de atores/parceiros, há também uma terceira, composta pelos militantes 

em movimentos autônomos, em relativa expansão no Distrito Federal. Essa, como é fácil deduzir, constitui um 

grupo bem mais homogêneo em termos dos princípios de atuação.  

Os ativistas do MPL compartilham de princípios – adotados, em geral, por movimentos autônomos – 

considerados essenciais à caracterização de sua identidade como movimento social. De acordo com Mendes 

(2007), tais princípios foram eleitos a partir de longas discussões, em reuniões e assembléias e revelam a 

influência de concepções autonomistas, anarquistas, zapatistas e alter-mundistas, mescladas a uma desilusão 

no que toca ao funcionamento de partidos e instituições políticas em geral.  

A esse respeito, Liberato observa: 
“Constantemente os princípios autonomistas que deram origem à teoria política e ao movimento político 
que ficou historicamente conhecido como anarquismo são revisitados e re-utilizados, freqüentemente 
como se constituíssem um novo paradigma de organização” (2006:223). 
A partir da análise desses princípios, foi possível agrupá-los em três núcleos distintos, mas 

intercambiáveis, cujos significados poderiam ser, em alguns casos, até passíveis de confusão: i) o primeiro diz 

respeito, essencialmente, à relação travada com os atores/coletivos externos, com quem o movimento se 

relaciona. São eles: autonomia, independência, apartidarismo e federalismo; ii) o segundo expressa as relações 

estabelecidas entre os ativistas no bojo do movimento: horizontalidade, não liderança e decisão por consenso; 

iii) o terceiro, aponta para características gerais do movimento, tais como: anti-capitalismo, prefigurativismo e 

não hierarquização das lutas. 

No que concerne ao primeiro núcleo, podemos afirmar que autonomia, apartidarismo e independência 

mantêm uma relação de aproximação de significados. De acordo com o depoimento de um ativista: 
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“Autonomia é um norte mais geral, de que podemos tomar o controle e fazer o rumo de nossas próprias 
vidas, autogestão. Independência  é insubordinação financeira, política e moral  a qualquer outra 
entidade, principalmente  no caso das instituições do sistema capitalista, empresas, Estado(s). 
Autonomia tem a ver com a verticalização burocrática  de vários grupos estudantis tradicionais, tipo 
UNE ou Juventude de partidos  com quem, inclusive, o MPL rompeu e se formou. Mas ambas estão 
muito ligadas, isso sim. Ah, e ‘apartidário’, por não ser composto por partidos (...) não é ‘suprapartidário’, 
é ‘apartidário’” (militante do MPL, apud Mendes (2007)).  
A autonomia como princípio, tem um espectro mais amplo de significados, ao qual deve ser também anexado o 

sentido da iniciativa e responsabilidade pessoal na ação, entre outros, o que também conecta o termo com o segundo núcleo 

de preceitos. Vale ainda notar que embora os princípios sejam inegociáveis no âmbito do MPL, a sua interpretação pode ser 

feita de modos bastante distintos em cada coletivo, o que pode gerar  diferenças significativas em suas práticas locais (cf. 

Mendes, 2007). Tal seria o caso do coletivo de Florianópolis que, por ter uma ligação histórica com alguns parlamentares, 

aceitou verbas para a realização de eventos, ou teve alguns de seus ativistas de destaque apoiando a eleição de candidatos 

partidários.  Para um militante de Brasília isso é decorrente do fato de que 

“as pessoas têm práticas diferentes porque a história local dos movimentos é diferente. Acho que 
podemos afirmar que estamos constantemente reafirmando e construindo nossos princípios, esta 
prática é cotidiana e difícil, porque a sociedade nos impõe um modelo personalista, hierárquico, hétero-
gestor. Acredito que dentro do MPL resistimos cotidianamente a esse modelo” (ativista do MPL, apud 
Mendes, op.cit: 34).  
 
Ainda nesse primeiro grupo de princípios, o federalismo diria respeito à forma como os coletivos locais 

se relacionam entre si em nível nacional, assegurando sua autonomia, como exemplificado no episódio citado 

acima.  

O segundo núcleo de princípios diz respeito às relações estabelecidas no interior do movimento. Assim, 

a horizontalidade, não liderança e decisão por consenso são princípios – transfigurados em mecanismos - que 

orientam a relação entre os ativistas, induzindo-os a praticarem um padrão de desconcentração e fluidez do 

poder.  Quando postulam esses princípios, os ativistas do MPL não negam a existência do poder, mas, ao 

contrário, ressaltam a necessidade de diluição deste nas relações entre as pessoas. Sendo assim, a 

horizontalidade aponta para a não divisão entre uma ‘diretoria’ e uma ‘base’ no funcionamento do movimento, 

ainda que se reconheça a existência de um grupo de ativistas mais orgânicos e atuantes, diferentemente 

daqueles ativistas que se aproximam por ocasião de atos públicos e/ou manifestações. Mesmo dispondo desse 

núcleo, os ativistas que o integram tendem a variar – pelo menos em parte - ao longo do tempo. Uma das 

diferenças que a horizontalidade provê encontra-se no fato de que também os ativistas eventuais podem 

participar das decisões tomadas em assembléias, sem obedecer a quaisquer critérios hierárquicos de 

posição/participação no grupo.  Essa medida de horizontalidade é possibilitada, em parte, pelo fato de o 

movimento atuar de acordo com o princípio da decisão por consenso.  Tal princípio nivela a participação e 

direciona os esforços do grupo a um amplo entendimento, esteja ele na dimensão em que estiver.  

A não liderança é o outro princípio que compõe a tríade, e busca dispersar o poder que tende muitas 

vezes a se concentrar em pessoas com aptidões específicas. Nesse sentido, vale notar que mesmo admitindo a 

existência, em qualquer ação social, de posições com diferentes perfis e quantidade de poder envolvidos, os 

ativistas do MPL consideram que deve haver um espaço de mobilidade, no qual todos possam  exercitar essas 

posições em algum momento de seu ativismo.  
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O último núcleo de princípios envolve algumas características importantes do movimento. O anti-

capitalismo é  traduzido pelo projeto de desmercantilização dos transportes, considerando o seu papel de bem e 

direito público essencial, (não podendo ser tratados, assim,  como mercadoria). Esse princípio também 

dimensionaria uma diferença fundamental entre o MPL e outros movimentos considerados de cunho 

exclusivamente expressivo/identitário, uma vez que contempla o desejo de transformação das estruturas socio-

econômicas que seus membros compartilham, situando-o em uma perspectiva de luta de classes.  O 

prefigurativismo, por sua vez, é um conceito de origem anarquista, muito utilizado pelo Feminismo e Zapatismo - 

que anula a distância entre meios e fins, criando a noção de revolução como um processo cotidiano. Um 

pequeno trecho de panfleto produzido por vários coletivos autônomos, entre eles o MPL, pode traduzir bem esse 

preceito: 

“este mundo pelo qual lutamos não estará pronto amanhã ou após um grande momento de êxtase 
coletivo, mas sim  presente nas relações que realizamos agora. Nossos objetivos passam por um 
completo mundo novo futuro, mas nossos meios passam por um completo mundo novo agora. A 
autogestão, a democracia direta e a horizontalidade são simultaneamente nossos meios e nossos fins,”  
(Trecho da Carta Aberta à Sociedade: Nossa dignidade nos leva à Rebeldia, distribuída por ocasião da 
ocupação de uma lanchonete McDonald’s, durante visita do Presidente dos Estados Unidos à Brasília).     

                                                             
Por fim, o principio da não hierarquização das lutas, que se configurou como uma conquista dos 

movimentos e teorias feministas e de negros, a partir dos anos 70, atribui a todas as lutas (de gênero, raça, 

sexualidade, classe social, meio ambiente, especismo2, etc.) o mesmo patamar de importância – ao contrário da 

perspectiva marxista, ou mesmo a de alguns anarquistas clássicos no Brasil (cf. Liberato, 2006), que 

subalternizam as demais lutas à questão de classe. Essa perspectiva tem fundamental importância nos 

desdobramentos das lutas dos movimentos sociais contemporâneos.  

Cumpre ainda reforçar um aspecto que também distingue o movimento: a diversidade ideológica de 

seus integrantes.  O MPL (tanto no Distrito Federal, quanto nos demais coletivos existentes no Brasil), a partir de 

seus princípios de independência e autonomia, tornou-se um espaço de convergência e convivência de 

múltiplas concepções ideológicas de esquerda, apresentando traços sincréticos de várias ideologias políticas de 

esquerda que incluem concepções e práticas autonomistas, socialistas, libertárias e anarquistas. Nas palavras 

de um de seus integrantes: 

“Isso tem um pouco relação com a forma como nós fizemos nossa construção política, em especial no 
MPL. Sempre falávamos que não partiríamos da ideologia pro movimento, mas sim do movimento pra 
ideologia. Ou seja, não seríamos marxistas-leninistas-trotskistas-posadistas antes de sermos contra os 
transportes. Era a partir de nossa crítica à precariedade dos transportes que partiríamos a uma análise 
de porque eles eram assim, e depois de porque a sociedade queria eles assim e depois de por quais 
caminhos mudaríamos essa sociedade, aí chegando a formulações políticas amplas” (ativista do MPL). 
 

    Assim, uma relativa amplitude do perfil ideológico que compõe o grupo, embora marcada pela 

adoção de vários princípios de origem anarquista, é uma das características defendidas por seus integrantes 

como essenciais à identificação do MPL como movimento social autônomo.  

Quanto à composição do grupo, é importante destacar, inicialmente, que, dada a fluidez da participação 

no movimento, é difícil detectá-la com precisão.  Os militantes do MPL são jovens, oriundos das classes média e 
                                                             
2  Hierarquização da importância das espécies, sob um ponto de vista antropocêntrico. 



 

 7 

média baixa, estudantes universitários e secundaristas de escolas públicas e privadas.  As proporções entre 

participantes femininos e masculinos parecem ser equivalentes (cf. Mendes, 2007). Quanto á participação de 

negros no movimento foi possível perceber, mesmo nas suas inúmeras ondas de participação, que, 

especialmente após 2008, vários ativistas negros vieram a se somar ao movimento3. O mesmo pode ser 

observado quanto a jovens oriundos das cidades em torno de Brasília que passaram a frequentar o movimento 

com maior intensidade nos últimos dois anos. Ao contrário dos anos iniciais em que boa parte dos ativistas se 

concentrava no Plano Piloto, o MPL hoje conta entre seus integrantes mais assíduos com moradores do Guará, 

São Sebastião, Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, além do Plano Piloto. Pode-se também afirmar que boa 

parte dos atuais ativistas vêm de famílias de origem mais humilde, tendo vários dos pais e/ou mães migrado 

para Brasília, mantendo, atualmente, seus filhos estudando na universidade federal local ou em universidades 

particulares. Esse cenário aponta para um quadro de uma certa ascensão socio-econômica, ainda que não 

conduza a uma inserção dessas famílias nas classes médias mais abastadas do Distrito Federal.  Além disso, é 

importante notar que vários dos integrantes do MPL têm em comum o fato de serem originários de famílias com 

um pensamento social de esquerda, seja mais voltado para uma atuação partidária, sindical ou simplesmente de 

participação e cidadania.  

O percurso dos ativistas do MPL pode ser de três ordens: i) jovens que romperam com espaços 

institucionais como ONGs, partidos políticos, etc; ii) pessoas já vinculadas a iniciativas anti-globais no Brasil4; iii) 

e pessoas que começaram a militar no próprio MPL. É bom notar, também, que atualmente, encontra-se um 

fluxo oposto: alguns jovens que se formaram inicialmente no MPL e agora atuam em outros movimentos (que 

não sejam propriamente autônomos), como o Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD, ou 

mesmo em partidos políticos como o PSTU ou até o PT, o que, de certa forma, tem contribuído para uma 

disseminação sutil de uma cultura autônoma no DF (ou pelo menos de uma familiaridade com ela).  Mas, o que 

nos interessa aqui é detectar o que levou/ leva um jovem a se tornar ativista deste movimento, em específico, ou 

de movimentos autônomos, em geral.  

Pode-se afirmar que houve uma turma inicial, saída de colégios secundaristas - em especial do Sigma e 

do Elefante Branco - que já vinha se envolvendo com os grêmios estudantis de seus colégios, numa perspectiva 

desvinculada da ação partidária; ou já estavam atentos/ ligados a movimentos culturais. Várias dessas pessoas 

tiveram contato com os movimentos Anti-alter-Globalização, o Centro de Mídia Independente - CMI e os 

Zapatistas pela internet, pela mídia, ou já vinham atuando nessas lutas. Nesse início de atividade autônoma em 

Brasília, o CMI teve um papel de destaque, na medida em que congregava muitos ativistas, servindo, 

simultaneamente, de espaço para divulgação e articulação dos movimentos incipientes, o que, por sua vez, 

                                                             
3  Uma das explicações para o maior afluxo de jovens negros no movimento é o fato de que, a partir da 
aplicação das quotas destinadas a estudantes negros na Universidade de Brasília, houve uma alteração do 
ambiente local não só no que se refere à maior recepção desses estudantes pela instituição, mas também no 
que toca à instauração do debate e à possibilidade de (re)definição pessoal da cor da pele de cada 
indivíduo.46 Assim, a politização da cor levaria ao realce do negro, conduzindo muitas pessoas a ostentar as 
inúmeras nuanças que o negro assume em nosso país – incluindo as pessoas de pele reconhecidamente 
negra que passam a assumir sua identidade a partir desse processo – como uma bandeira contra a opressão. 
4  Ação Global do Povos – AGP, Grito dos Excluídos (que abriga diversos movimentos sociais), Forum 
Social Mundial, entre outros.  
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aponta para uma inspiração originária nos movimentos Anti-Alter-Globalização. Também, em alguns casos, 

integrantes do MPL-DF já tinham tido contato com leituras anarquistas, geralmente por meio da internet.    

“Então, em 2003, eu entrei no CMI... e a gente foi tentando construir o CMI na cidade... só que no que a 
gente foi tentando construir, isso lendo Baderna5, lendo livros de outros autores... tinha uma coisa que 
todos nós tínhamos: nenhum de nós tinha se constituído por meio das lutas dos trabalhadores ou por 
meio de partidos (políticos) ... e todos nós tínhamos essa discussão dos direitos humanos... (...) tinha 
toda essa discussão das várias lutas, da não centralidade da classe operária... só que todos nós 
tínhamos a necessidade de construir espaços radicais de luta. ...” (depoimento de um antigo ativista do 
MPL). 
O acesso a temas políticos a partir da música, por outro lado, é bastante ressaltado por diversos 

ativistas, tanto pelos mais antigos, como pelos que se juntaram ao movimento mais recentemente. Muitos 

desses ativistas participavam e/ou continuam participando de movimentos culturais, e se dedicam a tocar em 

bandas de músicas (hardcore, rock, etc.), Maracatú, capoeira, grupos undergrounds, etc, além de participarem 

de outros movimentos autônomos, conforme detalharemos a seguir.  Há também uma vertente que vem do 

movimento Punk e anarco-punk que, como já observamos, convergiu para o movimento, integrando-o enquanto 

coletivo da Convergência de Grupos Autônomos. 

Todos esses movimentos culturais e ativistas individuais confluiram para uma rede de contatos, onde a 

internet desempenhou um papel central, possibilitando a troca de experiências a curta e longa distância, como é 

o caso do contato de ativistas do DF com pessoas de Salvador que haviam participado da ‘Revolta do Buzú’, ou 

de Florianópolis, na ‘Revolta da Catraca’. A partir de um chat, as experiências diárias eram relatadas e, 

posteriormente, divulgadas pelo sítio do CMI. 

De modo geral, são as próprias características e princípios de funcionamento do movimento que atraem 

os ativistas. Ao serem entrevistados sobre essa questão, ressaltam sempre a horizontalidade, a não 

hierarquização de funções e das lutas, o fato de todos terem voz na sua condução (embora ‘alguns acabem 

falando mais do que outros’), o fato de “todos poderem combinar e tentar direcionar para um pensamento 

coletivo”. Também a característica de se dedicarem à luta e ao estudo relacionados a temas revolucionários é 

apontada por seus integrantes: 

“O MPL é um grupo libertário cara de pau e foi disso que gostei e que me criou expectativas. Militantes 
geniais que estudam e refletem sua cultura revolucionária com uma inversão de perspectiva dificílima 
de achar no Brasil,”(depoimento de um membro mais recente do coletivo). 
 
Para militantes oriundos de outros movimentos, geralmente culturais, um dos aspectos que mais chama a atenção é 

a constante utilização de ações diretas, “uma intervenção direta na realidade” ou o “fato de não se prenderem à legalidade”. 

Dentre os membros mais recentemente agregados ao coletivo (mas também alguns mais antigos), foram as manifestações 

massivas de rua, as ações radicais, que despertaram interesse para o movimento:  

“Eu lembro desse protesto como o meu primeiro beijo (o primeiro beijo eu nem lembro, pra dizer a 
verdade). Foi lindo, emocionante, empolgante!  
 
Por outro lado, se as características de horizontalidade, consenso e prática de ações diretas contribuem 

para a atração ao movimento, as críticas a ele se concentram muitas vezes, numa excessiva informalidade e 

‘falta de compromisso de alguns de seus membros’ (‘um certo ôba ôba’); nas ‘panelinhas’ formadas de amigos 

                                                             
5  Coleção especializada em literatura contra-cultural, incluindo os  movimentos anti-globalização. 
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(‘amizades unibisticas’ ou ‘grupo de amigos’); numa atual postura de  ‘maior burocratização’ e menos ações de 

ruas, o que desvitalizaria o movimento6. Há que se observar também que, em sua curta história, o movimento já 

foi palco de alguns conflitos sérios, ocorridos entre grupos de ativistas que desaguaram em uma ruptura 

permeada de ressentimentos e acusações de ambas as partes.   As pessoas discordantes acabaram formando 

um outro grupo, o UNIPA (União Popular Anarquista) com formas de ação e concepções distintas do MPL. 

 

3- Fluidez e multimilitância 

Ao longo da minha pesquisa, o grupo que se reunia cotidianamente no âmbito do MPL sofreu várias modificações 

de tamanho. No período das grandes manifestações de rua, entre 2005/ 2006, o coletivo realizava reuniões/assembléias com 

grandes audiências, variando em torno de 60 a 80 pessoas. De acordo com a avaliação de uma militante, essa audiência tinha 

uma relação direta com a performance de rua: 

“Tanto que simplesmente era regra geral que, depois de um bom ato, as assembléias têm 80 pessoas.” 
 
Quando iniciei o trabalho mais estrito de observação participante - já no decorrer de 2007 e início de 

2008 - o movimento foi passando por um processo drástico de redução, chegando a se reunir, por vezes a fio, 

com 3 ou 4 participantes. Nessa ocasião, cheguei a suspeitar que o coletivo iria se extinguir.  Uma das razões 

para isso era o fato, apontado por vários ativistas, de que naquele momento, o MPL-DF ainda lidava com a 

sensação de ‘derrota’ ocasionada pelo aumento (finalmente concedido) das tarifas, em 2006, e com a exaustão 

sofrida por seus membros, após três meses de luta, na tentativa de fazer retroceder o aumento7. Foi também 

então que se iniciou o aprofundamento de suas reflexões e estudos sobre os transportes e o direito à cidade. 

Já durante o ano de 2008, principalmente após a ocupação da reitoria da UnB, nos meses de abril e 

maio, o  movimento voltou a inflar, passando a ter reuniões com cerca de 15 ou mais pessoas, em média. No 

período de 2007/09, ocorreram várias manifestações de rua, de caráter mais esporádico, dentre elas uma ‘festa 

junina fora de época’, em 26 de outubro de 2007 - que consistia em ato de repúdio “ao desalojo e prisão ilegais 

da Okupa Casa das Pombas”-  e um ‘Carnaval de Rua’, também fora de época, em 27 de outubro de 2008,  

quando se fez o lançamento da proposta da ‘Tarifa Zero’ em Taguatinga8. Os dois eventos aconteceram por 

ocasião do dia Nacional de Luta do MPL, que costuma ser festejado pelos ativistas, todos os anos, com atos de 

rua. Também ocorreram, em agosto e novembro de 2008, dois módulos do Curso de Pensamento Heterodoxo, 

realizados pelo MPL em parceria com o Departamento de Filosofia da UnB e com o apoio da reitoria da mesma 

universidade. Nessas ocasiões, ativistas de vários grupos autônomos se reuniram para as atividades previstas, 

chegando a números que variavam entre 40 a 80 pessoas. Entretanto, no que se refere à participação em 

reuniões cotidianas - em que se discutem os próximos passos ou o planejamento estratégico do movimento - a 

frequência estava restrita a um número em torno de 12-15 pessoas.  

                                                             
6  Importante notar que quando realizei as entrevistas em questão, o movimento encontrava-se entre a 
ocupação da UnB (2008) e a ocupação da Câmara Legislativa do DF e todos os demais atos da campanha 
‘Fora Arruda e toda máfia’, em 2009/10, o que configurava uma característica especialmente ‘morna’ em sua 
atuação. 
7  Falar da luta contra o aumento. 
8  Sobre a Ocupação Casa das Pombas, ver Saraiva, 2010. 
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A fluidez é, como aponta Katsiaficas (2006), uma característica reconhecida dos movimentos 

autônomos. Para representar a estruturação/participação dos ativistas nesses movimentos, o autor reproduz um 

diagrama formado por círculos concêntricos, em que o nível de pertença e comprometimento com os 

movimentos pode ser visualizado. No núcleo central, estariam os coletivos, comitês de ação, coalizões, squats, 

comunas de ativistas ou similares. Junto com ‘indivíduos autônomos’ (não filiados a qualquer movimento em 

especial), constituiriam a base a partir da qual as ações e ímpetos programáticos seriam iniciados no 

movimento. Esse núcleo central se apoiaria no próximo círculo, a ‘cena’, constituído por espaços ou instituições 

alternativas, sem um conteúdo político explícito, tal como cafés, parques, clubes de música, etc. A ‘cena’ 

forneceria um apoio ou sustentação às atividades políticas e culturais cotidianas. No círculo seguinte se 

encontrariam os simpatizantes ativos, incluindo aí pessoas que participam de mobilizações ou, eventualmente, 

de reuniões do movimento. O último círculo seria integrado por simpatizantes passivos, onde se encontrariam os 

colaboradores financeiros, leitores da imprensa alternativa, professores que discutem idéias e ações desses 

grupos, trabalhadores, etc. O autor observa: 

“o caráter fluido desses movimentos pode ser verificado no fato de que as pessoas frequentemente se 
movem de um nível para outro, ou mesmo participam, simultaneamente, em diferentes pontos do 
diagrama” (Op. Cit:192). 
 
 De fato, é possível perceber esse tipo de movimento quando se trata da participação no MPL. A fluidez 

muitas vezes é tal que alguns membros muito assíduos do coletivo no início da minha pesquisa, já não 

apareciam mais, um ano depois. Para o movimento, essa característica se reflete em um problema: como 

avançar nos conteúdos refletidos pelo grupo, sem que as pessoas ‘flutuantes’ fiquem de fora? Também como 

exemplo de fluidez, podemos citar certos momentos do movimento em que vários de seus mais ativos 

componentes se afastaram definitiva ou temporariamente. Vários deles mudaram para outros locais do Brasil, 

alguns se afastaram temporariamente do país, e outra parcela se afastou devido a uma mudança de estilo de 

vida, provocada pelo ingresso no universo do trabalho, ou mesmo em outras organizações9. Isso, aliado a 

eventuais conflitos internos que vez por outra ocorrem, promoveram uma diminuição significativa do coletivo. 

Esse foi um dos momentos que, coincidindo com o ‘período de reflexão’, deu uma certa sensação para os que 

observavam de fora (e mesmo para os que estavam dentro) de que o movimento havia acabado.  

Essa fluidez, portanto, também se relaciona, de um lado, com a mobilidade que o jovem de classe 

média dispõe atualmente, em um momento da vida em que é comum passarem períodos no exterior ou 

realizarem sua formação universitária em outros estados. Do outro lado do espectro social, é também nesse 

período que os jovens iniciam suas atividades profissionais, realizadas concomitantemente aos estudos. Assim, 

essa fluidez também diz respeito à noção de moratória social, tal como Margulis e Urresti (1996) formularam, ou 

seja, um período de tempo em que, a depender do extrato social a que pertençam, os jovens podem desfrutar 

de mobilidade para estudos ou passeios - o que configuraria um privilégio de classe, na medida em que só as 

                                                             
9  Curiosamente, nesse período, três ativistas foram estudar em Florianópolis , local onde o MPL surgiu como 
movimento, e dois outros foram morar no exterior, sendo um deles em Chiapas, desenvolvendo um trabalho com os 
Zapatistas. 
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classes médias e/ou mais abastadas costumam ter acesso às facilidades de deslocamento pelo mundo – ou 

iniciar sua jornada de trabalhador, fazendo face aos custos de sua vida de estudante.  

Por outro lado, a característica de multimilitância faz com que vários ativistas alternem uma atuação 

mais sistemática, com períodos de afastamento, quando intensificam sua participação em outros movimentos. 

Há também aqueles que se afastam definitivamente, por se ajustarem melhor a outra forma de atuação, 

diferente do movimento autônomo, ou aqueles que simplesmente só se aproximam em período de grandes 

manifestações. No caso do MPL, há os militantes orgânicos - nesse momento em torno de 15 pessoas - que se 

encontrariam no cerne do círculo desenhado pro Katsiaficas. Num círculo mais amplo, há os militantes 

autônomos dos vários coletivos/movimentos brasilienses que, somados aos orgânicos, constituiriam um grupo 

de 60 a 80 pessoas, e, mais do que simpatizantes, poderiam ser chamados de ‘militantes/ativistas circulantes’ 

ou ‘multiativistas’. Em uma posição mais distante encontra-se um número de simpatizantes (mais ‘passivos’), 

que incluiriam alguns professores universitários, advogados, alguns sindicalistas que atuam em favor ou são 

solidários com o movimento, quando necessário. A ‘cena’ na qual o MPL se apóia, apresenta-se ainda um tanto 

reduzida no Distrito Federal, limitando-se a alguns espaços públicos como “Espaço Cultural Renato Russo’; 

salas, auditórios ou o ‘ceubinho’ da UnB;  ou ainda espaços pertencentes a outras associações ou  sindicatos 

próximos ao grupo, localizadas no CONIC, uma área central da cidade, considerada underground, onde vários 

partidos políticos e sindicatos possuem suas sedes. Recentemente, os ativistas do MPL, juntamente com 

ativistas de outros coletivos da CGA, alugaram uma sala em área central da cidade, local que permitirá a 

reunião desses movimentos/grupos. 

A multimilitância é o outro lado da fluidez que costuma caracterizar o Movimento Passe Livre-DF e 

demais movimentos autônomos. Os integrantes do MPL costumam circular por diversos movimentos 

autônomos, raciais, étnicos, punks, de apoio aos Zapatistas, de gênero, Centro de Mídia Independente –CMI, 

MADU (coletivo que atua contra o especismo), Bicicletada ou o Movimento Santuário dos Pajés10. Como já 

observamos, boa parte desses ativistas se mantém ligada a dois ou mais coletivos simultaneamente. Os 

motivos que levam a tais fluxos podem ser variados: conflitos internos no coletivo de origem; pouca 

disponibilidade de tempo para atuar em muitas frentes; ou maior afinidade com determinado foco de luta. 

Entretanto, na maior parte das vezes, os ativistas voltam a se reunir quando o momento exige uma maior 

concentração de forças, seja por uma conjuntura favorável ou por uma pauta específica. Esse é o caso, por 

exemplo, de inúmeras manifestações de rua do MPL, alguns episódios da ação pela preservação do Santuário 

dos Pajés, ou das ocupações da UnB (em 2008)  e da Câmara Legislativa do DF (2009), bem como da luta pelo 

impeachment do Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, em 2010. A declaração feita por uma ex-

assídua ativista do MPL-DF pode ilustrar uma dessas situações: 

                                                             
10  Movimento com características étnicas e ambientais marcantes, bem como com uma perspectiva de direito à 
cidade. Se propõe a lutar pela preservação de uma área, tida anteriormente como área de Proteção Ambiental, onde 
habitam grupos indígenas (quando se dirigem a capital federal), e agora destinada, pelo governo Arruda, a um projeto de 
habitação para as classes mais abastadas da cidade – o Setor Noroeste.   
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“A bandeira do MPL é uma bandeira eterna, mas faz muito tempo que não participo de nenhum ato ou 
das reuniões. Eu sou uma militante autônoma, milito em várias causas que acho importantes. 
Atualmente, estou militando contra o Noroeste” (depoimento de uma ‘militante autônoma’). 
 
Mas é bom lembrar que foi essa mesma ativista, ao visitar a Grécia, no auge dos conflitos de rua, em 

200811, quem escreveu nas ruas de Atenas o lema preferencial do MPL: “Por uma vida sem catracas!”. 

A multi-militância dos membros do MPL-DF é algo que certamente contribui para a estruturação da rede 

de movimentos autônomos local.  Esse aspecto também foi notado por Tejerina at all (2006). Ao examinarem o 

Movimento de Justiça Global na Espanha, perceberam que a maior parte dos ativistas está envolvida, 

simultaneamente, com mais de um coletivo. No caso do MPL, a multimilitância concede, muitas vezes, uma 

maior maleabilidade aos contornos do movimento. Esse tipo de participação acontece com agremiações 

político-sociais de esquerda, mesmo as mais tradicionais, que costumam solidarizar-se com outras causas e 

lutas sociais em determinados momentos, mas o grau de entrosamento/envolvimento dos ativistas autônomos 

com essas causas costuma ser bem superior. No caso do MPL, além da multi-militância, há também o fato de 

que o movimento se envolve com questões relacionadas ao Direito à Cidade e participa, muitas vezes, como 

especialista em transporte, como passou a ser reconhecido entre os vários segmentos da militância social de 

esquerda.  Enfim, dar-se-ia uma espécie de síntese entre as formas de atuação tradicionais e uma forma mais 

maleável, advinda do caráter fluido e multimilitante dos ativistas  autônomos/ contemporâneos. 

O ponto de confluência do MPL com os demais grupos autônomos é, como já observamos 

anteriormente, a Convergência de Grupos de Autônomos - CGA, embora vários dos coletivos e/ou movimentos 

autônomos da cidade se coloquem apenas como próximos ou parceiros, ao invés de membros da CGA. Esse é 

o caso da Bicicletada, Santuário dos Pajés, Coturno de Vênus, entre outros.  

Ainda no que se refere à CGA, é visível o seu caráter fluido e a forma como é afetada pela 

multimilitância.   Tendo sido criada no momento de articulação inicial do movimento autônomo em Brasília - 

movimento que, de tão incipiente motivou uma brincadeira por parte dos que formavam o coletivo,  

denominando-o de ‘Convergência de Indivíduos Autônomos’ - a CGA teve uma constituição mutável desde o 

início, variando entre formas mais próximas a um federalismo, onde os grupos constituintes se faziam 

representar por delegados rotativos, e estes faziam o vínculo com a CGA funcionar; ou formas mais fluidas, em 

que indivíduos autônomos, participantes ou não dos grupos em convergência, frequentavam livremente as 

reuniões, sem necessidade da representatividade autorizada pelo grupo de origem. A situação da CGA, em 

termos de sua fluidez, lembra aquela que caracterizou a Ação Global dos Povos – AGP, cujo objetivo era ser, de 

acordo com as próprias definições de seus ativistas, reproduzidas por Liberato: 

“um instrumento de coordenação, não uma organização”. Ela “não possui membros”, “nenhuma 
organização ou pessoa representa a AGP, nem a AGP representa qualquer organização ou pessoa”. 
Ela “não tem e não terá uma personalidade jurídica”, ela “não será legalizada ou registrada em nenhum 
país”. Uma vez que sua filosofia é baseada na descentralização e autonomia, “estruturas centralizadas 
são mínimas”, e, “seguindo a mesma idéia os movimentos e organizações participantes de cada região 
decidirão como se organizar localmente”. No entanto, “há necessidade de um ponto de contato e de 
coordenação para cada uma dessas regiões, decidido em nível regional e trazido ao conhecimento de 

                                                             
11   No final de 2008, após o assassinato de um jovem anarquista pela polícia, Atenas passou em torno de dois 
meses em meio a grandes manifestações de jovens nas ruas da cidade.  
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todos os movimentos e organizações participantes da rede”. Enfim, a AGP não possui escritório, por 
princípio organizacional não possui finanças e, teoricamente, possui um secretariado rotativo a cada 
ano” (Liberato, 2006:117). 
Tome-se agora o que um militante do MPL escreveu sobre a CGA, no jornal Autonomia DF, em janeiro 

de 2005: 

"Mas, se não pretende tomar a liderança da transformação, o caminho encontrado é o de construir uma 
atuação em rede com outros movimentos sociais. A idéia de mobilização de base da população passa 
então pelas influências que os diferentes grupos exercem em seus espaços de atuação. Uma junção de 
círculos de influência ocasiona uma mobilização ao mesmo tempo fluida, descentralizada e em 
constante atividade. Se não estão todas mobilizadas por uma causa só, cada grupo está mobilizado, em 
sua área, por sua demanda específica. 
E, no que diz respeito às demandas, chegamos em um outro ponto importante: o da livre associação 
entre grupos. Pois, se não temos uma planificação detalhadamente acertada que afirme claramente 
como a sociedade deve ser no futuro e nos propomos ao diálogo, obviamente existirão, em alguns 
momentos, divergências insuperáveis. Nesses casos os grupos podem atuar de maneira diferenciada - 
ou separada - mas isso não impede que eles mantenham relações solidárias em outras ocasiões.  
Troca-se então o racha partidário pela livre dissociação em casos de divergências pontuais. Troca-se 
também a planificação definida da organização social por princípios gerais e comuns a todos/todas. 
Troca-se a busca desesperada pelos fins por uma discussão que pré-anuncie esses fins nos meios. 
Troca-se, por fim, a competitividade na tomada do poder único pela descentralização dos poderes para 
o usufruto da coletividade" (Jornal Autonomia DF). 
 
A idéia é, portanto, que a fluidez, em sua dimensão organizacional, funcione como um mecanismo de articulação, 

possibilitando a junção de grupos com características mais diversificadas, sem aprisioná-los em uma rigidez 

formal/institucional. Por outro lado, é também em decorrência da fluidez que surgem situações nas quais a CGA parece se 

dissolver no bojo das ações conduzidas pelos grupos, como são exemplos a ocasião em que o MPL tomou as ruas da cidade 

na luta contra os aumentos da passagem, ou quando muitas pessoas de seu âmbito se deslocaram para a luta do Santuário dos 

Pajés. A eclosão de eventuais conflitos internos também contribui para isso.  Em vários momentos, portanto, os ativistas 

autônomos têm a impressão de que a CGA se desintegrou, existindo apenas na cabeça das pessoas. Esse trecho de conversa 

entre militantes do MPL pode dar uma idéia do fato: 

“Mas não é um problema a CGA se esfacelar. A prova disso são os atos que aconteceram. A CGA é o 
fruto da luta dos grupos, de como os grupos estão organizados. Se os grupos não se organizarem, a 
CGA cai. Ela depende dessa estrutura” (observa um membro do MPL/ CGA.). 
“Exatamente... Ou então, até quando os grupos estão se organizando a CGA pode cair “ (retruca outra 
militante). 
“Claro, foi o que aconteceu no início desse ano (2008). (...) tá todo mundo trabalhando e tal, as pessoas 
estão se esforçando [em várias lutas]... Isso [o esfacelamento da CGA] não é um problema...” (volta a 
falar o primeiro militante). 

 
Uma consequência dessa forma de articulação é a passagem da ênfase na estrutura para a ênfase no 

sujeito e nos princípios de organização. Em um ambiente em que as estruturas organizacionais adquirem tal 

fluidez e maleabilidade, os múltiplos coletivos e/ou movimentos se articulam muito mais: i) em função de seus 

integrantes; ii) das responsabilidades pessoais/coletivas que assumem para a continuidade das lutas; e iii) dos 

princípios sobre os quais pautam suas atuações. A fluidez, concebida dessa forma, contribuiria para a não 

formalização das instituições e a conseqüente não cristalização do poder, mas não significaria uma 

individualização absoluta da ação, na medida em que se pauta por princípios de atuação e por 

responsabilidades coletivamente definidos. 
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É preciso fazer uma ressalva: embora seja um traço marcante do movimento, o MPL não se caracteriza 

exclusivamente pela fluidez. Na realidade, sua organização tem alternado momentos mais estruturados e 

momentos mais fluidos. Em seus primeiros anos, quando havia um grande número de ativistas atuando como 

orgânicos, o movimento costumava estruturar-se de forma mais consistente, com a divisão em grupos de 

trabalho – GT, entre os quais se distribuiam tarefas específicas, decididas em assembléias. De acordo com uma 

militante, essa era uma forma de não concentrar a responsabilidade/poder em uns poucos membros do grupo. 

Nos momentos posteriores, quando o movimento teve o seu funcionamento reduzido ao formato de um coletivo 

ou grupo de afinidade12, suas ações ficaram muito mais a cargo dos indivíduos que as assumem em 

determinados momentos, acentuando a fluidez da organização.  

Essa relação estrutura/fluidez encontra um equivalente na situação relatada por Liberato (2006) quando 

compara o núcleo da Ação Global dos Povos - AGP formado no Brasil (São Paulo) com seu correlato europeu. 

Como vimos, Liberato observa que a AGP européia se distinguia por uma grande e desejada fluidez,  

“saudada como um espaço comum para as pessoas que estão agindo conversarem, compartilharem 
informação e coordenarem suas lutas, em oposição a uma organização que tenta construir a si própria” 
(op.cit.:123) 
Essa situação em que a estrutura destinada a coordenar a ação não deve se sobrepor à própria ação - 

que Liberato conecta a uma tendência do próprio anarquismo - encontra um exemplo áureo no Movimento de 

Resitência Global - MRG. Esse movimento, surgido em Barcelona, em 2000, foi responsável pela convocação 

da II Conferência Global da AGP: 

“Em janeiro de 2003 seus membros anunciam a morte do MRG, com felicidade e entusiasmo. O MRG 
havia se dissolvido por consenso. O motivo? Segundo eles o MRG “havia nascido como uma rede, um 
espaço de comunicação entre coletivos e iniciativas”, e na ocasião, “no entanto, começava a se 
converter em uma identidade, em uma estrutura estática”. Perceberam assim que “era necessário 
destruí-la”. Sem que pudessem compreender, o MRG havia se transformado, segundo eles, em uma 
referência internacional, tanto é que, sem sequer serem consultados, o MRG havia sido posto como 
membro permanente do conselho do Fórum Social Mundial” (op.cit:123). 
Em contrapartida a essa absoluta fluidez de organização, o equivalente nacional da AGP no Brasil 

apresentava uma situação bastante distinta, transformado em uma coalizão de grupos, sob a responsabilidade 

de quem se encontrava a organização das manifestações de rua inspiradas nos Dias de Ação Global. Várias 

vezes foram atribuídas à AGP brasileira ações de restrição à participação de outros grupos/ativistas não 

pertencentes à coalizão. Essa comparação nos faz pensar em como podem haver inúmeras 

combinações/gradações da relação entre  fluidez e  estrutura que podem estar associadas em seus casos 

extremos,  de um lado do espectro – a  fluidez - à ausência de continuidade/aprofundamento das lutas; do outro 

lado – a estrutura –  ao fechamento à participação, à  rigidez e ao estabelecimento de posições/identidades  

fixas de poder na condução das lutas. Por outro lado, como mostra o caso do MPL em seus momentos iniciais, 

a fluidez mesclada à estrutura pode também contribuir para uma divisão mais equitativa de tarefas, sem 

excessiva concentração (desde que seja esse o objetivo), em grupos de maiores dimensões.  

Tampouco é possível esquecer que são as características de fluidez e fragmentação que conferem, 

muitas vezes, uma sensação de instabilidade e fragilidade aos ativistas, principalmente quando o movimento 

                                                             
12  Noção anarquista que se refere a um  grupo de pessoas que compartilham de vários princípios e um 
certo nível de intimidade, reunidas em torno de uma causa ou ação. 
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esvazia,   deixa de se reunir temporariamente, ou  mesmo se extingue13. Esse fato gera uma permanente 

tensão e reflexão no interior do grupo. 

Mas, se a fluidez conduz, muitas vezes, a uma sensação de virtualidade, a multimilitância reduz, de 

certa forma, as características de fragmentação e transitoriedade imputadas às lutas contemporâneas, na 

medida em que produz um fluxo que perpassa várias lutas num mesmo período e ao longo do tempo, gerando 

algo semelhante ao que Scherer-Warren (2006) denomina como transversalidade de lutas por direitos. Além 

disso, ao delinear redes de movimentos em ação, a multimilitância também possibilita, como observa a autora 

(2005), partirmos para uma compreensão do movimento real que ocorre na articulação/fluidez das organizações 

ou movimentos.  

Como aspectos negativos, a multimilitância, em seu caso extremo, teria como consequência a necessidade de 

disponibilização de uma grande quantidade de tempo, o que, certamente, acabaria por exaurir os ativistas. Essa dinâmica de 

circulação entre movimentos também provoca a crítica de que tal procedimento dificulta o processo de construção dos 

mesmos em momentos de crise, já que o fluxo geralmente se dirige para os movimentos que estão em maior evidência. Além 

disso, também contribui para gerar insegurança nos ativistas, pois quando os movimentos se concentram em uma causa 

específica dá a impressão de que os demais – ou parte deles – não existem mais. Como exemplifica o comentário de uma 

militante: 

“Nem sei mais quantos ativistas o MPL tem atualmente, nunca mais a gente se reuniu...” (observação 
de militante do MPL, durante o Movimento Fora Arruda e toda Máfia). 
 
É importante ressaltar que é justamente no fluxo e na articulação que reside, muitas vezes, uma das 

forças dos movimentos autônomos brasilienses. Aliado ao fato de exibirem uma organização e expressão 

política que confrontam os valores atribuídos à ação política tradicional, os movimentos sociais autônomos 

também convidam a outra reflexão: a fluidez, a fragmentação e a atuação pontual podem constituir um dos 

lados da moeda que em seu verso apresentam uma agilidade e uma capacidade de manifestar-se sobre muitos 

fatos simultâneos da sociedade contemporânea que geram indignação e ação política. Tais atuações, como já 

mencionei, seriam marcadas por um núcleo básico de noções, relativamente homogêneas e compartilhadas 

pelos grupos/ ativistas, que dizem respeito a uma concepção de mundo libertária, solidária e permeada por uma 

vontade de distribuição equitativa de direitos sociais, mescladas a um desejo de autonomia – ou seja, uma 

perspectiva  anti-capitalista autônoma. Além disso, é importante notar uma conexão entre a multimilitância - ou a 

troca permanente ou eventual entre diferentes movimentos, voltados para diferentes causas – e uma 

sociabilidade gerada em uma sociedade pautada por um capitalismo tardio, com ofertas múltiplas e variadas 

alternativas de consumo.  

Foi possível observar a força e coesão dos movimentos autônomos brasilienses em alguns momentos 

importantes, dentre os quais podemos destacar a ocupação “Casa das Pombas” (setembro de 2007), a defesa 

de Cesare Battisti, a ocupação da Reitoria da UnB (abril/maio de 2008) e a ocupação da Câmara Legislativa do 

                                                             
13  Como foi o caso do coletivo Ação Rebelde e Dignidade Candanga – ARDC, que durou em torno de 
dois anos e sucumbiu em meio a conflitos internos de diferentes ordens. 
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Distrito Federal por ocasião do escândalo da ‘Caixa de Pandora’ (dezembro de 2009), bem como o próprio 

‘Movimento Fora Arruda e toda Máfia’.14  

 

4- Conclusão: 

O MPL-DF - e os movimentos sociais autônomos brasilienses - exemplificam a diversificada cultura 

política em constituição na contemporaneidade, especialmente entre jovens, que atua com base em princípios 

distintos daqueles vigentes no sistema político regido pela democracia representativa. Adeptos de uma noção 

de radicalidade política que transcende/confronta a institucionalidade, os novos atores estão longe de 

apresentar a apatia política que se julgou existente entre os jovens nas últimas décadas. A forma com que se 

organizam e atuam, entretanto, contrasta vivamente com aquelas consideradas como expressão da 

organização política na democracia representativa. Se, de um lado, a fluidez que caracteriza a atuação 

desses/nesses grupos representa uma ameaça à continuidade dos movimentos/ações e uma insegurança para 

os ativistas, de outro, ela funciona como mecanismo que se contrapõe à excessiva concentração de poder 

presente na sociedade contemporânea. Diferentes combinações entre fluidez e estrutura podem apontar para 

formas diversas de atuação política, cujo objetivo seja permitir a atuação política sem concentração de poder, ou 

melhor, a diluição do poder na sociedade. A multimilitância, por sua vez, gera o elo que conecta lutas 

aparentemente díspares, concedendo agilidade, força e coesão a movimentos aparentemente fragmentados. 

Combinada à crítica a sociedade que o MPL elabora a partir de sua concepção de direito à cidade, a 

multimilitância redimensiona noções como especificidade, fragmentariedade e fugacidade, atribuídas às lutas 

sociais de nosso tempo. 
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