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porque sobrevinham depressa e inesperadamente, 
a gente nem estando arrumado. Ou esperadas, e 
então não tinham gosto de tão boas, eram só um 
arremedo grosseiro. Ou porque as outras coisas, 
as ruins, prosseguiam também, de lado e do 
outro, não deixando limpo lugar. Ou porque 
faltavam ainda outras coisas, acontecidas em 
diferentes ocasiões, mas que careciam de formar 
junto com aquelas, para o completo. Ou porque, 
mesmo enquanto estavam acontecendo, a gente 
sabia que elas já estavam caminhando, para se 
acabar, roídas pelas horas, desmanchadas...”. 

(Guimarães Rosa) 
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RESUMO 
 

O presente estudo objetiva conciliar duas áreas de estudo da Ciência Política cuja interação é 
pouco explorada na literatura do campo: política contestatória e políticas públicas. Mais 
detidamente, propõe investigar, em bases teóricas, o impacto de práticas ativistas na definição 
de agenda governamental e, em bases empíricas, as condições em que protestos locais por 
mobilidade urbana influenciaram a política tarifária do transporte coletivo em capitais 
brasileiras. Primeiramente, procedeu-se a uma investigação teórica sobre (1) a relação entre 
ativismo e ciência política, (2) a dinâmica dos protestos nos estudos sobre poder e política e 
(3) o papel do ativismo na formulação de políticas públicas. Por derradeiro, investigou-se 
empiricamente as condições que viabilizaram ou não a redução do valor da tarifa de ônibus 
em sete cidades brasileiras (Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre e 
Salvador), pauta essa reivindicada nas ruas com repertórios de protestos em todas as capitais 
brasileiras que registraram aumento na passagem. O período analisado foram os anos 2012 e 
2013. Quanto à metodologia, empregou-se a Análise Comparativa Qualitativa (ACQ) para a 
compreensão da causação conjuntural múltipla envolvendo os protestos e a política tarifária. 
Os resultados demonstraram que configurações diversas levaram à consecução do resultado 
de interesse (redução da tarifa) e que condições como sediar jogos da Copa Mundial e 
apresentar índices elevados de desenvolvimento humano municipal em educação (IDHME) 
destacaram-se para os casos analisados.  
 
Palavras-chave: conflito; democracia; ativismo; agenda governamental; mobilidade urbana. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to reconcile two areas in Political Science whose interplay among themselves 
is a largely unexplored subject in this literature: contentious politics and public policy. 
Further, it aims at investigating in theoretic grounds the impact of activist practices in 
governmental agenda setting, and empirically the conditions in which local protests claiming 
urban mobility affected the bus fare policy in Brazilian capitals. First of all, it promoted an 
theoretical investigation on (1) the relationship between activism and Political Science, (2) the 
dynamics of protests in studies of power and politics and (3) the role of activism on policy-
making. Lastly, the study empirically researches the conditions in which the bus fare was 
reduced or not in seven Brazilian cities (Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Natal, 
Porto Alegre, and Salvador), considering it was a claim sustained in street protests around all 
Brazilian capitals that increased public transportation fare. The period of analysis were the 
years 2012 and 2013. Regarding the methodology, we employed Qualitative Comparative 
Analysis (QCA) to comprehend the multiple conjunctural causation concerning protests and 
fare policy. The obtained results showed that diverse configurations produced the outcome of 
interest (fare reduction) and some conditions as hosting the World Cup 2014 and presenting 
hightest municipal human development index education stood out among others for the cases 
analysed. 
 
Keywords: conflict; democracy, activism, governmental agenda, urban mobility. 
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INTRODUÇÃO 
 

Escrever a história do presente convida-nos a um olhar detido para as novas formas de 
poder irrompidas de insurreições e revoltas, contrárias à ordem posta (KATSIAFICAS, 1987 
apud BARKER et al., 2013). Protestos populares têm assomado em partes distintas do globo, 
notadamente desde 2008, em resposta à adoção de políticas de austeridade, à desigualdade 
crescente, à supressão de direitos e ao déficit democrático (BARKER et al., 2013). Subjacente 
a tais práticas ativistas, ressai uma “profunda crítica a processos de produção de políticas 
públicas (policy-making) e um forte senso de injustiça” (FOMINAYA; COX, 2013, p. 254). 
 O Brasil não fugiu à regra e tem sido nos derradeiros anos palco de manifestações 
insertas nesse amplo contexto de “indignação global”, “em que demandas como democracia, 
justiça social e dignidade são compartilhadas” (BRINGEL, 2013). Justificam a constatação as 
numerosas manifestações registradas no país em 2013, motivadas pelo aumento das tarifas do 
transporte coletivo e por demandas mais estruturais de mobilidade urbana, que já despertam 
distintas apreensões sobre a forma de contestação que encerram (BRINGEL; PLEYERS, 
2015; D'ANDREA, 2014; LOSEKANN, 2015A; MENDONÇA; ERCAN, 2014; SINGER, 
2013; TATAGIBA, 2014; TAVARES; RORIZ, 2015; ŽIŽEK, 2013). Na ocasião, restou 
evidente que decisões políticas sobre problemas de ordem pública foram tomadas em 
decorrência da (mobiliz)ação de indivíduos ordinários que, em um momento específico, 
compartilharam informalmente uma causa comum, fazendo-a ressoar em espaços não-
institucionalizados – no caso, as ruas – e foram ouvidos. 
 Importante notar que o Brasil é dos países que, desde a redemocratização, a partir de 
1988, viabilizou, formalmente, a interação entre diversos atores sociais e as instituições 
políticas, introduzindo novos arranjos participativos, com a adoção de uma Constituição 
“capaz de incorporar novos elementos culturais, surgidos na sociedade, na institucionalidade 
emergente, abrindo espaço para a prática da democracia participativa” (SANTOS; 
AVRITZER, 2002, p. 65). Entretanto, as disposições engendradas não convergiram para 
atenuar os entraves à participação aqui identificados. Pelo contrário, 
 

a irradiação do discurso e das práticas participativas esteve ancorada em um 
“alargamento restringido” da democracia e em padrões diferenciados de 
atuação do Estado perante os atores sociais: por um lado, com os atores mais 
afins ao seu campo político teceram-se articulações, abriram-se espaços 
institucionais (alguns supostamente abertos a todos, mas com crivos e filtros 
sutis, simbólicos e informais) e a participação converteu-se quase em um fim 
em si mesma; por outro lado, com os atores mais rupturistas ou 
simplesmente “esquecidos” a lógica tendeu a ser de maior criminalização, 
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violência e/ou ausência (BRINGEL, 2013, p. 26). 
 
 É o que Dagnino (2004) assinala ao identificar, em um contexto pontuado por 
construção democrática, neoliberalismo e participação, a existência de uma “confluência 
perversa” entre o projeto participativo democratizante e o projeto neoliberal. O que deveria 
consubstanciar um efetivo processo de alargamento da democracia, com a crescente 
participação da sociedade civil nas discussões e tomada de decisões políticas, resultou na 
radical conversão e redução do significado político crucial da participação à gestão: 
 

(…) em grande parte dos espaços abertos à participação de setores da 
sociedade civil na discussão e formulação das políticas públicas com 
respeito a essas questões, estes se defrontam com situações nas quais o que 
se espera deles é muito mais assumir funções e responsabilidades restritas à 
implementação e a execução de políticas públicas, provendo serviços antes 
considerados como deveres do Estado, do que compartilhar o poder de 
decisão quanto à formulação dessas políticas (DAGNINO, 2004, p. 152). 
 

 A observação é compartilhada por Tavares (2012a), para quem carecem resultados, 
“em termos de direitos conquistados ou de transformações estruturais, susceptíveis de ser 
creditados na conta das práticas deliberativas no interior de fóruns estatais abertos aos 
cidadãos” (p. 52-3). Exemplos disso são a ausência de efeito distributivo significativo 
decorrente das experiências de orçamento participativo e a diminuta alteração dos padrões de 
arrecadação fiscal e de gastos públicos praticados pelo governo federal no que tange a 
assuntos debatidos em conferências temáticas (p. 53-4). 

A fragilidade patente da relação entre mecanismos de participação social institucionais 
ou formais e a tomada de decisões políticas não tem obstado ser esse o campo elegido por 
expressivo número de pesquisadores brasileiros cujos estudos circunscrevem sociedade civil, 
teoria democrática e processos decisórios. Na literatura nacional produzida nos últimos anos à 
luz do referido objeto, evidencia-se, por exemplo, a predileção por estudos concernentes a 
conferências (AVRITZER, 2012; FARIA et al., 2012; POGREBINSCHI; SANTOS, 2011), 
orçamento participativo (Avritzer, 2008; Lüchmann, 2008; Rennó & Souza, 2012; Wampler, 
2008) e conselhos gestores (FUKS; PERISSINOTTO, 2006; LÜCHMANN, 2008; 
TATAGIBA, 2005; GOHN, 2004), a outros que tematizem espaços não-institucionais de 
participação. 

Por outro lado, a inserção no cenário das decisões governamentais de protagonistas 
coletivamente organizados, desvinculados de um grupo institucionalmente reconhecido e cujo 
repertório contempla táticas de ação direta (protestos, manifestações, boicotes, greves etc.), 
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revela-se uma tendência potencial e, não obstante, não são os exemplos recorrentes 
empregados pela literatura na descrição dos atores que impactam no desenho de políticas 
públicas. No caso brasileiro, são poucos os estudos que ressoam o impacto de práticas 
ativistas na emergência de temas na esfera pública e na conquista de direitos pretendidos por 
grupos subalternos (TAVARES; OLIVEIRA, 2016) ou que admitem outras formas de ação 
possível que não somente as abarcadas pela prática discursiva (FARIA, 2010). 
  O quadro, sobremaneira preocupante quanto à falta de um debruçar abrangente sobre a 
realidade, é sintomático e não se restringe à produção acadêmica nacional. Costas Douzinas 
(2013, p. 8) identifica na ciência política padrão uma obsessão com maquinações de governos, 
partidos e parlamentos e alerta para sua incapacidade de compreender eventos espontâneos, 
como se não políticos fossem: 
 

As políticas de resistência, a rua e a praça estão bem à frente e são um 
excelente corretivo tanto para a teoria política dominante quanto para a 
radical. Precisamos de abordagens teóricas e, talvez, de novas estratégias 
políticas. As revoltas são políticas ao nível zero; as ocupações, uma nova 
política democrática emergente (DOUZINAS, 2013, p. 9, tradução nossa)  

Em similar sentido, Fominaya & Cox (2013) criticam a falta de pesquisa original no 
que concerne a práticas ativistas, com destaque para os movimentos sociais europeus, 
frequentemente pensados e analisados sob o prisma de cânones reducionistas, que reproduzem 
ferramentas conceituais próprias para o entendimento de movimentos sociais restritos ao 
território estadunidense, o que “omite inteiramente a experiência europeia, onde movimentos 
democráticos, nacionalistas, laborais, fascistas, anti-fascistas, comunistas e anti-comunistas 
repetidamente refizeram e reformataram estados e reorganizaram sociedades inteiras à sua 
própria imagem” (p. 8, tradução nossa)1. 
 Na perspectiva do recrudescimento da pesquisa sobre o tema, Carter (2005) registra 
que, apesar do incremento na literatura sobre protestos e sua justificação em democracias 
liberais alavancados entre os anos 1950 e 1970, os atuais escritos teóricos concernentes à 
democracia geralmente contêm poucas referências a protestos. Ainda que sejam apontados 
como indispensáveis para o intercâmbio democrático, conflitos sistematicamente têm sua 
importância reduzida por democratas (TILLY, 2004). Em suma, “a teoria democrática 
                                                           
1 Sobre o ponto, os autores acrescem a seguinte informação: “The late nineteenth-century European political and 
intellectual experience, then, saw mass popular struggles for power shape the construction of new kinds of state 
and society, a process which only found a provisional resting-point with the postwar construction, in western 
Europe, of 'organized' societies combining full formal democracy and corporatist movement involvement in 
decision-making – and a Cold War which threatened (and which, in Greece and Hungary, delivered) lethal 
violence to defend superpower control against popular movements which failed to accept their place” (p. 9). 
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contemporânea raramente reflete sobre o papel da manifestação e da ação direta” (Young, 
2014, p. 187). 
 Apesar do constatado, a parca ênfase nos estudos sobre ativismo e processo político, 
pensada na lógica de um continuum, não corresponde a uma contundente supressão do tema 
nos estudos da área.  Dentre os clássicos da teoria política, por exemplo, Maquiavel (2007), 
quem inaugura os estudos sobre o processo de construção do Estado moderno, não só 
reconhece a relevância do conflito social como exalta seus benefícios – algo impensável nos 
moldes schumpeterianos, hoje hegemônicos no pensamento democrático cultivado na 
academia. 
 O expressivo engajamento em práticas ativistas, como protestos e ocupações, marca o 
que Douzinas (2013) denomina um “retorno da política radical” (radical politics), que implica 
a renegociação do significado e limites da democracia. Em sua análise sobre as ocupações 
havidas na Praça Syntagma, na Grécia, Douzinas constata que “sem as ocupações, o sistema 
de poder provavelmente teria sobrevivido intacto” (2013, p. 6). No rastro desse raciocínio, é 
plausível olharmos para a cena sócio-política brasileira de 2013 e supormos que, sem os 
protestos contra o aumento da tarifa do transporte público e pela adoção do passe livre, 
decisões políticas favoráveis a tais demandas não teriam sido tomadas naquele momento. 
 Aqui se apresenta mais claramente a inquietação que motivou a persecução dessa 
pesquisa: em que medida práticas ativistas, como protestos e manifestações, impactam a 
formulação de políticas públicas, é dizer, quais componentes da Ciência Política, de modo 
geral, e das Políticas Públicas, mais detidamente, conformam o funcionamento do Estado na 
sua variante da tomada de decisões políticas, considerada a interação de estruturas formais e 
informais, institucionalizadas e não-institucionalizadas que permeiam o processo decisório, 
com destaque para o negligenciado, contudo evidente, papel desempenhado pelo ativismo na 
definição de agenda? 

O questionamento é pertinente porquanto protestos - fenômenos onipresentes, 
registrados ao longo da história em toda parte, ao mesmo tempo – e outras formas de pressão 
encontram-se em franca expansão e já integram o rol de práticas políticas dos cidadãos nas 
democracias modernas, consubstanciando sua atuação política direta na contestação das 
normas existentes – desde a assinatura de petições ao engajamento em bloqueios e ocupações. 
Não obstante, a literatura brasileira no campo da ciência política é dominada pela abordagem 
da política sob a ótica das instituições, espaço das regras formais que sedia o embate político 
por excelência (LIMONGI; ALMEIDA; FREITAS, 2015).  
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A pesquisa em curso objetiva investigar, à luz da Ciência Política e em bases 
teoréticas e empíricas, com a adoção de instrumental que permita inferências qualitativas, o 
mecanismo da formulação de políticas públicas – motivação e operacionalização – no que 
concerne a demandas referentes à mobilidade urbana que foram objeto de protestos de rua em 
capitais brasileiras, entre os anos de 2012 e 2013, com o escopo de verificar em que condições 
práticas ativistas impactam na definição da agenda governamental, precisamente no que tange 
as decisões políticas para manutenção ou redução de tarifas do transporte coletivo, reajustadas 
no período assinalado. Não se trata o estudo proposto de uma tentativa de compreender e 
detalhar o junho brasileiro de 2013 – mês em que se fez notória a adesão a protestos vultosos 
e com ampla pauta em todo o território nacional, cujo pivô foi o aumento das tarifas do 
transporte coletivo – mas antes de um esforço em identificar manifestações de menor monta 
registradas em todo o país nos meses precedentes e que figuram na vanguarda do fenômeno 
junino, igualmente incitadas pelo reajuste no valor da tarifa do transporte público em 
inúmeras cidades – aumento este realizado anualmente, em geral, pelas concessionárias e/ou 
permissionárias que assumem a prestação do referido serviço público.  
 Em um primeiro momento, a tarefa empreendida é a de situar e discorrer sobre o papel 
reservado ao ativismo na literatura da Ciência Política e, mais precisamente, da subárea das 
Políticas Públicas, o que requer o perfazimento do estado da arte do tema nessa seara. Para 
tanto, proceder-se-á (i) a um levantamento epistemológico do campo da Ciência Política, com 
enfoque nas teorias democráticas e nas diferentes correntes da teoria política contemporânea; 
(ii) à caracterização de práticas ativistas não-institucionais, visando à compreensão dos 
horizontes do protesto/resistência social e da política contestatória como parte integrante do 
processo político; (iii) à identificação e descrição do papel das Políticas Públicas enquanto 
subárea do campo da Ciência Política, destacando-se a formulação de políticas (policy-
making; e (iv) a uma coleta de dados sobre manifestações realizadas em capitais brasileiras 
por demandas associadas à mobilidade urbana, destacadamente no tocante à política tarifária, 
bem como a uma reunião de informações contextuais – no âmbito político, social e econômico 
– identificadas no locus do fenômeno observado.  Levantamento bibliográfico e revisão de 
literatura, portanto, serão os recursos manejados para a abordagem teórica proposta neste 
trabalho. 
 No campo empírico, os objetivos perseguidos exigirão (i) a perquirição e 
sistematização de dados elucidativos das ações de ativismo relacionadas às manifestações de 
rua; (ii) o levantamento do conjunto de condições que refletem na definição de políticas 
públicas subnacionais, no tocante às demandas de mobilidade urbana; (iii) a identificação do 
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mecanismo da policy-making para além do confinamento tecnocrático e estritamente liberal 
enquistado na literatura. 
 Com base em informações circuladas pela mídia, divulgadas por distintos meios 
jornalísticos, constatou-se que, dentre as capitais brasileiras, houve reajuste das tarifas de 
ônibus em 20 (vinte) delas entre janeiro de 2012 e junho de 20132, a saber: Aracaju, Belém, 
Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, 
Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina e 
Vitória. No período assinalado, marco temporal para a realização desta pesquisa, houve 
ocorrência de protestos contra o aumento e/ou demandando questões referentes ao transporte 
coletivo e mobilidade urbana, em maior ou menor medida, em todas as vinte capitais 
mencionadas. A princípio, identificou-se, na maioria delas, a redução de tarifas e concessão de 
outros pleitos demandados (passe livre estudantil, por exemplo), evidenciando-se exceções 
como Belém, Maceió, Salvador e Teresina. 
 Para a consecução do trabalho empírico proposto, serão destacados casos em que 
ocorreram protestos com frequências e intensidade distintas ao longo do período e que 
apresentaram resultados distintos quanto à redução da tarifa do transporte (ocorrência/não 
ocorrência). Dado o limitado recurso temporal para uma investigação profícua e com 
suficiente familiaridade (prerrogativa autorizada pelo método a ser usado, conforme se verá 
adiante) em relação aos vinte casos mencionados, optou-se por uma amostra de sete casos, 
contempladas as cinco regiões brasileiras, que incluem as seguintes capitais: Goiânia (GO), 
Manaus (AM), Belém (PA), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Natal (RN) e Belo Horizonte 
(MG).  Para tanto, dados secundários irão municiar o estudo, e consistirão de: informações 
extraídas de fontes jornalísitcas e mídia independente – especialmente para o levantamento 
sobre ocorrência de protestos; documentos oficiais referentes aos Executivos a serem 
analisados - como planos de governo, pronunciamento dos atores governamentais 
(governadorxs, prefeitxs); dados sobre atuação dos ministérios públicos estaduais; conteúdo 
de decisões judiciais atinentes às demandas sobre transporte público; publicações de órgãos 
governamentais e da sociedade civil sobre aspectos sociais, econômicos e políticos dos 
municípios brasileiros; e demais dados pertinentes à tomada de decisões políticas.  
 Quanto ao procedimento metodológico, será empregada a Análise Comparativa 
Qualitativa (ACQ) para a investigação das condições em que protestos/manifestações 
                                                           
2 Um quadro que reúne e sintetiza os reajustes operados nas capitais brasileiras no referido período pode ser 
encontrado no portal de notícias da Globo (G1), disponível no seguinte elo: 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/tabela-tarifas-de-onibus.html 
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impactaram a formulação de políticas públicas. A ACQ, método orientado para casos (case-
oriented) que possibilita dialogar casos e teorias, é ideal para investigar o impacto de 
protestos na formulação de políticas públicas por nortear-se por uma concepção específica de 
causalidade – a causação conjuntural múltipla, o que significa que diferentes constelações de 
fatores podem levar ao mesmo resultado (equifinalidade). O potencial analítico de suas 
técnicas atende a particularidade dos casos que serão investigados, em que não é possível ou 
necessário supor os seguintes atributos: causalidade permanente, uniformidade de efeitos 
causais, homogeneidade da unidade, aditividade e simetria causal. Na seleção das condições, 
eleger-se-á um quantitativo relativamente baixo, que apresente variação ao logo dos casos, 
com opção por variáveis dicotômicas (presença ou ausência da condição). A partir da 
disposição dos casos e das condições/variáveis elegidas, serão tabuladas as configurações 
possíveis, o que nos auxiliará na compreensão do cenário existente quando protestos nas 
capitais brasileiras influenciaram a tomada de decisões sobre políticas públicas de mobilidade 
urbana. 
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1 ATIVISMO E CIÊNCIA POLÍTICA: UMA TENSA RELAÇÃO 
 
 
1.1 O ALIJAMENTO DO ATIVISMO NA TEORIA DEMOCRÁTICA CONTEMPORÂNEA 
 
 A democracia – ou as distintas democracias possíveis –, considerada produto da 
civilização ocidental do século XX, tem se consagrado como ponto de convergência do 
pensamento político das mais variadas matizes. Quer consideremos a ocorrência, a partir da 
Segunda Guerra Mundial, de um gradativo obscurecimento em seu significado, em razão da 
escalada de uma distorção terminológica e ideológica (SARTORI, 1994), quer vislumbremos 
a obtenção de melhores respostas para questões que a tangenciam nas últimas décadas 
(DAHL, 1998), a desejabilidade da democracia parece ser o lugar comum, a ideia invocada da 
direita à esquerda política (DEAN, 2009). 
 Mais que uma aspiração transposta para a vida em sociedade nos Estados ocidentais, 
imbuída na cultura e linguagem dos indivíduos para além de caracterizar tão somente um 
sistema político, a tradição democrática permeia e mesmo direciona o conhecimento científico 
produzido nos campos pertinentes. A Ciência Política não foge ao padrão – mais ainda, 
endossa-o. João Feres Jr. (2000) destaca que a “crença em uma ciência social positivista e, ao 
mesmo tempo, democrática”, o “alargamento da democracia” acompanham a narrativa 
historicista da ciência política americana. Mais categoricamente, David Ricci (1984) destaca a 
devoção dos cientistas políticos pela política democrática, afirmando que 
 

exceto por uns poucos Marxistas declarados e um ou dois monarquistas, 
muitos profissionais esperam produzir, dentro das orientações do estilo 
científico, resultados de pesquisa e ensinamentos acadêmicos que ajudarão a 
sustentar uma sociedade boa como definida pela nação em geral, isto é, uma 
sociedade democrática (p. 24, tradução nossa)3.   

 Se democracia – do mais procedimental ao mais substancial sentido que se lhe 
atribuem – é o caminho irreversível a ser trilhado e se o é por ser viável e preferível “a 
qualquer outro regime político” ante a complexidade e as diferenças que a organização da 
vida em sociedade acomoda, uma consequência e um exercício inevitáveis desse argumento 
ressaem sob pena de reduzirmos o ideal democrático a uma farsa insustentável: o “melhor dos 
                                                           
3 No original: “[…] except for a few avowed Marxists and a monarchist or two, most practitioners hope to 
produce, within the guidelines of a scientific style, research findings and scholarly teachings which will help to 
sustain a good society as defined by the nation at large, that is, a democratic society”. 
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mundos” - que a democracia aspira a ser – é aquele em que fartamente imperam formas de 
exclusão e iniquidades sociais, injustiças e consequentes insurgências e insatisfações 
populares, constatação essa que evoca o papel da crítica na sugestão de uma declaração 
normativa (o que deve ser) para cada  declaração empírica (o que é) associada à teoria 
democrática. O desafio aqui é colocarmos à prova as “verdades irrefutáveis” que transformam 
– ou o pretendem – conclusões circunstanciais em dogmas. 
 Tomemos um exemplo que toma o sentido oposto da propaganda democrática 
prevalente. O mais desavisado olhar de uma leitora ou espectadora do início deste século, 
cidadã em um Estado democrático ocidental, que perpasse notícias veiculadas em qualquer 
das mídias se deparará, mesmo que inadvertidamente, com relatos de protestos anti-
austeridade, manifestações demandando mudanças políticas pontuais, greves de categorias 
profissionais organizadas, barricadas, ocupações de praças e outros espaços públicos, enfim, 
toda sorte de práticas ativistas, protagonizadas em âmbito local, regional, nacional ou mesmo 
global. 
 A contemplação inadvertida, contudo acurada, de indivíduos ordinários de longe cruza 
o olhar turvo que um elevado número de indivíduos academicamente especializados 
costumeiramente devotam à realidade. Traduzindo: apesar de imanente à atividade política, o 
ativismo é silenciado na literatura científica que a registra, ou, quando muito, é reduzido a um 
ponto cego – aquele em que se operam as mudanças sociais, das quais nos acomodamos a 
investigar com maior profundidade os efeitos que as causas. Nesse sentido, guarda relação 
com a afirmação sustentada uma ponderação de Chambers (2006) especificamente sobre a 
abordagem do ativismo na literatura filosófica: 
 

Finalmente, não é como filósofos e acadêmicos que iremos mudar o mundo, 
mas como ativistas, cidadãos e participantes nas balbúrdias da política. 
Nessa esfera, a teoria nem sempre tem a resposta. A falta de vontade do 
Habermas em ir além do procedimentalismo é uma chamada aos filósofos 
para sair desse papel e entrar na luta como cidadãos. 
Alguns teóricos questionaram a sinceridade deste chamado. Eles 
argumentam que a divisão de trabalho entre a filosofia e a cidadania 
engajada é uma manobra de diversão. O problema real é que a filosofia 
ameaça tornar o ativismo político sem sentido. Uma compreensão 
constitucionalmente centrada da democracia deliberativa privilegia a 
“política habitual” sobre a política como uma crítica radical (p. 233-4, 
tradução nossa)4. 

                                                           
4 No original: “Ultimately it is not as philosophers and academics that we will change the world, but as activists, 
citizens, and participants in the hurly-burly of politics. In this realm, theory does not always have the answer. 
Habermas's unwillingness to go beyond proceduralism is a call to philosophers to step out of that role and enter 
the fray as citizens. Some theorists have questioned the sincerity of this call. They argue that the division of labor 
between philosophy and engaged citizenship is a red herring. The real problem is that philosophy threathens to 



20 
 

 À exceção daqueles que não vislumbram o papel de práticas ativistas no exercício da 
política, Charles Tilly (2004) tributa à contenda popular (popular contention) a quase 
totalidade dos mecanismos causais cruciais para a promoção da democracia, ainda que um dos 
aspectos desta interdependência paradoxalmente ajude a formar a impressão de que 
democratização e contenda são incompatíveis, qual seja, é contrapartida da democratização a 
imposição de maiores limites às formas de reivindicações públicas, coletivas, substituídas por 
variedades de interação menos diretamente destrutivas. 
 É o que Doug McAdam (2001) endossa, e também identifica como um dos silêncios 
na literatura, ao tratar da relação mutuamente constitutiva entre política institucionalizada e 
política contenciosa, destacando a contenda como uma força para a mudança social - 
“sistemas [de política institucionalizada] podem ser vistos como pouco mais que resultados 
estáveis temporários de episódios litigiosos (contentious) prévios” (p. 234). Mais que 
reconhecer o impacto das contentious politics no processo político rotineiro, o autor chama a 
atenção para a necessidade de investigar mais seriamente o contrário, ou seja, o impacto dos 
atores e políticas estatais na formatação das contendas populares: 

 
Na nossa visão, o estudo da política tende a materializar a distinção entre as 
formas de política não submissas que associamos a movimentos sociais, 
revoluções, revoltas camponesas e similares, e a aparentemente mais 
rotineira, formas de política institucionalizadas que constituem os ritmos 
“normais” da vida política. A maioria dos acadêmicos foca seus trabalhos em 
um ou outro lado dessa divisão analítica. Então temos estudos sobre 
comportamento de votos, lobbying, dinâmicas partidárias, governos 
municipais de um lado e análises empíricas de recrutamento de movimentos, 
violência revolucionária, estratégias de enquadramento e assim por diante do 
outro. Todos esses são tópicos interessantes e importantes. Mas a distinção 
nítida entre as políticas contenciosas e rotineiras que tendem a percorrer 
todos esses tópicos de outra forma inquestionáveis é infeliz e analiticamente 
insustentável.  Para isso tende a obscurecer a dinâmica e relações recíprocas 
que quase sempre caracterizam o elo entre processos de política rotineiros e 
episódios de contenção (p.230, tradução nossa)5.  

 A relutância em se abordar ativismo na teoria democrática contemporânea com uma                                                                                                                                                                                      
make political activism pointless. A constitutionally centered understanding of deliberative democracy privileges 
“politics as usual” over politics as radical critique”. 5 In our view, the study of politics tends to reify the distinction between the forms of unruly politics that we 
associate with social movements, revolutions, peasant rebellions, and the like, and the seemingly more routine, 
forms of institutionalized politics that constitute the “normal” rhythms of political life. Most scholars focus their 
work on one or the other side of this analytic divide. So we have studies of voting behavior, lobbying, party 
dynamics, municipal government on the one hand and empirical analyses of movement recruitment, 
revolutionary violence, framing strategies, and só on on the other. All of these are insteresting and important 
topics. But the sharp distinction between contentious and routine politics that tends to run through all these 
otherwise unobjectionable topics is unfortunate and analytically untenable. For it tends to obscure the dynamic 
and reciprocal relationships that almost always characterizes the link between routine political processes and 
episodes of contention”. 
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frequência ao menos próxima da sua ocorrência na prática política – ativismo esse 
concernente à agência dos cidadãos que se engajam politicamente fora dos restritos e 
excludentes espaços institucionalizados – pode ser explicada como decorrência do caráter 
conclusivo que se quer atribuir à democracia, considerada “a forma de governo que vivenciou 
sua revolução” (WOLIN, 1995). É dizer, “enquanto o sistema político for democrático, não 
faz sentido pensar em atividades revolucionárias como uma forma apropriada ou obrigatória 
de ação para o cidadão democrático” (p. 240, tradução nossa). 
 Algumas das reflexões pontuadas por Sheldon Wolin ao investigar “O que a ação 
revolucionária significa hoje” são válidas para pensarmos o alijamento reservado ao ativismo 
tratado nesta dissertação, contemplado no agir revolucionário que o autor aborda. Ao apontar 
para o real problema por trás de alegações de que “pessoas que se rebelam contra a 
democracia rebelam-se contra elas próprias” ou de que “uma revolução contra a democracia 
em nome da democracia é uma contradição em termos”, Wolin (1995) evidencia que a 
“democracia” em questão é aquela (i) que “claramente embarcou em um curso que é 
progressivamente anti-democrático”; (ii) que “oculta suas tendências anti-democráticas”; (iii) 
que consiste, na verdade, em uma ilusão criada por substitutos pseudo-democráticos. As 
alegações mencionadas apontam para um dos subterfúgios que “autorizam” acadêmicos e 
pesquisadores a negligenciarem, ou mesmo refutarem, o ativismo antirregime como prática 
política; a caracterização da democracia evidenciada, por sua vez, desautoriza tais desculpas. 

A reiterada marginalização do ativismo e das práticas contestatórias nas teorizações 
contemporâneas dominantes da democracia não nos autoriza afirmar, contudo, que tal objeto 
fora sempre preterido nos estudos políticos. Pelo contrário, a referência ao conflito associado 
à política remonta aos estudos germinais do campo e perpassa toda sua trajetória, ainda que a 
atenção a ele despendida na literatura não conflua com a intensificação de sua ocorrência.  
 
 
1.2 A CONFORMAÇÃO DO CONFLITO EM ESTUDOS POLÍTICOS INAUGURAIS: UM 
REFERENCIAL OBLITERADO 
 
 A relevância do conflito para a ideal manutenção da vida em sociedade aparece nos 
escritos políticos desde ao menos o início do século XVI, quando Maquiavel a ele se reporta 
em seus Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. Considerado o precursor da ciência 
política, mormente no que tange ao estudo 'empírico' em vez de 'normativo' da política e na 
desvinculação desta dos princípios morais ou religiosos aos quais estava imiscuída, Nicolau 
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Maquiavel tem sido lembrado pelo patrocínio de ideias da antiguidade sobre autonomia cívica 
e pelo apoio a concepções mais modernas de liberdade e cidadania6, que impactaram ideais 
republicanos modernos (WOOD, 2012). 
 Para além de analisar as condições necessárias para mantenere lo stato, Maquiavel 
também evoca a necessidade de preservação da liberdade cívica no interior do referido ente 
político, conferindo aos cidadãos a responsabilidade de manter a aristocracia sob controle, e 
até mesmo exalta os benefícios do conflito social – algo atípico para o seu tempo e ainda visto 
com desconfiança atualmente. Para o autor florentino, a instituição de uma república não 
significa necessariamente a ausência de dissensos entre os interesses do povo e os dos 
governantes, atribuindo-se, inclusive, a tais embates a fonte da qual resultam leis que 
favorecem a liberdade dos indivíduos e que contemplam o bem comum. Isso porque, se 
examinado atentamente o modo como findaram repúblicas tidas como desordenadas, “ver-se-
á que nunca produziram nem exílio, nem violências funestas ao bem público, mas, pelo 
contrário, essas desordens fizeram nascer leis e regras favoráveis à liberdade de todos” 
(MAQUIAVEL, 2007). 
 Na vanguarda da teorização das consequências positivas dos conflitos sociais, 
Maquiavel empreende, nos Discursos, uma investigação revolucionária das bases sociais da 
política, governo e expansão territorial, atentando-se para as estruturas sociais e interesses de 
classe (oposição da nobreza à plebe) e para os conflitos, subjacentes ao sucesso e fracasso dos 
estados (NAJEMY, 2010). Sobre a exaltação do espírito militante dos cidadãos no que pertine 
a questões de ordem pública e na defesa de seus interesses, justifica-se: 

 
E se alguém perguntar: mas não é uma conduta extraordinária, e por assim 
dizer selvagem, o correr todo o povo a acusar o Senado em altos brados, e o 
Senado o povo, precipitando-se os cidadãos pelas ruas, fechando as lojas e 
abandonando a cidade? A descrição apavora. Responderei, contudo, que cada 
Estado deve ter costumes próprios, por meio dos quais os populares possam 
satisfazer sua ambição, sobretudo nas cidades onde os assuntos importantes 
são decididos com a interveniência do povo. Dentre os Estados desta 
categoria, Roma tinha por hábito ver os populares entregues a um 
comportamento extremado como o que descrevi, ou recusando-se à 
mobilização para a guerra, quando queriam que se fizesse alguma lei. De tal 
sorte que, para acalmá-los, era necessário satisfazer a sua vontade. 
O desejo que sentem os povos de ser livres raramente prejudica a liberdade, 
porque nasce da opressão ou do temor de ser oprimido (MACHIAVELLI, 
1994, p. 32). 

                                                           
6Sobre o papel dos conflitos e engajamento cívico dos indivíduos na formatação da ideia de cidadania, , nas 
cidades-estado renascentistas, Ellen M. Wood (2012) elucida que “social conflicts play themselves out on the 
civic terrain, not only in open struggle or organized rebellion but in the daily transactions of civic life, in an 
urban setting where all contenders, as individuals or as collective entities, are always face to face as citizens or 
aspirants to civic status” (p. 37). 
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 Orientado pela percepção da realidade social, o autor florentino identifica na 
“disunione” e antagonismo entre classes a causa do aperfeiçoamento do estado romano e a 
consolidação de leis que propiciam a liberdade. Para ele, somente uma repartição do poder 
político e a atribução de um papel decisivo ao povo no governo poderiam conter a ambição 
arrogante dos nobres. 
 Walzer (1997) afirma que é precisamente disso que se trata o conflito social: 
distribuição. A sociedade humana, para o autor, é sobretudo uma comunidade distributiva. 
Mesmo na ênfase que Marx direciona aos processos produtivos é patente inferirmos a luta 
distributiva em que consiste a luta pelo controle dos meios de produção. Por essa razão, um 
meio de se limitar o poder político é distribuí-lo amplamente: 

 
[...] O maior perigo de um governo democrático é que ele será fraco em lidar 
com monopólios re-emergentes na sociedade em geral, com a força social de 
plutocratas, burocratas, tecnocratas, meritocratas e assim por diante. Na 
teoria, o poder político é o bem dominante em uma democracia e pode ser 
convertido de qualquer maneira que os cidadãos escolham. Mas na prática, 
novamente, ao quebrar o monopólio de poder neutraliza-se sua dominância 
(WALZER, 1997, tradução nossa)7.  

 
1.3 O CARÁTER PARADOXAL DO DIREITO DE RESISTÊNCIA NO LIBERALISMO 
POLÍTICO 
  
 Conciliar orientações diametralmente opostas sob um mesmo espectro – como a ideia 
de conjugar o projeto neoliberal a um projeto de alargamento da democracia8 - é um dilema 
que remonta às origens do liberalismo político, referenciado na imprecisão ideológica de seu 
precursor, John Locke. Ao tempo em que é possível identificar Locke como um 'radical' de 
seu tempo, defensor da liberdade individual e opositor ferrenho ao absolutismo, divisa-se em 
suas teorizações a assaz cautela em limitar as implicações mais democráticas de suas ideias 
(WOOD, 2012). 
 O paradoxo, que sinaliza ter irrompido no exato momento da concepção da 
referenciada corrente e tem atravessado os séculos, é suscitado por Iris Marion Young (1998)                                                            
7 No original: “[...] The greater danger of democratic government is that it will be weak to cope with re-emerging 
monopolies in society at large, with the social strength of plutocrats, bureaucrats, technocrats, meritocrats, and so 
on. In theory, political power is the dominant good in a democracy, and it is convertible in any way the citizens 
choose. But in practice, again, breaking the monopoly of power neutralizes its dominance”. 
 8É o que Evelina Dagnino (2004) denomina uma “confluência perversa”, em seu artigo sobre construção 
democrática, neoliberalismo e participação.   
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no panorama geral que traça sobre teoria política. Para a autora, uma importante questão 
concernente ao conflito político remete a “se um estado democrático liberal deveria, 
legitimamente, visar melhorar problemas sociais e privações econômicas por meio de 
políticas públicas” (p. 482), já que a compatibilidade entre padrões igualitários de justiça 
social e liberdade está longe de ser um consenso na literatura (YOUNG, 1998; MOUFFE, 
1996, PURCELL, 2008). 
 É no liberalismo político lockeano que o direito de resistência9 encontra fundamento. 
Na legitimação que esboça para a autoridade política, Locke não se detém na capacidade do 
governo de assegurar a convivência pacífica como atributo suficiente para compelir 
indivíduos, nascidos livres e iguais, a obrigatoriamente obedecê-lo. Isso porque, no seu 
entendimento, indivíduos primeiramente acordam em estabelecer uma sociedade civil, para 
então estabelecer alguma forma de governo, em posterior ato de confiança, e não como uma 
transferência de poder incondicional. Nesses termos, o governo constituído deve atender a 
certas condições, cujo descumprimento enseja sua dissolução e o retorno do poder ao povo 
que o transferiu, sem que isto acarrete a desintegração da sociedade. Destas premissas, Locke 
infere, dentre outros significados, que “os homens tem um direito de revolução, um direito de 
resistir e depor um governo tirânico ou injusto, e podem fazê-lo sem medo de dissolverem a 
própria sociedade” (WOOD, 2012, p. 262). 
 Contudo, na contramão da radicalidade que o reconhecimento de um direito de 
resistência enseja, a teoria política lockeana preocupa-se igualmente em impor limitações às 
implicações democráticas de seus preceitos. Daí identificarmos nos escritos de Locke uma 
mobilização de ideias radicais no sentido de avançar os interesses das classes proprietárias – 
vide sua teorização da propriedade conjugada à teoria do direito natural – e de tornar mais 
forte o Parlamento frente ao poder real, caso em que: 

 
enquanto um poder legislativo devidamente constituído – Parlamento na 
Inglaterra – existir e tiver permissão de percorrer seus negócios sem 
interferência excessiva, pode ser suposto que não exista o direito de 
revolução, embora haja vezes que mesmo os legisladores atuem 
contrariamente à sua crença. Em qualquer caso, se o processo normal de 
alteração do governo tenha sido negado pelo povo, eles têm o direito de se 
rebelar e instituir um novo através de maneiras extra-parlamentares. 
Deve ser enfatizado aqui novamente que garantir ao povo o direito de 
‘revolução’ não precisa implicar em garantir-lhes mais direitos políticos que 
os normais do dia a dia […] (WOOD, 2012, p. 265, tradução nossa)10. 

                                                           
9 Entende-se resistência como central à teoria política e fundamentalmente atrelada à ideia de conflito. 10 No original: “[…] as long as a properly contituted legislative power – Parliament in England – exists and is 
allowed to go about its business without undue interference, it can be assumed that no right of revolution exists, 
though there may be times when even legislators act contrary to their trust. In any case, if the normal processes 
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 Apropriado por correntes teóricas subsequentes e difundido ainda nos dias atuais, o 
liberalismo político foi crucial para “a formulação da ideia de uma cidadania universal 
baseada na afirmação de que todos os indivíduos nascem livres e iguais”, ao tempo em que 
“reduziu a cidadania a um mero estatuto legal, estabelecendo os direitos de que o indivíduo é 
titular face ao Estado” (MOUFFE, 1996, p. 86), não importando a forma como serão 
exercidos, contanto que seus titulares obedeçam à lei e que se preserve o direito dos outros. 
 Na esteira do propósito lockeano de fortalecimeno do Parlamento, Carl Schmitt 
afirma, em The Crisis of Parliamentary Democracy, ser o princípio do parlamentarismo como 
a prevalência do legislativo sobre o executivo próprio do pensamento liberal, e que é 
precisamente o elemento representativo o que constitui o aspecto não democrático da 
democracia parlamentar, por tornar impossível a identidade entre governantes e governados 
dado o modo como o sistema opera: substituição da discussão pública pela negociação 
partidária e pelo cálculo de interesses (MOUFFE, 1996). 
 Uma medida que se impõe, portanto, para a compreensão de como teses e antíteses se 
combinam em sínteses é avançarmos rumo à articulação dos ideais liberais e democráticos. A 
dificuldade inicialmente apontada de se conciliar o direito de resistência com os demais 
preceitos do liberalismo político desdobra-se na assimilação de premissas liberais por outras 
correntes do pensamento político. É o caso de sua acomodação à tradição democrática, que 
resultou no que se denomina democracia liberal. A tensão aqui é patente dados os princípios 
abraçados por ambas as tradições: enquanto “o aspecto liberal destaca a liberdade individual 
contra a tirania, o aspecto democrático destaca a importância do controle democrático, de um 
corpo de cidadão escolher seu destino coletivo” (PURCELL, 2008, p. 40). 
 Purcell (2008) caracteriza democracia liberal a partir da síntese dos seguintes 
elementos: i) no tocante à essência, a soberania popular deve ser domesticada diante da 
necessidade de se proteger a liberdade dos indivíduos; ii) quanto à relação com o 
neoliberalismo, considera-a fortemente compatível; iii) é um garantidor neutro dos direitos 
individuais; iv) empreende uma forte divisão entre as esferas pública (estatal) e privada (não 
estatal) para que a liberdade individual seja assegurada; v) reconhece apenas a igualdade 
política formal, na esfera pública – igual cidadania, direitos políticos iguais, igual 
representação etc.; vi) os interesses individuais são considerados primordiais, razão pela qual 
                                                                                                                                                                                     
of changing government have been denied to the people, they have a right to rebel and set up a new one by extra-
parliamentary means. It should be emphasized here again that granting people the right of 'revolution' need not 
entail granting them more normal, everyday political rights […]”. 
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uma “vontade coletiva” só pode se constituir pela agregação das vontades individuais. 
 O autor ainda destaca que o fundamento do liberalismo (e da democracia liberal) 
concerne mais propriamente a uma concepção negativa de liberdade, cujo foco é a não 
interferência no agir individual. Comparativamente a outras tradições, “a visão democrático-
liberal tende mais fortemente a uma formação atomizada das preferências individuais e à sua 
expressão e agregação por meio de processos eleitorais” (PURCELL, 2008, p. 44), orientação 
que passa a condicionar o tipo de ação política protagonizada sob seu auspício. 
 É a conclusão para a qual converge Wolin (1995), ao discorrer sobre o significativo 
silêncio que se instaurou no que diz respeito ao tema da cidadania democrática. Na concepção 
liberal de cidadania, assumiu-se a extensão de direitos como um avanço rumo à realização da 
democracia. Os direitos em questão, entretanto, resumiam-se à limitação do poder 
governamental e a impedir o uso arbitrário desse poder, e não a encorajar a ação cidadã e a 
atividade cívica. Para ele, há um silêncio porque há uma desintegração da concepção liberal 
de direitos – que falhou ao não desenvolver uma tradição de Estado como o constante 
defensor de direitos ou uma cultura cívica que envidasse a ação política –,  suplantada pela 
prática liberal da política – que reduz o cidadão a um indivíduo desprovido de uma 
perspectiva de convergência e integração com os demais. 
 
 
1.4 O PROCEDIMENTALISMO DEMOCRÁTICO SCHUMPETERIANO: 
MINIMALISMO E ELITISMO COMO HORIZONTE 
 
 Uma distinta corrente do pensamento político concentra-se na adoção de um modelo 
representativo, competitivo, eleitoral de democracia. Considerada a complexidade que 
permeia a vida em sociedade, especialmente do ponto de vista da tomada de decisões, e diante 
da impossibilidade operacional de coordenar as necessidades e preferências distintas que os 
indivíduos trazem consigo, é fácil vislumbrar a lógica da transferência da soberania popular a 
representantes que assumam a tarefa – afinal, “de que maneira será tecnicamente possível ao 
povo governar?”11. 
 Partindo dessa perspectiva, parece haver coerência no raciocínio desenvolvido pelo 
economista Joseph Schumpeter para a formulação de sua teoria procedimental de democracia. 
Importa reconhecer que, ao esboçá-la, o teórico empreende uma digressão do problema que se 
                                                           
11Questão levantada por Schumpeter no capítulo 20 da obra “Capitalismo, Socialismo e Democracia”. 
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propõe a equacionar – pensar uma definição para a democracia –, remontando ao socialismo e 
sua relação com o credo democrático, e chega a elucidações autênticas sobre temas como 
'revolução' e 'ditadura do proletariado'. A respeito da ideia de revolução, esclarece poder se 
referir não a “uma tentativa da minoria de impor sua vontade sobre os recalcitrantes”, mas à 
“remoção das obstruções levantadas contra os desejos do povo por instituições cediças, 
controladas por grupos interessados em sua preservação”, enquanto ditadura do proletariado 
pode implicar serem assumidas “'gradualmente' as funções da burguesia” e o 
“desaparecimento das distinções de classe no 'curso da evolução'” (SCHUMPETER, 1961). 
 Na sua tentativa de definição em curso, o teórico tece considerações que, independente 
do desdobramento da conceituação – minimalista e elitista – a que por fim chega, merecem 
nossa reflexão, a saber: i) as afirmações sobre o funcionamento da democracia não têm 
sentido sem relação a determinados períodos, lugares e situações, e o mesmo ocorre 
naturalmente com os argumentos antidemocráticos; ii) a sociedade democrática não deveria 
fazer discriminação dos distintos grupos que a constituem, ao menos no que pertine aos 
negócios públicos, como o direito ao voto; iii) a ausência de personalidade legal da categoria 
“povo” desautoriza a referência à delegação de poderes e à representação deste ente por um 
parlamento, o qual deve ser compreendido tão somente “como um órgão do Estado, 
exatamente como o governo ou um tribunal de justiça”; iv) é irrealista fundar a democracia 
atrelando-a a conceitos indetermináveis em sociedades plurais, tais como bem comum e 
vontade geral, cujas noções não se respaldam senão por uma metafísica; , v) a base teórica da 
doutrina democrática clássica, o racionalismo utilitário, já não é aceita como teoria correta do 
corpo polítco; vi) a democracia moderna é produto do sistema capitalista (SCHUMPETER, 
1961). 
 Ressalvada a lucidez de robusta parte de seus escritos, Schumpeter (1961) sucumbe a 
um simplismo conceitual e nega-se à tarefa de associar algum conteúdo ou substância à 
democracia, satisfazendo-se em defini-la por seu procedimento, seu modus procedendi, “cuja 
existência ou inexistência é fácil de verificar na maioria dos casos” (p. 329). Em uma 
apreensão nada epistemológica, reduz o papel do povo à mera escolha do governo, e resume 
democracia a um método, “um sistema institucional, para a tomada de decisões políticas, no 
qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do 
eleitor” (p. 328). 
 Para além de ser um conceito minimalista, em que a soberania popular é mitigada e o 
procedimento democrático resume-se à ocupação de cargos e funções de poder, a teoria 
democrática schumpeteriana circunscreve-se no elitismo, ao adotar como premissa a 
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irracionalidade (e incapacidade) dos cidadãos para compreender e proferir juízos sobre as 
grandes questões públicas e assuntos de política interna e externa, o que é expresso nos 
seguintes termos: “o cidadão típico […] desce para um nível inferior de rendimento mental 
logo que entra no campo político. Argumenta e analisa de uma maneira que ele mesmo 
imediatamente reconheceria como infantil na sua esfera de interesses reais. Torna-se primitivo 
novamente. O seu pensamento assume o caráter puramente associativo e afetivo” 
(SCHUMPETER, 1961, p. 320). 
 Apesar de elencar, entre os elementos que compõe sua teoria, a relação evidente entre 
democracia e liberdade individual, Schumpeter desqualifica qualquer ação política dos 
cidadãos que não se perfaça nos moldes da competição eleitoral. No modelo que esboça, é 
inconcebível que os indivíduos se insurjam contra decisões políticas tomadas por aqueles 
eleitos pela maioria dos cidadãos: 

 
[…] uma vez que o eleitorado normalmente não controla seus líderes 
políticos, exceto pela recusa de reelegê-los, ou a maioria parlamentar que o 
apoia, é conveniente limitar nossas ideias a respeito desse controle da 
maneira indicada na nossa definição. Em certas ocasiões, ocorrem 
revoluções que derrubam o governo ou um ministro isolado, ou os forçam a 
seguir uma certa linha de ação. Elas não são apenas excepcionais, mas 
também […] contrárias ao espírito do método democrático (SCHUMPETER, 
1961, p. 332).  

  Ao argumentar sobre a restrição de alguns indivíduos de tomar parte em decisões 
políticas, o autor constata, diante dessa “conclusão irrespondível”, que a relação entre 
democracia e liberdade implica uma complexidade maior do que habitualmente pensamos. O 
teórico, no entanto, ao limitar o arranjo democrático a uma questão de forma, negando-lhe 
substância, desvencilha-se das bases republicanas, atrelando a apreensão de “liberdade” à 
livre concorrência pelo voto livre, o que não pareceria tão complexo quanto propõe a priori. 
Na proposição de seu modelo democrático, Schumpeter sustenta ter elucidado a interação 
entre democracia e a liberdade individual, o que expõe nos seguintes termos: 
 

Se, pela última [liberdade individual], entendemos a existência de uma 
esfera de autogoverno individual, cujas fronteiras são historicamente 
variáveis (nenhuma sociedade tolera a liberdade absoluta, mesmo de 
consciência ou palavra, e nenhuma sociedade a reduz a zero), a questão 
torna-se, evidentemente, uma questão de grau. Já vimos que o método 
democrático não garante necessariamente maior medida de liberdade 
individual do que qualquer outro método, em circunstâncias semelhantes. 
Pode acontecer justamente o contrário. Mas ainda assim existe relação entre 
as duas. Se, pelo menos por questão de princípios, todos forem livres para 
concorrer à liderança política apresentando-se ao eleitorado, isto trará na 
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maioria dos casos, embora não em todos, uma considerável margem de 
liberdade de expressão para todos. Em particular, significará habitualmente 
uma grande medida de liberdade de imprensa. Essa relação entre democracia 
e liberdade não é absolutamente rígida e pode ser modificada. Mas, do 
ponto-de-vista do intelectual, é, apesar disso, muito importante. Ao mesmo 
tempo, é tudo o que basta dizer sobre essa relação (1961, p. 331-2). 

 
 Seguindo tal entendimento minimalista, a função do eleitorado se restringiria a eleger 
o governo, já que para o autor “a democracia significa apenas que o povo tem oportunidade de 
aceitar ou recusar aqueles que o governarão” (SCHUMPETER, 1961, p. 347) e “uma vez 
tendo [o eleitor comum] eleito determinado cidadão, a ação política passa a ser dele e não 
sua” (p. 358)12. Tal apreensão não permite, por exemplo, o alcance popular sobre as questões 
políticas a que já fazia referência Maquiavel em seus escritos, contexto em que “a liberdade 
cívica requer que a aristocracia seja mantida sob controle e que o povo tem algum papel na 
política” (WOOD, 2012, p. 52, tradução nossa). 
 Similarmente ao procedimentalismo schumpeteriano, Anthony Downs (1957) 
desenvolve a ideia de uma teoria econômica para a ação política, em que a conceituação de 
democracia circunscreve-se à competição eleitoral partidária pelo controle do aparato 
governamental, conferindo ao governo o status de parte na divisão do trabalho – ponto em 
que se distingue da corrente majoritária sobre o lugar do governo na teoria econômica. 
Partindo da hipótese de que o objetivo dos partidos políticos, em uma democracia, é o de 
formular políticas para o o fim único de obtenção de votos, Downs sustenta  que a atuação do 
governo em uma democracia é sempre direcionada à maximização do número de votos que 
receberá. 
 A lógica da maximização de votos e o intuito de influenciar nas políticas 
governamentais de sua preferência pressupõe, para Downs, a racionalidade tanto dos agentes 
políticos quanto dos cidadãos – distinguindo-se de da inferência de Schumpeter para estes 
últimos. A ideia de comportamento racional, elastecida no modelo downsiano, limita-se, 
contudo, ao agir auto-interessado, à finalidade egoística de obtenção de vantagens e 
atendimento das necessidades individualmente consideradas. 
 Ainda que sejam esses os fins vislumbrados na teoria esboçada por Downs, 
                                                           12 Tal visão reducionista do eleitorado em muito destoa da narrativa que segue: “Popular mobilizations was not 
confined to voting. By 1640, the people were taking to the streets with growing regularity. The first acts of the 
Long Parliament in the autumn of that year were greeted with joyful demonstrations by large crowds in the 
streets of London. In December, 15000 people signed the Root and Branch Petition demanding the abolition of 
episcopacy, and hundreds of them carried the petition to the House of Commons. Archbishop Laud was 
impeached for treason a week later. The people took to the streets regularly thereafter (…).” (WOOD, 2012, p. 
222) 
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semelhantes àqueles identificados no procedimentalismo democrático elitista, importa 
destacarmos a concessão à contestação e a alguma participação ressalvadas pelo autor. Mesmo 
que o partido governante goze de liberdade ilimitada de ação, dentro de limites 
constitucionais, o modelo downsiano reconhece o papel dos partidos de oposição, cuja 
liberdade de expressão e capacidade de mobilização por meio de campanhas, por exemplo, 
não podem ser restringidos pelo governo, bem como os cidadãos devem ter assegurado o 
direito de fala contra qualquer partido. 
 É consequência também da maximização do voto caracterizada na teoria econômica da 
ação política o elastecimento da divergência ideológica ampla, impulsionado por fatores que 
Downs reconhece, embora não os desenvolva, e que são endossados em teorias democráticas 
que extrapolam o entendimento procedimentalista rumo a uma apreensão substancial da 
democracia, quais sejam: (i) a heterogeneidade da sociedade, (ii) a inevitabilidade do conflito 
social e (iii) a incerteza. 
 Vê-se, então, que a gênese da teoria democrática contemporânea, em suas variantes 
mais especificamente “científicas”, limita-se ao Estado e aos mecanismos eleitorais 
correspondentes à escolha dos respectivos governantes, de modo que temas como participação 
social e ativismo político não parecem compor o seu conjunto de preocupações. Os tópicos 
que seguem introduzem assimilações teóricas que procuram irromper sobre o confinamento 
eleitoral da política democrática e do conjunto de objetos de estudo priorizados pela ciência 
política. 
 
 
1.5 A PARTICIPAÇÃO COMO PROMESSA DE UMA EXPANSÃO CONCEITUAL DE 
DEMOCRACIA 
 
 Se admitirmos que um regime político democrático é em si mesmo uma exigência de 
justiça (COHEN, 2003), também devemos reconhecer que a articulação entre liberdade e 
participação dos cidadãos nas decisões políticas em muito excede o formato instrumental, 
procedimental da democracia. É dizer, um sistema democrático representativo como tem sido 
concebido, resumido a um procedimento eleitoral e distante da ideia de soberania popular, não 
contempla as sucessivas formas complexas que revestem a vida moderna. Michels (1982, p. 
25), em sua crítica à representação, assinala que 
 

à medida que essas formas se complicam, torna-se cada vez mais absurdo 
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querer “representar” uma massa heterogênea, em todos os problemas criados 
pela crescente desigualdade da nossa vida política e econômica. Representar 
significa fazer aceitar, como sendo vontade da massa, o que não passa de 
vontade individual. É possível representar, em certos casos isolados, quando 
se trata, por exemplo, de questões de contornos nítidos e flexíveis, e quando, 
por superposição, a delegação é de curta duração. Mas uma representação 
permanente equivaleria sempre a uma hegemonia dos representantes sobre 
os representados. 

 
 Mais que criticar o sistema representativo, Robert Michels (1982) pondera ser 
característica inerente à democracia “fortalecer e incentivar no indivíduo a aptidão intelectual 
à crítica e ao controle” (p. 241). O autor de “Sociologia dos Partidos Políticos”, inclusive, 
evoca a necessidade de organização para a concepção da democracia, por ser ela “o único 
meio de criar uma vontade coletiva”, já que “a organização é, nas mãos dos fracos, uma arma 
de luta contra os fortes” (p. 15). E sobre a concepção de igualdade, afirma ser pretensão do 
princípio democrático “garantir a todos, na gestão dos interesses comuns, uma influência e 
uma participação iguais” (p. 18). 
 A crítica formulada por Michels é útil para pensarmos a motivação para o 
delineamento de teorias participatórias de democracia em contraposição à ênfase da 
democracia liberal na proteção da liberdade individual e à esvaziada importância reservada à 
participação na política, e em direção a um modelo que contemple o atendimento a princípios 
democráticos genuínos e mesmo uma aproximação à realização de ideais de uma democracia 
mais abrangente. 
 Rousseau e John Stuart Mill são os teóricos “clássicos” da democracia cujos escritos 
são lembrados por fornecerem os postulados básicos de uma teoria da democracia 
participativa (PATEMAN, 1992). Rousseau, pela compreensão da natureza do sistema político 
descrito em O contrato social e pela centralidade da participação em suas teorias, pensada 
sobremaneira pelo viés dos efeitos psicológicos que esta gera sobre os indivíduos que 
interagem em dados arranjos institucionais. Mill, por reforçar a função educativa da 
participação e afirmar que o desenvolvimento de um tipo de caráter “ativo”, de espírito 
público só seria possível no contexto de instituições populares, a nível local, em que seria 
viável aos indivíduos exercerem alguma ação social e política e aprenderem a se engajar em 
questões coletivas. 
 Consoante destaca Pateman, a função educativa é o mote da participação na teoria 
política de Rousseau. Somam-se a este aspecto a função de integração – pertencimento do 
indivíduo à coletividade – e uma estreita ligação entre participação e controle, vinculada à sua 
noção de liberdade. Liberdade, para Rousseau, é um conceito indelevelmente associado ao 
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processo de participação e define-se como “a obediência à lei que alguém prescreve a si 
mesmo”. O teórico por excelência da participação argumenta que um homem pode ser 
“forçado a ser livre”, o que implica dizer que, “a menos que cada indivíduo seja “forçado” a 
agir de modo socialmente responsável através do processo participatório, não poderá haver 
nenhuma lei que assegure a liberdade de todos, ou seja, não poderá existir nenhuma vontade 
geral ou qualquer tipo de lei justa que o indivíduo possa prescrever a si mesmo” (PATEMAN, 
1992, p. 40) 
 Liberdade, então, pode-se dizer, é valor referencial para a participação política dos 
cidadãos em suas respectivas comunidades, em moldes não estritamente representativos. 
Outro valor associado a este na conformação das democracias liberais é o da igualdade, cuja 
interação comporta apreensões teóricas distintas e mesmo uma tensão com nosso 
entendimento de tais regimes políticos. Indicativo disto é a abordagem sobre uma teoria 
participativa da democracia conduzida por Pateman (1992), em que os dois valores são 
referenciados e atrelados, separada ou conjuntamente, à ideia de participação por diferentes 
teóricos. 
 Uma destacada contribuição da teoria centrada na participação cidadã desenvolvida 
por Carole Pateman é a rearticulação de “um ideal de democracia que envolve discussão ativa 
e tomada de decisão pelos cidadãos”. Daí a importância da igualdade social como condição da 
participação democrática, e desta para a manutenção e incremento daquela, o que significa 
que “os lugares da participação democrática devem incluir instituições sociais além do 
Estado, em que as ações do povo estão diretamente envolvidas, particularmente no local de 
trabalho” (YOUNG, 1998).  
 Ao esboçar uma teoria participativa da democracia, Pateman (1992) endossa a 
finalidade educativa da participação, reafirma seu efeito integrativo e seu papel na aceitação 
de decisões coletivas. Para além do proposto nas teorias da democracia contemporânea, a 
teoria participativa assume como prerrogativa a dimensão pedagógica da política e a 
participação igual na tomada de decisões. Para Macpherson, outro destacado participacionista, 
“a participação desenharia um outro ciclo, agora virtuoso, ancorado nas relações positivas 
entre a ampliação dos espaços e atores participativos, na mudança da consciência política, e 
na redução das desigualdades sociais” (LUCHMANN, 2012, p. 60). 
 Ainda que várias correntes teóricas convirjam para a importância da participação na 
construção de uma identidade coletiva, há que se ressaltar que o participacionismo em si 
perde muito de sua factibilidade ao buscar um “bem comum” - conceito indeterminável e 
impossível de se identificar em sociedades plurais, como bem pontua Schumpeter – e reduzir 
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a prática política à obtenção de consensos, como se as diferenças indentificadas na tecitura 
social não assumissem os recorrentes formatos de antagonismos e conflitos – e mais ainda, 
como se os dissensos não contribuissem igualmente para a tomada de decisões políticas. Daí 
Mouffe (1996) sustentar que: 

 
deveria ser possível conjugar a defesa do pluralismo e a prevalência do 
direito, características da democracia moderna, com uma revalorização da 
política entendida como participação coletiva numa esfera pública, em que 
os conflitos são enfrentados e resolvidos, as divisões expostas, as 
confrontações encenadas e, dessa forma – tal como Maquiavel reconheceu 
pela primeira vez – a liberdade assegurada (p. 81). 

 
 
1.6 A SUBMISSÃO DA POLÍTICA DAS RUAS À DINÂMICA SISTÊMICA DO 
DELIBERACIONISMO DEMOCRÁTICO 
 

Admitida a factibilidade de ativismo e políticas públicas se conciliarem13, a questão 
que então irrompe concerne ao lugar do inusitado encontro no âmbito da ciência política e do 
ideal que a norteia/justifica/legitima: em que vertente da teoria democrática dá-se referida 
interação? A questão importa porque democracia, aqui, não cumpre um papel menor ou 
secundário, pelo contrário: é o horizonte. Democracia é o que Tilly (2004, p. 6) entende como 
um “resultado raro, contingente das contentious politics”. O autor vislumbra o processo de 
democratização – por si inconclusível – como resultado de lutas sociais, em que 
possivelmente poucos ou qualquer dos participantes estavam conscientemente buscando criar 
instituições democráticas (p. 9). 
 Benhabib (1996) igualmente identifica que, partindo do contexto global, a emergência 
de novos movimentos sociais nas democracias ocidentais “parcialmente coincidem com o 
movimento mundial em direção à democratização” (p. 5). E, mais enfaticamente, Carter 
(2005, xi) afirma que “movimentos de ação direta de fato tendem a gerar suas próprias ideias 
e práticas de democracia, ambas no planejamento de resistência e na criação de instituições 
alternativas como parte dessa resistência, promovendo, assim, formas de democracia direta”. 

                                                           
13Questão essa objeto de discussão desde a década de 1980, pelo menos, conforme pondera Young (1998): “uma 
importante questão sobre o conflito político […] é se um estado democrático liberal deveria, legitimamente, visar 
melhorar problemas sociais e privações econômicas por meio de políticas públicas” (p. 482). 
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 Contemplada a relevância da questão, a resposta a que inicialmente se chega é que, 
para o fim visado, a teoria democrática que melhor se contemporiza ao policy process 
(processo de produção de políticas públicas) é a de formato deliberativo, o qual “leva em 
conta não só o método de tomada de decisão, mas os motivos apresentados pelos cidadãos e 
por seus representantes para a defesa de seus interesses” (FARIA, 2013, p. 137). 
Reconhecendo que, desde a década de 1990, a teoria democrática vivenciou e ainda sustenta 
uma virada deliberativa (DRYZEK, 2000)14, é esse o referencial que tem albergado estudos de 
práticas ativistas peculiares aos movimentos sociais (DELLA PORTA, 2005). 
 Há, contudo, nesse ponto da argumentação algumas ressalvas a se fazer que 
inviabilizam o pleno reconhecimento da teoria democrática deliberativa na conformação do 
ativismo como a resposta fácil para a questão. Iris M. Young (2014) pondera que, embora 
sejam “válidas e necessárias para uma prática democrática que vise promover a justiça”, as 
abordagens ativista e deliberativista destoam e guardam suas particularidades e tensões 
irresolúveis entre elas. Para a autora, questões como (i) a exclusão decorrente dos 
procedimentos deliberativos, (ii) a insuficiência da inclusão formal, (iii) as restritas 
alternativas oferecidas pela deliberação, (iv) a prevalência do discurso hegemônico, não são 
safisfatoriamente debatidas na teoria deliberativa recente. 
 Diante da limitação apontada, deliberacionistas destacados nessa área de estudos 
propuseram reformulações à referida teoria democrática, chegando a pelo menos dois 
entendimentos distintos: um primeiro que reconhece o auto-interesse, desde que 
adequadamente limitado, como parte da deliberação e que adota um ideal político diverso e 
plural, para o qual a deliberação pode ser complementada por mecanismos não deliberativos, 
já que conflitos de opiniões e interesses são insolúveis (MAINSBRIDGE et al, 2010); e um 
segundo que considera a democracia deliberativa sob a perspectiva sistêmica 
(MAINSBRIDGE et al, 2012). 
 A solução proposta, contudo, não se revela satisfatória para a conformação de um 
entendimento filosófico-político e analítico-empírico da categoria “deliberação”, porquanto 
deixa de realizar o enfrentamento necessário da “definição do papel reservado ao Estado e ao 
seu aparato, para que sejam alcançados os propósitos normativos de uma deliberação ideal” 
(TAVARES, 2015a, p. 227). 

                                                           
14 “A virada deliberativa representa um conceito renovado com a autenticidade da democracia: na medida em que 
o controle democrático é substantivo em vez de simbólico, e promovido por cidadãos competentes” (DRYZEK, 
2000, p. 1, tradução nossa). 
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 O esforço de recuperar os fundamentos filosóficos do deliberacionismo democrático, 
partindo dos estudos inaugurais de Jürgen Habermas e Joshua Cohen, visando a 
problematização do papel reservado ao Estado nessa influente corrente do pensamento 
político atual é realizado por Tavares (2015a), para quem há uma “controvérsia entre o 
entendimento de que a burocracia deve ser estritamente porosa à influência dos fluxos 
comunicativos provenientes da esfera pública e, em contraposição, a tese de que o Estado 
deve promover e organizar a deliberação em fóruns inseridos no respectivo aparato” (p. 229). 
 Para o autor, a democracia deliberativa peca por sua periférica limitação teórica, que 
reúne em seu escopo um rol de proposições múltiplas e mutuamente incompatíveis no plano 
mais concreto da teoria política: 

 
De uma radicalização democrática associada a inovadores arranjos 
participativos, como em Cohen, à descrição por outros meio da realidade nua 
do Estado liberal, como na constatação de Benhabib, a democracia 
deliberativa pode se encaixar em quase tudo, o que a mantém em uma pouco 
confortável posição, se o escopo for a inovação teórica voltada ao 
diagnóstico ou à solução de problemas e desafios concretos (TAVARES, 
2015a, p. 255). 

 
 
1.7 A “VIRADA” AGONISTA 
 

Um caminho distinto do deliberacionismo e que, superando-o, pode mais 
adequadamente abrir espaço para “o conflito, a paixão e o político” e contemplar a interação 
entre ativismo e democracia é o modelo agonístico proposto por Chantal Mouffe (2006). 
Segundo a autora, a democracia deliberativa não se apresenta como uma alternativa, de fato, 
ao modelo agregativo e à sua concepção instrumental da política, bem como desencoraja o 
envolvimento ativo dos cidadãos no funcionamento da unidade política. O pluralismo 
agonista que sugere diferencia-se por reconhecer a impossibilidade do estabelecimento de um 
consenso sem exclusão, por incentivar a contestação e fomentar o dissenso, tendo em vista a 
“multiplicidade de vozes que as sociedades pluralistas contemporâneas abarcam” e a 
“complexidade de sua estrutura de poder” (MOUFFE, 2006, p. 176).   
 Em atenção às particularidades das abordagens teóricas anteriormente apresentadas, a 
clivagem entre deliberacionismo e agonismo é posição sustentada por autoras como Iris M. 
Young e Chantal Mouffe. O estranhamento entre práticas deliberativistas e agonistas não é, 
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entretanto, argumento unânime. É sob o viés da compatibilidade entre ambos os aportes 
teóricos que Mendonça & Ercan (2014) concebem os protestos brasileiros de 2013: 
 

No caso dos protestos brasileiros, políticas agonistas revitalizaram o 
significado e prática da deliberação. Fê-lo ao mostrar que deliberação não 
deveria se restringir a instituições participativas formais, tais como 
conselhos de políticas públicas e orçamentos participativos. Os protestos 
nutriram intensos debates sobre temas frequentemente invisíveis, 
promoveram o estabelecimento de uma nova instituição informal, 
fortaleceram o controle público sobre representantes eleitos e estimularam a 
porosidade do sistema político. Mais interessante ainda, os protestos geraram 
uma consciência da diferença, expondo a existência de questões controversas 
silenciadas em uma esfera pública normalmente inóspita à discussão (p. 19). 
 

 O “fim da história”, contudo, não jaz aqui, no modelo agonista. Na investigação que 
empreende sobre consenso e conflito na teoria democrática, Miguel (2014) expõe a 
fragilidade do agonismo sustentado por Chantal Mouffe, visto que a autora não consegue 
fugir da “visão pluralista de que é necessário produzir consenso quanto às regras do jogo” (p. 
29): 
 

Em que pese sua crítica às definições liberais da democracia, Chantal 
Mouffe compartilha a visão de que esse regime político deve ser 
justificado de forma neutra em relação aos interesses em disputa. A 
democracia seria a arena de resolução das disputas políticas, com fair 
play – descrição que não está distante da poliarquia dahlsiana. No 
entanto, as estruturas políticas nunca são neutras, uma vez que 
refletem as correlações de força e operam seletivamente (MIGUEL, 
2014, p. 38).  

 
Outro elemento ignorado no agonismo apresentado por Chantal Mouffe é o da 

dominação. Retomada a centralidade da dominação, Miguel (2014) propugna o ressurgimento 
do antagonismo, amparado pelas ainda válidas observações de Maquiavel que reconhece no 
conflito “o indício de que há liberdade, de que os interesses de uma parte não subjugaram 
inteiramente os de outra” (p. 33). Por antagonismo político, o autor compreende a 
“manifestação de resistência aos padrões de dominação vigentes na sociedade” (p. 33), que 
pode se dar dentro ou fora da institucionalidade reconhecida. Na abordagem antagonista, 
estão contempladas formas de ativismo estranhas aos padrões reconhecidos de manifestação 
política e da deliberação consensual. Tratam-se de estratégias disruptivas, “que incorporam 
meios de pressão que muitas vezes podem fugir da legalidade (uma ocupação, uma invasão, 
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um corte de ruta, um escrache, uma sabotagem), mas que se mostram necessários para que as 
instituições levem em conta reclamos que tendem a ignorar” (p. 35).  
 O elemento da dominação também é base para a análise tecida por Watkins (2012), 
para quem “deliberação e agonismo não deveriam ser entendidos como teorias democráticas 
gerais, mas, em vez disso, como respostas democráticas a contextos particulares”, sendo 
ambos melhor compreendidos como subconjuntos, complementares, de um projeto mais 
abrangente de “democracia contra a dominação”, cujo encalço é possível trilhar não por um, 
mas por múltiplos caminhos (TILLY, 2004, p. 9). 
 Apresentados os aspectos centrais de considerável parte das apreensões democráticas 
desenvolvidas na contemporaneidade, e sem declaradamente nos filiarmos a qualquer das 
correntes, mas notoriamente nos aproximando daquelas pós-agonistas, buscaremos nos 
capítulos seguintes oferecer aportes para a compreensão do ativismo e da política 
contestatória como um todo em sua estreita relação com o aparato estatal e com o processo 
político, ambos entendidos como democráticos independentemente da variação conceitual que 
a democracia comporta. 
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2 ENTRE A RUA E O FÓRUM: ALOCANDO A DINÂMICA DE PROTESTOS NOS 
ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE PODER E POLÍTICA 
 
 
2.1 SITUANDO A DISCUSSÃO: O ATIVISMO COMO PARTE DO PROCESSO 
POLÍTICO 
 
 À primeira vista, parece reconfortante que arcabouços teóricos robustos e bem 
delimitados deem conta da completude de nossas indagações diante dos fenômenos sociais 
observados. No momento seguinte, soa como absurda a ideia de teorizações inflexíveis, 
circunscritas a um determinado contexto e conjunto de interações serem alçadas à plêiade das 
explicações sobre uma realidade que é múltipla, plural e dinâmica. 
 Dentre cânones e críticos, a miríade de construções teóricas ressai como um alento 
àquelas que buscam a ligação adequada entre conjunto normativo sistematizado e referente 
empírico. Um aporte para a investigação ora empreendida do ativismo nos estudos sobre 
política e poder pode ser encontrado no panorama que Iris M. Young (1998) traça da teoria 
política. Young (1998) revisita duas décadas de teoria partindo da visão arendtiana da política 
como uma participação ativa na vida pública – em que leis e instituições são criadas e 
recriadas, ante um cenário de recorrentes conflitos e dissensos – e da reformulação que Nancy 
Fraser empreende do conceito arendtiano de social (que Hannah Arendt dissocia do político), 
sugerindo a compreensão do ativismo contemporâneo dos cidadãos na vida pública como uma 
politização do social. 
 O exercício de pensar a política, mais detidamente, é empreendido por Chambers 
(2006) ao passar em revista contribuições de pensadores associados à teoria crítica, como 
Horkheimer e Adorno, Marcuse, Habermas, Honneth, Fraser, Mouffe, Benhabib. Das 
ponderações feitas na análise, ressaem as críticas dirigidas a Habermas quanto ao desprezo 
por agentes extra-constitucionais, ao apego pela ideia de consenso e de uma sociedade civil 
existente enquanto institucionalmente representada e à incapacidade de vislumbrar o potencial 
crítico e progressivo de protestos e manifestações. Fraser e Benhabib, por sua vez, debruçam-
se sobre teorias mais concretas, em que as controvérsias políticas são consideradas e luta e 
contestação são reconhecidas como partes constitutivas da vida pública. 
 Excetuadas as contribuições de uma limitada parcela de estudiosas e estudiosos, a 
contestação e o agir coletivo foram preteridos nos estudos políticos mainstream das últimas 
décadas e o que se observou no campo das Sociais, com predominância da abordagem 
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sociológica, foi uma clivagem desta discussão, laconicamente travada, entre sociedade civil e 
movimentos sociais (ABERS; VON BULOW, 2011), entre política institucionalizada e 
política de confronto (MCADAM, 2001; MCADAM; TARROW; TILLY, 2001; TARROW; 
TILLY, 2009) e em interpretações dicotômicas, em geral (BRINGEL; FALERO, 2014). 
 Um marco na atenção à ação coletiva e aos movimentos sociais foi a década de 1960, 
com o aceno para uma progressiva institucionalização dos estudos na área, pari passu à 
ebulição de demandas populares por direitos civis e de pleitos feministas nos Estados Unidos. 
No Brasil, o incremento na literatura sobre o tema deu-se a partir da década de 1970, também 
na esteira do ativismo registrado à época. Bringel (2012) observa que 

 
foi se construindo um campo comum de discussão para os estudiosos do 
tema que contribuiu a decifrar várias perguntas como: por que as pessoas 
participam dos movimentos sociais? Como estão estruturados? Por que a 
participação aumenta em alguns casos, enquanto em outros diminui? Como 
interagem os movimentos sociais com outros atores sociais e políticos? 
Contudo, novas perguntas foram surgindo devido às importantes mudanças 
que aparecem a partir de inícios da década de 1990: a emergência de novos 
repertórios de ação coletiva, a ampliação e interação das múltiplas escalas de 
atuação, a maior atenção analítica em zonas geográficas não-ocidentais, a 
utilização de internet e outras ferramentas tecnológicas como os telefones 
celulares, entre outros elementos (p. 55).  

 
Mesmo a guinada na mobilização popular no Brasil e no debate acadêmico dessa 

realidade insurgente não foi suficiente para a manutenção do fôlego na investigação de 
práticas contestatórias. Uma das razões que Bringel (2011) aponta para a limitada influência 
da linha de pesquisa sobre o confronto político no país, e mesmo na América Latina, é a 
“insistência em interpretações que tenham como foco os movimentos sociais e os sujeitos 
sociais (e não a ação coletiva de forma mais ampla ou outros atores)” (p. 61). 
 Duas décadas passadas do auge do debate brasileiro sobre movimentos sociais, uma 
nova formatação dos estudos sobre ação coletiva e movimentos sociais se divisa, a partir da 
década de 1990, com o questionamento de teorias até então tidas como “clássicas” e o 
enfrentamento de fenômenos contemporâneos de ativismo. Tributa-se, em grande parte, a 
virada teórica nesta agenda de pesquisa aos estudos sobre “contentious politics” inaugurados 
por Tilly, Tarrow e McAdam, fenômeno cuja discussão no Brasil deu-se, até recentemente, de 
modo “indireto”, “tardio” e parcial/limitado” (BRINGEL, 2011). O autor destaca o tardio 
ingresso da teoria da mobilização de recursos e da teoria do processo político nos debates 
sobre o ativismo brasileiro e regional. Para Bringel (2012), 
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o estudo dos movimentos sociais, em um sentido mais estrito, sofria uma 
espécie de letargia no Brasil devido a um desvio das lentes analíticas para 
outros temas afins como a participação, a esfera pública e a sociedade civil 
entendida de forma ampla e, em parte, a uma incapacidade para gerar 
análises compreensivas sobre as novas configurações contestatórias (p. 44). 

 
 Na ciência política brasileira, contudo, o agir coletivo contestatório não logrou superar 
o estigma de “tema tabu”, ainda que este diga respeito, precipuamente, a relações sociais de 
poder. Em um levantamento dos periódicos científicos mais altamente avaliados do país, 
considerado o período entre 2007 e 2013, Tavares e Oliveira (2016) constataram que um 
ínfimo percentual das publicações (2,8%) dedicava-se à compreensão de protestos e práticas 
de agonismo político diversos (a que se referiram com a alegoria “política como fogo no 
pneu”), enquanto a esmagadora maioria de artigos computados voltava-se à compreensão do 
que denominaram “política como gincana”, com destacado lastro teórico no 
neoinstitucionalismo da escolha racional e enfoque nas lutas pelo controle direto ou influência 
no Estado (relações entre poderes, sistemas eleitorais e desenhos institucionais, por exemplo).  
 
 
2.2 “CONTENTIOUS POLITICS” NO HORIZONTE 
 
 Partimos do ponto de que práticas ativistas não se restringem à atuação de movimentos 
sociais. Com notória frequência, a pesquisa em movimentos sociais coloca-se à margem de 
formas outras de confronto – como revoluções, conflitos étnicos, democratização, 
nacionalismo – e encerra-se em uma visão parcial do agir coletivo. A redução analítica de 
fenômenos conflitantes à categoria “movimentos sociais” configuraria, portanto, um entrave à 
ampla compreensão de eventos por ela não captados, mas que claramente têm impactado a 
dinâmica do processo político nas últimas décadas.  
 Uma resposta a este impasse teórico-terminológico foi a ampliação dos estudos na área 
com a introdução do conceito de contentious politics, traduzido como “confronto político” ou 
“política contestatória” (BRINGEL, 2011) ou como “política do conflito” (ABERS; VON 
BÜLOW, 2011). Situando-a para além dos movimentos sociais mas aquém da política como 
um todo, McAdam, Tilly e Tarrow definiram contentious politics como: 
 

interações públicas, coletivas, episódicas entre os responsáveis pelas 
reivindicações quando a) ao menos algumas das interações adotarem formas 
não-institucionais, b) ao menos um governo seja um reivindicante, um objeto 
de reivindicação ou uma parte nas reivindicações e c) as reivindicações irão, 
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caso concretizadas, afetar os interesses de pelo menos um dos reivindicantes 
(TARROW, 2001; MCADAM; TARROW; TILLY, 2001)15.  

 O território reservado à contestação ou confronto no âmbito da ampla circunscrição da 
prática política caracteriza-se pela reivindicação coletiva de demandas conflituosas, 
destacadamente a de caráter transgressivo, que em sua maioria acarreta mudanças políticas e 
sociais (TARROW, 2001). Contestação transgressiva contempla, preferencialmente, ações 
esporádicas, a entrada de novos atores em cena e formas inovadoras de reivindicar. 
Combinadas, pretensões antagônicas e ação episódica concorrem para: (i) gerar incerteza, 
propiciando a busca por novas identidades produtivas; (ii) revelar direções falhas e apontar 
para um realinhamento do corpo político; (iii) incentivar desafiantes a empreenderem novas 
ações de confronto; (iv) forçar elites a reconsiderar compromissos e alianças; (v) provocar 
alterações em repertórios de contestação, práticas institucionais e identidades políticas que 
respaldarão demandas futuras (MCADAM; TARROW; TILLY, 2001).  
 Tratando-se de uma distinção pouco clara, à primeira vista, Tarrow e Tilly (2009) 
preocupam-se em explicitar que, apesar de movimentos e outras formas de política de 
confronto apresentarem muitos mecanismos em comum e serem parte do processo político, 
contentious politics não se trata de uma outra denominação para “movimentos sociais”.  
Movimentos sociais surgiram em um contexto histórico e social específicos – final do século 
XVIII e início do XIX, na Europa ocidental e América do Norte – e possuem propriedades 
que os particularizam e os distinguem de guerras civis e revoluções, por exemplo. Igualmente, 
motim e tumulto não se confundem com um movimento social, por serem formas de 
confronto em que seus participantes compartilham não mais que uma solidariedade 
temporária e são incapazes de sustentar seus desafiantes contra oponentes (TARROW, 2011).  
Compreender os elementos que diferenciam movimento social dessas outras ações coletivas 
conflitantes é uma das possibilidades favorecidas pelo reconhecimento de um conceito de 
“política contestatória”.   
 Outro ponto que os autores destacam é que as distintas formas de contentious politics 
originam-se em episódios de disputa institucional (TARROW; TILLY, 2009). Há uma 
acentuada tendência, nos estudos de política, à reificação da divisa entre política oficial e 
política executada por outros meios. Disso decorre uma negligência ou má-compreensão dos 
paralelos e interações existentes entre as manifestações formais e informais da política, 
                                                           
15 No original: “public, collective, episodic interactions among makers of claims when a) at least some of the 
interaction adopts noninstitutional forms, b) at least one government is a claimant, an object of claims, or a party 
to the claims, and c) the claims would, if realized, affect the interests of at least one of the claimants”. 
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enquanto o que se verifica é que “muito da história sobre movimento/interação estatal pode 
ser lida como um dueto de estratégia e contra-estratégia entre ativistas de movimentos e 
detentores do poder” (TARROW, 2011, p. 8, tradução nossa). 
 Em suma, contentious politics é o que acontece quando cidadãos ordinários reúnem 
forças e confrontam elites, autoridades e oponentes, motivados por reivindicações cuja 
representação chamam para si. A ação coletiva torna-se confronto político quando a ela 
recorrem indivíduos desprovidos de acesso regular a instituições representativas, que agem 
em nome de demandas novas e não aceitas, que percebem e respondem a uma variedade de 
incentivos – materiais e ideológicos, por exemplo – e que o fazem de modo a incisivamente 
desafiar os que detêm poder decisório, e é desencadeado em cenários de mudança nas 
oportunidades políticas e restrições. Em casos assim, atores coletivos engajam-se em 
repertórios de contestação conhecidos, expandindo-os com inovações paulatinamente 
agregadas. A partir de uma perspectiva de política contestatória, Tarrow (2011) destaca que: a) 
sob certas condições, mesmo grupos pequenos e temporários de atores coletivos podem ter 
efeitos explosivos sobre estados poderosos; b) espirais de oportunidades políticas e ameaças 
são de extrema relevância na “abertura de janelas” para a contentious politics; c) não é 
possível compreender episódios de confronto negligenciando a interseção entre política 
contestatória e política institucional. 
 Algumas das táticas usualmente empregadas em contestações coletivas consistem em 
interromper, obstruir ou tornar incertas as atividades de outrem. A estética adotada – slogans, 
vestimenta, comportamentos, música, grafites –, simbólica do propósito coletivo, atua na 
identificação do público com o movimento ou o confronto político em curso. Contentious 
politics produzem e são produtos das condições históricas, culturais e de poder de uma 
sociedade e efetivam-se pela capacidade de cidadãos ordinários construir pontes e redes de 
solidariedade, compartilhar significados com grupos da população e influir na troca de 
autoridades políticas.  
 Diz-se, portanto, que a agência das ativistas e dos ativistas só pode ser 
satisfatoriamente compreendida se levarmos em conta a estrutura, qual seja, o contexto 
político e social em que a ação coletiva é protagonizada. A depender da estrutura em que se 
desenvolvem, mecanismos e processos idênticos poderão resultar em trajetórias políticas e 
resultados distintos. Tarrow e Tilly (2009) sugerem a adoção de duas metáforas teatrais para 
uma melhor compreensão do caráter da política contestatória: performances e repertórios. 
 A introdução da noção de repertório (de contestação) – que consiste em um espectro 
de possibilidades de táticas elegíveis – é uma das muitas contribuições de Charles Tilly ao 
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estudo das ações coletivas. Tal noção adquiriu consistência dentre as teorias do agir coletivo, 
“sendo utilizada para observar a evidência de que a produção de demandas se concentra em 
uma quantidade limitada de formas, que se repetem com variações mínimas e constituem a 
coleção (ou repertório) dentro das quais os potenciais atores selecionam de maneira mais ou 
menos deliberada” (BRINGEL, 2012, p. 46). 
 Dentro da noção de repertório de contestação, mecanismos são as ferramentas que 
mais adequadamente explicam as sequências causais da contentious politics e dos quais 
derivam os processos sociais. “To explain contentious politics is to identify its recurrent 
causal mechanisms, the ways they combine, in what sequences they recur, and why different 
combinations and sequences, starting from different initial conditions, produce varying effects 
on the large scale” (MCADAM; TARROW; TILLY, 2001, p. 12-3). 
 No conjunto analítico proposto, mecanismos e processos figuram como ferramentas de 
explicação e episódios são apresentados como ferramentas descritivas. Tais ferramentas são 
concebidas pelos autores nos seguintes termos: 

 
 Mecanismos são uma classe de eventos delimitados que alteram relações 
entre conjuntos de elementos específicos e o fazem de modos idênticos ou 
muito semelhantes sobre uma variedade de situações. 
Processos são sequências regulares de tais mecanismos que produzem 
transformações similares (geralmente mais complexas e contingentes) de tais 
elementos. 
Episódios são fluxos contínuos de contestação, que incluem reivindicações 
coletivas que pesam sobre os interesses de outras partes (MCADAM; 
TARROW; TILLY, 2001, p. 24, tradução nossa) 

 
 Substancialmente, as “teorias clássicas” dos movimentos sociais e da ação coletiva 
cingem-se à temática da mudança social, oportunidades políticas, estruturas de mobilização, 
enquadramentos e formas transgressivas de ação (MCADAM; MCCARTHY; ZALD, 1996; 
MCADAM; TARROW; TILLY, 2001). Avançando nos campos competentemente 
perscrutados – observadas as priorizações a distintas variávei – e por cada uma das 
abordagens, um caminho integrativo vislumbrado por McAdam, Tarrow e Tilly (2001) é o do 
modelo da mobilização dinâmica. Sob tal perspectiva – que envolve e coloca em ação cada 
uma das partes constitutivas da agenda clássica –, busca-se “identificar os mecanismos 
dinâmicos que relacionam estas variáveis umas com as outras e com outros atores 
significantes” (p. 43). A partir do modelo proposto, o que antes se entendia por estrutura de 
oportunidade passa a contemplar a “atribuição de ameaça e oportunidade”, estrutura de 
mobilização adéqua-se à “apropriação social”, enquadramentos estratégicos ampliam para 
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“construção social” e repertórios transgressivos convertem-se na chave da “ação coletiva 
inovadora”. 
 A abordagem proposta assume direção oposta àquela adotada por teóricos da ação 
racional, para os quais interesses e capacidades são dados e referenciados individualmente, 
trajetórias da tomada de decisão à ação e suas consequências são concebidas sem qualquer 
complexidade e processos coletivos de tomada de decisão nada mais são que decisões 
individuais em versão ampliada. Na perspectiva rival marcada pelo senso de dinamismo, 
mobilizações, atores e trajetórias importam e levam em devida consideração as interações 
sociais que os circundam. Pelo aspecto da mobilização, busca-se compreender como pessoas 
que, em um determinado momento, estão alheias a práticas ativistas começam a se envolver 
em políticas de confronto e como as que estão engajadas deixam de fazê-lo (desmobilização). 
Igualmente relevante se faz a atenção aos tipos de atores que mobilizam, quais identidades 
assumem e que formas de interação produzem. Compreender as trajetórias, por sua vez, 
possibilita conhecermos o curso e transformação da contestação, como a repressão incide 
sobre ela, qual o impacto da radicalização e da moderação, incluídos os impactos na vida fora 
das interações imediatas da contentious politics.    
 Dentre as formas conhecidas de contentious politics, voltaremos nossa atenção mais 
detidamente ao protesto, que para Tilly (1978) está fulcralmente associado à abertura política 
por meio de uma relação curvilínea16 e que Tarrow (1989; 2011) aborda sob o enfoque cíclico 
(“ciclo de protesto” ou “ciclo de confronto”17), com atenção às amplas ondas de contestação 
que têm marcado a história moderna. Meyer (2004) sugere que uma maior compreensão dos 
processos em torno do protesto pode ser alcançada se encontrados os caminhos pelos quais as 
oportunidades políticas influenciam a mobilização e seu desenvolvimento.   
 
2.3 PROTESTO COMO UNIDADE DE ANÁLISE 
 
 Prática em ascensão nas sociedades democráticas modernas, o protesto – forma não-
institucional de participação dos cidadãos – tem se destacado em uma ambiência cuja ênfase 
recai sobre instituições intermediárias, tais como votação, grupos de interesse e partidos 
                                                           
16 Nesse sentido, “protest occurs when there is a space of toleration by a polity and when claimants are neither 
sufficiently advantaged to obviate the need to use dramatic means to express their interests nor so completely 
repressed to prevent them from trying to get what they want” (MEYER, 2004, p. 128). 17 Tarrow (2011) define “ciclo de confronto” nos seguintes termos: “[b]y a “cicle of contention” I mean a phase 
of heightened conflict across the social system, with rapid diffusion of collective action from more mobilized to 
less mobilized sectors, a rapid pace of innovation in the forms of contention employed, the creation of new or 
transformed collective action frames, a combination of organized and unorganized participation, and sequences 
of intensified information flow and interaction between challengers and authorities” (p. 199). 
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políticos18. São a instituições como essas que a democracia representativa tributa a capacidade 
de reconhecimento e registro das demandas dos cidadãos no tocante à tomada de decisões 
políticas. Nesse cenário, a recorrência a protestos sinaliza a insuficiência dos espaços 
formalmente legitimados na captação e reverberação da miríade de problemas e questões que 
importam à sociedade. 
 Protestos são formas não rotineiras de afetar processos políticos, sociais e culturais. 
Podem ser interpretados como “um impulso para a atuação política de instituições com 
poderes formais e responsabilidades” e “exercem pressão para a mudança social” (RUCHT; 
KOOPMANS; NEIDHARDT, 1999). Uma de suas características é a capacidade de mobilizar 
a opinião pública através de formas não ortodoxas de ação e, assim, exercer pressão sobre os 
tomadores de decisão. Na definição dada por Taylor e van Dyke, protestos são “lugares de 
contestação em que corpos, símbolos, identidades, práticas e discursos são usados para 
perseguir ou evitar mudanças em relações institucionalizadas de poder” (DELLA PORTA; 
DIANI, 1999, p. 165, tradução nossa). 

Protestos políticos destacam-se como canais de expressão política que mobilizam uma 
variedade de atores. “Para serem exitosos, protestos devem produzir estímulo positive, ganhar 
a simpatia daqueles que detêm mais recursos para investir nas arenas onde as decisões são 
tomadas” (DELLA PORTA; DIANI, 1999, p. 167). Para tanto, são engendrados consoante 
formas e lógicas específicas: compreendem desde práticas convencionais moderadas a atos 
conflituosos e episódios de violência, orientadas pela lógica dos números (o tamanho importa 
para a demonstração de força e aderência), do dano (recurso à violência ou à desordem para 
fins simbólicos ou instrumentais) e do testemunho (exibição pública de comprometimento a 
uma causa). 
 Preocupado em compreender os processos através dos quais as pessoas atribuem 
significados a eventos e interpretam situações de modo a se mobilizarem por um interesse, 
Klandermans (1992) propõe uma abordagem do protesto como construção social formatada 
em campos multiorganizacionais e pautada pelas crenças coletivas compartilhadas em dada 
comunidade. Para o autor, a construção social do protesto dá-se de formas distintas, a 
depender do nível de construção de sentido considerado: 1) o do discurso público, no qual 
identidades coletivas são formadas e transformadas; 2) o da comunicação persuasiva 
                                                           18 Consoante Rucht et al. (1999, p. 7) pontuam, “[s]ome observers even perceive protest as a typical feature of contemporary Western society, which they consequently refer to as “demonstration democracy” (Etzioni 1970), “protest society” (Pross 1992) or social “movement society” (Neidhardt and Rucht 1993; Tarrow 1994: 187)”. 
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conduzida por organizações de movimento, seus oponentes e organizações de contra-
movimento; ou 3) o de conscientização despertada durante episódios de ação coletiva (p. 86). 
A incorporação de conceitos da psicologia social corroboraria a abordagem 
socioconstrutivista sugerida. 
 Pautado pela contextualização do protesto e do poder estatal na denominada era 
midiática, D’Arcus (2006) refere-se a protestos, desordens, manifestações e motins, em geral, 
como “espetáculos de dissenso”, eventos que ampliam o olhar sobre as dinâmicas geográficas 
da cidadania e que se perfazem em espaços públicos, como ruas, parques, praças e outros 
locais para representação existentes nas cidades. Nesse sentido, protestos e demais 
espetáculos de dissenso 
 

fornecem uma visão não apenas dàs distribuições desiguais de direitos e 
responsabilidades e identidade e poder, mas o fazem em parte tornando 
espacialmente manifestas divergências muitas vezes intensas sobre a 
natureza da discordância legítima; de quem tem permissão de fazer o que, 
onde e com que tipo de efeito e peso simbólico e político (D’ARCUS, 2006, 
p. 15, tradução nossa)19.  

  Uma relevante distinção entre protesto e motim (riot) é apresentada por D’Arcus 
(2006) e contribui para a delimitação do significado conferido ao primeiro, que especialmente 
nos interessa. Ambos são eventos que ocorrem em espaços públicos, mas motins não se 
conformam a qualquer dos ordenamentos lógicos da performance mais aceitável de um 
protesto. Protestos são espacialmente concentrados e estabelecem uma clara demarcação no 
espaço entre aqueles que promovem o dissenso e os que observam o espetáculo à distância. 
Além do mais, a trajetória seguida pela marcha do protesto é claramente definida e 
usualmente executada à luz do dia. Nos motins, por sua vez, os corpos se movimentam de 
modo difuso e caótico no espaço, desconectados da direção de um líder do movimento a 
articular uma postulação política legível ao público e imbuídos na confusão e ambiguidade 
potencializadas pelo fato do espetáculo ser executado preferencialmente à noite. Motins 
representam uma quebra da cidadania20, que os protestos procuram expandir. 

                                                           
19 No original: “[...]provide insight not only into the uneven distributions of rights and responsabilities, identity 
and power, but they do so in part by making spatially manifest often-intense disagreements about the nature of 
legitimate dissent; of who is allowed to do what, where, with what kind of symbolic and political effect and 
weight”. 20 Uma compreensão mais abrangente sobre motins é apresentada por Alain Badiou na sua obra “The Rebirth of 
History – times of riots and uprisings”. Para Badiou (2012), motins emergem do nada (tem o poder ditatorial de 
uma criação ex nihilo), desassociam-se de símbolos do Estado e prescrevem o completo colapso do mesmo, com 
a “restituição do inexistente”, a emergência da verdade política (a legítima ‘expressão da vontade geral’, referida 
pelos contratualistas). 
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Protestos não são monopólios de movimentos sociais, embora a eles sejam fortemente 
associados pela literatura da área21. Della Porta e Diani (1999) destacam que protestos são 
formas de atuação apropriadas por atores diversos, tais como partidos políticos e grupos de 
pressão, embora reforcem sua estreita ligação a movimentos sociais: “protestos 
(particularmente no seu mais inovador e radical [sentido]) são considerados uma forma de 
ação típica dos movimentos sociais porque, ao contrário de partidos políticos e grupos de 
pressão, dispõem de menores canais através dos quais possam acessar os tomadores de 
decisões” (p. 168, tradução nossa). 
 Para Tarrow, Rucht e Neidhardt, movimentos sociais são mais e menos que uma mera 
agregação de eventos de protesto22 (RUCHT et al., 1999). É dizer, são mais que uma série de 
protestos e requerem algum grau de organização e interconexão estratégica para serem 
considerados como movimento social, e também são menos que a agregação de tais eventos 
porque nem todo protesto pode ser atribuído a tais movimentos. Resta encontrar uma solução 
metodológica que comporte com clareza a distinção. 

Goodwin e Jasper também diferenciam movimento social de protesto politico ou 
social, definindo este ultimo como “o ato de desafiar, resistir ou demandar às autoridades, 
pessoas no poder e/ou práticas e crenças culturais de alguns indivíduos ou grupo” 
(FOMINAYA, 2014, tradução nossa). Ressaltam os autores a importância da distinção, 
pontuando que protesto é apenas uma das atividades realizadas por movimentos sociais e que 
a maioria dos protestos, mas não todos, procedem de movimentos. 

Mais enfaticamente, Rucht et al.(1999) pugnam pela distinção entre estudos de 
protesto e estudos de movimentos sociais, porquanto ainda que movimentos tendam a 
protestar, nem todos os protestos são conduzidos por movimentos. É sobre esta forma 
específica de confronto político protagonizado por atores que não conformam movimentos 
sociais, tal como são entendidos, que recai nosso interesse neste estudo. O protesto aqui figura 
como unidade de análise e dependente variável a compor o tema da pesquisa empírica 
desenvolvida nesta pesquisa acadêmica. 

Rucht et al (1999) apontam duas condições a serem preenchidas para que insatisfação 
se traduza em protesto: 1) os cidadãos devem atribuir uma situação deplorável não ao destino, 
                                                           
21 Dieter Ruch (1996), por exemplo, descreve ações de protesto como os “produtos” visíveis dos movimentos 
sociais, direcionados a atores e públicos externos ao movimento. 22 Consoante observa Bringel (2012), eventos de protesto são uma categoria analítica no estudo das ações 
coletivas dentro da escola norte-americana, desde um ponto de vista metodológico, proposta por Charles Tilly. 
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mas às ações de outra pessoa ou de um grupo de pessoas, a quem consideram culpadas; 2) os 
cidadãos devem perceber que o protesto pode melhorar sua situação. Isso porque “protesto… 
não é uma forma de comportamento irracional e espontâneo resultante de “contágio”. Protesto 
é, ao contrário, uma forma racionalmente escolhida, organizada e estrategicamente aplicada 
de articular e perseguir interesses políticos” (p. 9, tradução nossa). 

Diferentemente de outras formas de atividades sociais e políticas (p. ex., 
comportamento eleitoral), o protesto é (i) um fenômeno complexo, (ii) altamente contingente 
em termos de conteúdo, meta, tamanho, forma, duração, intensidade, recrutamento social, 
etc., (iii) tende a ser multifacetado, flexível, frequentemente despercebido pelo grande público 
e impreciso em suas consequências. As razões apresentadas, somadas às dificuldades de se 
compreender e mensurar protesto, fazem deste um campo da pesquisa social largamente 
negligenciado (RUCHT et al., 1999). 

O estudo empírico do protesto – complicado, mas nada impossível – demanda da 
pesquisadora algumas questões elementares para seu entendimento, tais como: o que está em 
jogo, quem protesta, quando e onde a ação ocorre, que tipo de ação é adotada, quem é o 
sujeito ou alvo da ação. Considerando ser o protesto um recurso performativo em que 
distintos atores tentam pautar questões específicas na agenda política, com o intuito de alterar 
o status quo, a questão crucial suscitada é: sob quais condições estes atores obtêm sucesso? 
(RUCHT et al., 1999). 
 Outro ponto da maior relevância e que consubstancia o problema de pesquisa ora 
perseguido pode ser colocado nos seguintes termos: 
 

Independentemente de quais condições sejam identificadas como geradoras e 
fomentadoras de atividades de protesto, é de importância central que teorias 
acerca dos protestos descrevam seus impactos na sociedade. [...] protesto é 
um indicador revelador de problemas que não são registrados nem tratados 
de uma maneira adequada (RUCHT et al, 1999, p. 8, tradução nossa)23. 

 
 

2.4 “CONTENTIOUS POLITICS” E REPERTÓRIOS: PARA ALÉM DA CONTESTAÇÃO 
 

É consenso entre estudiosos da ação coletiva e de movimentos sociais comprometidos 
com a abrangência e complexidade do fenômeno, que o entendimento das dinâmicas 
contestatórias perpassa necessariamente pela contemplação do Estado como categoria 
                                                           
23 No original: “Regardless of which conditions one identifies as generating and fostering protest activities, it is 
of central importance that theories concerning protest describe the impacts of protest on society. […] protest is a 
telling indicator for problems which are neither registered nor dealt with in an adequate manner”. 
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analítica, e que de sua adoção como referencial depende o êxito da explicação. O Estado 
importa (i) porque movimentos sociais se definem por sua relação com ele, como destinatário 
das demandas em benefício de grupos ou temas que estão em desvantagem política 
(AMENTA et al., 2002); (ii) por ser “um importante referente ‘real’ e ‘mental’ para os atores 
sociais” e por deter “o monopólio legítimo da violência, algo fundamental na luta política” 
(BRINGEL, 2011); (iii) porque nele se verifica fortemente o impacto de movimentos sociais, 
no tocante à determinação de políticas públicas (BAUMGARTNER, MAHONEY, 2005; 
BURSTEIN, LINTON, 2002); ou mesmo (iv) por ser considerado uma pré-condição 
necessária para a emergência de movimento sociais (MEYER, 2005). 

Assim sendo, Estados são parte, quando não objeto, de explicação de aspectos dos 
movimentos sociais; no entanto, são sub-conceitualizados ou mesmo esquecidos nas análises 
empreendidas por estudiosos do assunto. Para Amenta et al. (2002), há problemas de ordem 
conceitual e teórica que explicam tal lacuna na literatura. Conceitualmente, há uma predileção 
dos estudiosos de movimentos sociais pela “estrutura de oportunidade política” para fins de 
explicar um conjunto de episódios, ou mesmo um ciclo de protestos, em detrimento da 
referenciação a Estados e outras instituições políticas24. Teoricamente, falta clareza no que se 
concebe por estrutura e a seleção de variáveis não conduz a uma suficiente conexão entre 
contextos e aspectos dos movimentos sociais que estes deveriam explicar, o que compromete 
a pesquisa empírica. 

Dieter Rucht (1996) identifica como críticas à “estrutura da oportunidade política”: i) 
seus proponentes não são claros quanto ao que entendem por estrutura, bem como as variáveis 
eleitas não se fulcram em um princípio fundamental ou na teoria; ii) o conceito melhor se 
adéqua aos tipos de movimento com foco no terreno político e em questões relacionadas a 
poder político; iii) considerada uma perspectiva transnacional, o conceito não leva em 
consideração que oportunidades nacionais podem mudar rapidamente ao longo do tempo, 
ignorando a instabilidade característica de tais oportunidades; iv) oportunidades tendem a ser 
tratadas como objetivamente existentes e não como construções sociais, afeitas, portanto, a 
oscilações subjetivas (p. 188-9). 

Para o autor, as abordagens da oportunidade política ou do processo político 
negligenciam a base estrutural para a mobilização de recursos, enquanto as abordagens da 
                                                           
24 Em suma: “The literature on social movements rarely refers to states as such, and rarely to political parties, 
interest groups, and other political sociological concepts, but instead focuses on the “political opportunity 
structure” or political opportunities” (AMENTA el al., 2002, p. 50). 
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mobilização de recursos ignoram o amplo contexto político em que se inserem as 
organizações de movimento social. Na análise proposta por Rucht (1996), são identificados 
três tipos de agentes de mobilização que atuam na promoção de interesses coletivos e 
objetivam influenciar a tomada de decisão política: movimentos sociais, grupos de interesse e 
partidos políticos. Tais agentes – e aqui destacamos os movimentos sociais, têm sua atuação 
condicionada por um contexto estrutural integrado por três dimensões, quais sejam: uma 
cultural – referente às atitudes e comportamentos dos indivíduos aptos (ou não) a proverem 
apoio material, organizacional ou a participarem em eventos de protesto; uma social – 
compreende os meios e redes sociais que ditam a conformação de identidades coletivas, bem 
como a própria estratificação social e estrutura de classe existente; e uma política – marcada 
pela interação dos grupos com as autoridades e com os contra-movimentos. 

Dentre os estudos que visam superar a categoria da oportunidade política, merece 
destaque os empreendidos por Tilly (1998 apud AMENTA et al., 2002), em que o autor se 
esmera por uma maior clareza conceitual ao desenvolver aspectos do Estado, tais como 
democratização e capacidades estatais. O autor preocupa-se em estabelecer conexões entre 
tipos de regime e política contestatória, procurando delinear os componentes dos regimes, 
para além da usual afirmação de que Estados afetam a expectativa ou o caráter da mobilização 
popular. Os dois fatores destacados por Tilly – capacidade estatal e democratização – 
favorecem a análise comparativa de distintos regimes e a quantidade e tipo de contestação que 
ocorrem em seu interior. Para ele, ao grau de democratização dos estados corresponderá a 
formação de alianças entre membros políticos e atores sociais ou a opção lutas 
revolucionárias25. 
 O incremento na abordagem do processo político culminou no que identificamos em 
um dos tópicos anteriores como “repertórios de contestação”. Desenvolvido por Tilly, o 
conceito abrange mecanismos, processos e episódios como ferramentas explicativas e 
descritivas das sequências causais da contentious politics. Para além da noção inaugural, 
pode-se dizer que variáveis como “mobilização”, “atores” e “trajetórias” também foram 
agregadas ao conceito, compondo o que McAdam, Tarrow e Tilly (2001) denominaram 
“dinâmicas da contestação”. De inegável capacidade explicativa, a noção de repertórios de 
                                                           
25 Nesse sentido, Amenta et al. (2002) sustentam que “the extension of democratic rights is likely to influence 
many different outcomes of interest to those who study social movements. It should influence the level of 
challenger mobilization, the types of collective action chosen by challengers, as well as influence politically 
important identities. […] The configuration and evolution of rights will influence how groups will politically 
identify themselves and thus mobilize” (p. 61-2).  
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contestação mostra-se adequada à explanação do agir coletivo transgressivo. 
 Há formas outras conflitantes, porém, de oposição entre desafiantes e o Estado que 
não seguem estritamente a lógica de um repertório contestatório, mas que também não deixam 
de se filiar à política de confronto. A opacidade do terreno em questão explica-se, 
consideravelmente, em razão da contínua interação travada entre estados e desafiantes. Tal 
constatação parte de McAdam, Tarrow e Tilly (2001), para os quais  

 
fronteiras entre políticas institucionalizadas e não institucionalizadas são 
difíceis de se descrever com precisão. Mais importante, os dois tipos de 
políticas interagem incessantemente e envolvem processos causais similares. 
Coalizões, interações estratégicas e lutas de identidade ocorrem amplamente 
nas políticas de estabelecimento de instituições assim como nas rupturas de 
rebeliões, greves e movimentos sociais. [...] Praticamente todos os grandes 
movimentos sociais, revoluções e fenômenos similares crescem a partir de 
raízes em episódios menos visíveis de contenção institucional (p. 7)26. 

 
 Partindo desta inflexão, em que a inovação no agir coletivo contestatório pode se 
manifestar na adoção de práticas ou prerrogativas próximas ao Estado, Giugni e Passy (1998) 
propõe o enquadramento de certas ações coletivas ao que denominam “repertório de 
cooperação”, o que não suplantaria o repertório de contestação, mas o elasteceria. Os autores 
argumentam que organizações de movimentos sociais empregam, dentre outras, uma 
estratégia ambivalente em que combinam conflito e cooperação, uma “cooperação 
conflitante”. Tal cooperação figuraria como um novo tipo de incorporação de atores não 
institucionais ao sistema político. 
 Uma série de implicações, contudo, decorre da adoção de repertórios de cooperação. 
Do ponto de vista dos movimentos sociais, a cooperação conflitante acarreta uma maior 
profissionalização e burocratização do movimento, a alteração de suas características e papel 
diante do Estado, bem como afeta os níveis de mobilização. Para o Estado, a cooperação 
representa uma alteração na estrutura interna, afeta sua legitimidade, requer algumas 
adaptações organizacionais e provoca uma transformação em seu papel. 
 Abers, Serafim e Tatagiba (2014) também sugerem uma complementação da noção 
original de repertoire of contention27, agregando o conceito de “repertório de interação” para 
                                                           
26 No original: “boundaries between institutionalized and non-institutionalized politics are hard to draw with 
precision. More important, the two sorts of politics interact incessantly and involve similar causal processes. 
Coalitions, strategic interaction, and identity struggles occur widely in the politics of established institutions as 
well as in the disruptions of rebellions, strikes, and social movements. […] Virtually all broad social movements, 
revolutions, and similar phenomena grow from roots in less visible episodes of institutional contention”. 27 As autoras pontuam que o conceito de repertoire of contention é empregado por Tilly para “analisar as 
escolhas feitas pelos movimentos não no que se refere ao conteúdo da ação coletiva, mas à sua forma. (...) 
Apesar da escolha de como organizar ser profundamente influenciada por experiências passadas e normas 
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se referir às dinâmicas colaborativas entre atores no Estado e na sociedade. No caso brasileiro, 
destacam, a própria criação de muitos movimentos importantes resulta de alianças entre 
indivíduos dentro e fora do Estado, o que contraria a percepção do Estado como contraponto 
do movimento. As autoras identificam ao menos quatro rotinas de interação Estado-sociedade 
no Brasil: (1) protestos e ação direta, (2) participação institucionalizada, (3) política de 
proximidade e (4) ocupação de cargos na burocracia. 
 Losekann (2015b), por sua vez, propõe-nos a noção de “repertório de mobilização do 
direito”, referenciada em pesquisa na qual visa explicar mobilizações dos afetados por 
grandes empreendimentos extrativos na América Latina. Tal repertório implica interações 
entre operadores do direito (advogados, juízes, promotores, defensores etc.), atores que estão 
no Estado e os que estão fora dele e caracteriza-se pelo uso de oportunidades e estruturas 
legais e por mecanismos relacionais e interativos diversos.  
 
 
2.5 NEM FORA, NEM DENTRO DO ESTADO: POLÍTICA CONTESTATÓRIA NA 
FRONTEIRA 
 

Estudos recentes sinalizam uma reconfiguração das relações entre Estado e sociedade 
civil em curso no decorrer das três últimas décadas (LAVALLE; SZWAKO, 2015), o que 
igualmente se verifica quanto aos processos e mecanismos de contestação, em que ideais de 
uma democracia mais profunda e direta são invocadas (BRINGEL; PLEYERS, 2015), e 
mesmo nos estudos sobre as ações coletivas e os movimentos sociais28 (BRINGEL, 2011).  

As “reconfigurações” aludidas (relações entre Estado e sociedade civil e 
contestação/ação coletiva) partem do princípio da necessidade de revisão e desconstrução de 
paradigmas, resultantes de silêncios, distorções ou vieses em escolhas teóricas, conceituais ou 
metodológicas. Compreender as interações socioestatais pressupõe assimilar, entre outras 
ponderações, que as ideias de autonomia e protagonismo não se anulam pelo reconhecimento 
da codeterminação entre atores sociais e Estado29, bem como admitir que na relação entre 
                                                                                                                                                                                     
sociais, atores constantemente modificam seu repertório de ação coletiva, experimentando e combinando 
diferentes práticas em novas formas de organizar, mobilizar apoio e expressar demandas” (Abers, Serafim e 
Tatagiba, 2014, p. 327). 28 No tocante à reconfiguração dos estudos sobre ação coletiva e movimentos sociais, Bringel (2012) destaca que 
“novas perguntas foram surgindo devido às importantes mudanças que aparecem a partir de inícios da década de 
1990: a emergência de novos repertórios de ação coletiva, a ampliação e a interação das múltiplas escalas de 
atuação, a maior atenção analítica em escalas geográficas não-ocidentais, a utilização de internet e outras 
ferramentas tecnológicas como os telefones celulares, entre outros elementos” (p. 55). 29 Sobre esse ponto, Lavalle & Szwako elucidam que “[...] é equivocado entender a autonomia – da sociedade 
civil ou dos movimentos sociais – como ausência de relação – com o Estado, nesse caso. (...) Assim, longe de ser 
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política contestatória e política institucionalizada não só a primeira impacta a segunda, mas o 
Estado, com seus atores e práticas, influencia a formatação da ação coletiva (AMENTA et al., 
2002; MCADAM, 2001).  

No tocante a esta última relação, McAdam (2001) adverte para os riscos de se recorrer 
a uma rígida clivagem entre episódios de contestação e processos políticos rotineiros e 
conclama estudiosos de movimentos sociais a destinarem o devido lugar ao Estado em suas 
pesquisas, ressaltando a relação única e mutuamente constitutiva que caracteriza tais práticas:  

 
Na nossa visão, o estudo da política tende a materializar a distinção entre as 
formas de política não submissas que associamos a movimentos sociais, 
revoluções, revoltas camponesas e similares, e a aparentemente mais 
rotineira, formas de política institucionalizadas que constituem os ritmos 
“normais” da vida política. A maioria dos acadêmicos foca seus trabalhos em 
um ou outro lado dessa divisão analítica. Então temos estudos sobre 
comportamento de votos, lobbying, dinâmicas partidárias, governos 
municipais de um lado e análises empíricas de recrutamento de movimentos, 
violência revolucionária, estratégias de enquadramento e assim por diante do 
outro. Todos esses são tópicos interessantes e importantes. Mas a distinção 
nítida entre as políticas contenciosas e rotineiras que tendem a percorrer 
todos esses tópicos de outra forma inquestionáveis é infeliz e analiticamente 
insustentável.  Porque isso tende a obscurecer a dinâmica e relações 
recíprocas que quase sempre caracterizam o elo entre processos de política 
rotineiros e episódios de contenção (p.230, tradução nossa).  

Problematizar a interdependência entre atores sociais e instituições estatais não se 
revela, contudo, a mais fácil das tarefas – o entendimento pressupõe pensar a 
institucionalização, argumento pouco convidativo nas literaturas sobre movimentos sociais e 
sociedade civil (LAVALLE, 2014). Para a primeira, a institucionalização está associada à 
“dissolução dos movimentos”, enquanto para a segunda, a ocupação de cargos ou posições 
nas novas instituições traduz-se na “corrupção da lógica constitutiva da sociedade civil” 
(2014, p.12). 

Baumgartner & Mahoney (2005) compartilham do refinamento crítico e analítico que 
foge do reducionismo conceitual, pontuando que o aumento da institucionalização não 
necessariamente sugere conotações negativas de cooptação e concessão. Daí a importância de 
se contemplar em maior medida o Estado e as instituições políticas na investigação dos atores 
sociais e da ação coletiva que empreendem, conquanto: 

 
“(...) as mudanças tático-organizacionais dos atores civis caminham pari 
passu à interação com os respectivos poderes executivos, por sua vez, 

                                                                                                                                                                                     
ausência de interação com atores políticos, a autonomia como categoria nativa exige o escrutínio dos modos 
práticos de sua invocação nas, e por meio das configurações concretas em que ela  é mobilizada” (2015, p. 182). 
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interpelados por saberes e dinâmicas advindos desses atores, sem que a 
ampliação e a intensificação das trocas entre ambos anulem ou – no jargão 
do debate - ’cooptem’ os atores ou desvirtuem irremediavelmente suas 
táticas consagradas, inclusive as de índole disruptiva. São, então, essas 
lógicas, dinâmicas e dessimetrias que interessam à agenda do interacionismo 
socioestatal e cuja caracterização vem ganhando densidade graças à pesquisa 
empírica que assume a interdependência como ponto de partida, e não como 
ponto de chegada da investigação” (LAVALLE; SZWAKO, 2015, p. 178). 
 

Reconhecer que há uma interdependência ou mútua constituição entre Estado e 
sociedade civil não é o mesmo que afirmar que há entre eles correspondência ou que 
partilham de projetos similares, o que decorre da identificação dos distintos projetos políticos 
que digladiam na sociedade. A tendência a um deslocamento de sentido de conceitos como 
sociedade civil, no âmbito das disputas entre projetos políticos distintos, decorre do que 
Dagnino (2004) identifica como uma “confluência perversa” entre o projeto participativo 
democratizante e o projeto neoliberal. O que deveria consubstanciar um efetivo processo de 
alargamento da democracia, com a crescente participação da sociedade civil nas discussões e 
tomada de decisões políticas, resultou na radical conversão e redução do significado político 
crucial da participação à gestão30. 

Não é exagero pensar que tal obscurecimento intensifica os – muitos – problemas já 
enfrentados pelos movimentos sociais e ativistas mais reivindicativos que não se enquadram 
nos moldes das novas políticas de controle social, cada vez mais circunscritas a espaços 
formais e institucionalizados. É o paradoxo que Bringel (2011) observa e enuncia: 

 
Ao mesmo tempo em que governos locais e instituições internacionais 
clamam crescentemente pela “participação da sociedade civil”, respondem 
com repressão e criminalização aos movimentos sociais mais conflituosos e 
aquelas expressões mais radicais de protesto. Deste modo, um determinado 
tipo de participação política é bem-vindo (aquela que se encaixa dentro de 
um marco sistêmico e mais reformista, e que inclusive pode contribuir a 
legitimar certas ações governamentais), enquanto todas aquelas que supõem 
algum tipo de ameaça ou simplesmente uma crítica lúcida são criminalizadas 
(p. 68-9). 

 
Amenta et al. (2002), por sua vez, referem-se ao impacto de Estados sobre 

movimentos sociais como um processo recursivo: movimentos sociais são influenciados por 
                                                           
30 Dagnino (2004) pondera que a descaracterização do termo sociedade civil intenta subtrair o conteúdo da 
cidadania que este contempla, retirando-a do terreno da política e devolvendo-a ao Estado, seu detentor 
exclusivo. “Vale lembrar que um dos pontos fundamentais do esforço democratizante dos anos 80, que se inicia 
nos anos 70 com a luta contra um Estado autoritário e centralizador, era também uma batalha contra uma 
concepção estatista de poder e de política e por uma visão ampliada da política e seus agentes. Essa visão 
ampliada incluía a sociedade civil como uma arena política legítima e enfatizava a cidadania (...) como um 
processo de constituição de sujeitos políticos” (p. 158). 
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Estados e sempre emergem “em um contexto político que favorece a ação em alguns tempos e 
lugares mais que em outros, que favorece certas formas de organização e linhas de ação em 
detrimento de outras e certos tipos de identidades políticas sobre outras”31 (p. 48). Estados, 
por sua vez, são influenciados por movimentos sociais na medida em que estes mobilizam 
pessoas, recursos e reivindicações em torno de linhas de ação estratégicas específicas – que 
geralmente contemplam práticas não convencionais, não institucionais, disruptivas ou 
transgressivas; movimentos sociais recorrem à ação coletiva para “contestar políticas estatais, 
leis, burocracias, regras e instituições de modo a obter ganhos àqueles que representam” (p. 
49). 

Para deixar claro o sentido com que os termos são empregados, os autores definem 
“movimentos sociais” como grupos politicamente desfavorecidos que se engajam em 
permanente ação coletiva para assegurar suas reivindicações e “Estados” como conjuntos de 
organizações política, militar, judicial e burocrática que exercem autoridade política e 
controle coercivo sobre populações circunscritas a territórios delimitados (AMENTA et al., 
2002). 

Na definição simplista de Estado apresentada, está claro como este aparece como algo 
dado, estático, naturalizado até. Bringel e Falero (2014) chamam-nos a atenção para essa sub-
conceitualização do Estado, cujo debate teórico é recorrentemente relegado a segundo plano 
nos estudos em que aparece ao lado de movimentos sociais. Estados também são atores que 
demandam conhecimento mais aprofundado de “seus trajetos históricos, suas formas de ação, 
sua heterogeneidade interna, as diferentes correlações de forças a curto prazo e matrizes 
sociopolíticas mais permanente no médio e longo prazo” (p. 8, tradução nossa). Isso porque o 
Estado requer ser encarado como um ator dual:  

 
 (…) en un extremo sigue teniendo el monopolio legítimo de la violencia en 
una territorialidad delimitada donde ejerce su poder, la coerción e influencia 
sobre actores diversos; en otro extremo, es también el responsable por la 
democratización política y social, jugando un papel distinto de interlocución 
con la sociedad y los movimientos (visto, en general, como normativamente 
más positivo). En el medio de estos dos polos una multitud de formatos de 
interacción son posibles (p. 16). 

                                                           
31 A ideia é descrita pelos autores nos seguintes termos: “States tend to dwarf social movements in terms of size, 
resources, and power, and states influence social movements, especially those making claims through states. We 
work from the premise that aspects of states will influence challengers’ mobilization, forms of organizations, and 
lines of action by affecting the likelihood that they will be productive. In this process we often derive 
expectations that diverge from those employing political opportunity concepts, but have some currency in studies 
of social movements” (Amenta et al., 2002, p. 48-9). 
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Banaszak (2005) corrobora a concepção de um estado multifacetado, que desempenha 
distintos papeis em relação aos movimentos sociais, e pontua que políticas públicas afetam o 
desenvolvimento da interseção Estado-movimento. Para a autora, políticas públicas criam 
oportunidades para ativistas de movimentos terem acesso a posições estatais, destacando que 
“a formação, modificação ou eliminação de determinadas políticas públicas muda a 
organização do governo, movimenta pessoas dentro e fora das instituições e cria uma rede de 
regras e normas operacionais que determinam o funcionamento do estado” (p. 170, tradução 
nossa). 
 Diante da árdua tarefa de se determinar o que vem a ser “puramente” estatal ou não, 
substancialmente conflitivo ou não e de situar a política contestatória em uma relação que é 
mutuamente constitutiva, cabe-nos refletir sobre os seguintes questionamentos levantados por 
Tarrow (2011):  
 

Onde protesto e contenção se tornaram mais fáceis de organizar e são 
amplamente legitimados; onde a polícia e os detentores do poder preferem 
discutir táticas e problemas com os movimentos ao invés de reprimi-los; 
onde a mídia ou os tribunais resolvem questões que uma vez tenham sido 
lutadas nas ruas – nessas condições, irá a forma histórica do movimento 
social ser absorvida em condições políticas comuns, assim como foi a greve 
e as demonstrações do último século? Ou irá o grande volume de contenção 
submergir o processo rotineiro de participação de grupos eleitorais e de 
interesse em um mar de políticas indisciplinadas? O formato do futuro 
dependerá de como se relaciona com estado, capitalismo e sistema 
internacional. Pelo fato dos três estarem passando por profundas mudanças, 
no século que está adiante, o mundo pode ter a experiência de um novo e 
vasto poder em movimento (p. 15, tradução nossa).  

Para além de evidenciarmos como, a um só tempo, o Estado atua como agente 
repressor do confronto político protagonizado fora do repertório padrão, com o emprego de 
sua força policial especializada, mas se vê impelido a tolerar reivindicações amparadas no 
direito de se associar, de realizar assembleias, de livre expressão e manifestação, faz-se 
crucial situarmo-nos mais precisamente quanto a que Estado nos referimos quando 
vislumbramos a tradução do conflito, da política contestatória em políticas públicas. 

O caráter concorrente de incitação e restrição quanto a objetivos políticos radicais 
proporciona o matiz da definição de Estado à qual nos filiamos neste trabalho e entendemos 
ser a adequada para recepcionar o misto de repulsa e recepção do conflito político por ele 
encarnada, e que se inscreve igualmente na linguagem dos direitos, a concepção do Estado 
como um paradoxo (BROWN, 2002).  
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 Wendy Brown (2002) apresenta paradoxo como uma condição política possível, mas 
exigente e frequentemente insatisfatória. Não se trata de uma contradição ou tensão, pois sua 
ênfase antes reside na sua insolubilidade: qualquer concessão feita nos limites da ordem social 
prevalecente reafirma a impossibilidade de se entregar o que se demanda sem que se reforce a 
existência da opressão e da desigual distribuição do poder e dos discursos que as produzem. É 
dizer, o Estado para quem se reivindica políticas públicas – assinaladas como “aquilo que não 
se pode não querer” – é o mesmo que em suas múltiplas manifestações do poder garante a 
perpetuação da dominação sobre os que reivindicam32.  O desafio posto, portanto, é inscrever 
protestos por demandas pontuais nessa estrutura paradoxal sem que percam (no todo ou em 
parte) o potencial radical que ostentam. 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
32 A lógica do paradoxo, na qual circunscrevemos a definição de Estado adequada para a investigação pretendida, 
é especificamente apresentada por Brown (2000) no tocante à questão do valor da linguagem dos direitos para as 
mulheres, explanada nos seguintes termos: “[...] rights secure our standing as individuals even as they obscure 
the treacherous ways that standing is achieved and regulated; they must be specific and concrete to reveal and 
redress womens’s subordination, yet potentially entrench our subordination through that specificity; they promise 
increased individual sovereignty at the price of intensifying the fiction of sovereign subjects; they emancipate us 
to pursue other political ends while subordinating those political ends to liberal disocurse; they move in a 
transhistorical register while emerging from historically specific conditions; they promise to redress our 
suffering as women but only by fracturing that suffering – and us – into discrete components, a fracturing that 
further violates lives already violated by the imbrication of racial, class, sexual, and gendered power” (p. 430). 
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3 UM LUGAR PARA O ATIVISMO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA INTERSEÇÃO NECESSÁRIA 
  

 Década de 1970. Para a América Latina, é um intervalo no tempo marcado pela 
vigência e alastramento de ditaduras militares: no Chile (1973-90), onde um golpe findou o 
primeiro governo socialista do mundo eleito democraticamente, Brasil (1964-85), apogeu da 
ditadura e AI-5 em pleno vigor, Paraguai (1954-89), Bolívia (1971-78), Equador (1972-79), 
Uruguai (1973-85), Argentina (1976-83), além de quase toda a América Central. 
 Em contraposição aos tempos de ferro do regime repressivo vigente, foi também a 
década em que se verificou um grande impulso do movimento popular no Brasil (DOIMO, 
1983), registrando um denso quadro de mobilizações e movimentos sociais (GOHN, 2011), e 
também um período em que a tematização da sociedade civil como objeto de reflexão ganha 
lugar na obra de autores brasileiros (LAVALLE, 2003; SCHERER-WARREN; 
LÜCHMANN, 2004) e o debate acadêmico sobre movimentos sociais se institucionaliza na 
América Latina (JACOBI, 1987; BRINGEL, 2011). 
 Outra movimentação relevante dos anos 1970 que nos servirá como lente analítica 
para os tempos atuais, especialmente no que tange à onda global de protestos inflamada a 
partir de 2008, é a registrada na literatura estadunidense, concernente à efervescência de 
estudos pontuando a interativa relação entre políticas públicas e movimentos sociais 
(MEYER, 2005). Em geral, estudiosos das políticas públicas ou dos movimentos sociais 
reconhecem a importância do outro fenômeno para o objeto de seu interesse, mas pouco 
avançam além deste reconhecimento. Esta tônica de omissão recíproca não foi, contudo, a 
prevalente na década referenciada. 
 Trabalhos como o de Michael Lipsky (1970) reivindicaram o protesto como uma 
estratégia política aos grupos mais desfavorecidos na representação de seus interesses por 
meios convencionais. Seu ponto central era que o protesto algumas vezes funcionava. Nesse 
sentido, o autor identificou  
 

Um fundamento lógico central da estratégia de movimento como uma 
tentativa consciente de incluir terceiros no conflito a fim de aumentar as 
apostas no conflito e trazer pressão favorável para dar suporte ao processo 
político. Enquanto os alvos finais dos movimentos são geralmente os 
formuladores de políticas, os movimentos devem mobilizar pessoas e 
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recursos dentro da sociedade mais ampla no intuito de influenciar esta elite 
dominante (MCCARTHY et al., 1996, p. 291)33. 

 
Skocpol & Amenta (1986) destacam os achados de Frances Piven e Richard Cloward, 

estudiosos da política social americana, que igualmente apontam para a obtenção de 
incrementos em benefícios sociais como consequência das concessões de elites a protestos 
conduzidos por pobres e trabalhadores. Cientes dos limites que tal abordagem comporta, 
concluem de suas ponderações que “essa abordagem de rompimento em massa é certamente 
muito mais cética sobre as possibilidades de redistribuição da democracia capitalista do que as 
simples abordagens democráticas, mas ainda postula possibilidades de respostas políticas às 
demandas populares” (p. 138-9, tradução nossa). 
 Os trabalhos de Piven e Cloward remeteram muito pontualmente à conexão entre 
políticas governamentais dirigidas aos pobres e sua resposta. Em um primeiro momento, 
exploraram, na obra Regulating the Poor (1971), o recurso à concessão de políticas públicas – 
no caso, realização de gastos sociais – pelo governo como um esforço para manter a paz 
social e evitar protestos. Posteriormente, em Poor People’s Movements (1977), observaram a 
relação inversa, relatando quatro casos históricos para mostrar que o protesto disruptivo era o 
melhor meio disponível para os pobres influenciarem políticas governamentais em seu 
benefício. “Eles alegaram que em tempos de incerteza eleitoral, os políticos poderiam 
responder ao rompimento através de concessões de políticas públicas a grupos representados 
em alguma forma pelos manifestantes” (MEYER, 2005, p. 5, tradução nossa). 
 Outro trabalho crítico sobre movimentos sociais e políticas públicas do período 
assinalado é o The Strategy of Social Protest (1975), de William Gamson. Com foco nos 
atributos organizacionais, estruturas, reivindicações e táticas correlacionados com o sucesso, o 
trabalho abordou políticas públicas como um resultado e produto do protesto social (Meyer, 
2005). Questões como (i) que tipo de mudança movimentos procuram promover? e (ii) em 
que condições os movimentos obtêm êxito? também foram suscitadas e perscrutadas pelo 
autor (TARROW; TILLY, 2009).  
 Por trás do efusivo incremento na literatura mencionada, identifica-se, nos Estados 
Unidos, a ascensão do movimento feminista, bem como o crescimento exponencial de grupos 
demandando políticas não discriminatórias, ambientais, direitos humanos, movimentos por 
                                                           
33 No original: “[…] a central fundamental logic of movement strategy as a conscious attempt to draw third 
parties into the conflict in order to raise the stakes in the conflict and bring favorable pressure to bear on the 
policy process. While movements’ ultimate targets are typically policymakers, movements must mobilize people 
and resources within the wider society in order to influence this authoritative elite”. 
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direitos civis etc. O incremento da atuação dos movimentos sociais repercutiu em maior 
atenção e atividade governamental em prol das causas levantadas e na inserção dos temas 
antes negligenciados na agenda federal estadunidense (BAUMGARTNER; MAHONEY, 
2005; ROCHON; MAZMANIAN, 1993). 
 A explosão de trabalhos críticos com ênfase na relação entre movimentos sociais e 
políticas públicas, contudo, não se traduziu em fôlego na agenda de pesquisas sobre o tema 
nas décadas que se sucederam. Estudos sobre movimentos sociais geralmente reportam-se ao 
contexto e resultados da mobilização política, mas sem reservar às políticas públicas um 
espaço significativo na estrutura das oportunidades políticas. O processo político é terreno que 
a literatura de movimentos sociais evita explorar. Infere-se de trabalhos de acadêmicos como 
McAdam, Meyer, Tarrow e Tilly que 
 

[...] nas últimas décadas, acadêmicos dos movimentos sociais têm cada vez 
mais focado nas circunstâncias sob as quais os movimentos sociais emergem 
ou desaparecem. O foco no contexto, ou “estrutura de oportunidade 
política”, destaca as relações entre políticas convencionais, políticas públicas 
e protestos políticos (MEYER, 2005, p. 8-9, tradução nossa). 

  
 Meyer (2005) observa que, não obstante políticas públicas sejam corriqueiramente 
retratadas como um resultado de movimentos sociais, a interação das mudanças substantiva e 
simbólica nas políticas com o desenvolvimento de um movimento desafiador permanece sub-
teorizada e pouco explorada. E pontua que, basicamente, “acadêmicos dos movimentos 
sociais tratam o processo político como uma caixa preta contida no estado, que os 
movimentos possam ocasionalmente abalar e incomodar, ao passo que acadêmicos das 
políticas públicas tratam os movimentos como atores indiferenciados e unitários que 
respondem (ou não) mediante ruptura” (p. 3, tradução nossa).  
 Para o autor, a questão mais provocativa a se considerar é se a participação em 
movimentos sociais tornou-se condição necessária – embora certamente não suficiente – para 
afetar mudanças de políticas para a maioria dos grupos (MEYER, 2005). Respondendo à 
pergunta posta, Meyer (2005) afirma haver uma gama de influências mútuas entre políticas 
públicas e protesto, e que para entender tais relações é necessário exceder a gramática de 
resultados e origens e considerar uma interpretação abrangente das conexões que possibilitam 
interações complexas e iterativas, bem como um período de tempo maior para a busca de 
padrões de influência.  

Rochon e Mazmanian (1993) observam que uma das condições para se demonstrar que 
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movimentos sociais podem afetar substancialmente resultados de políticas públicas é sua 
ascensão ao policy process. Para os autores, os movimentos sociais frequentemente fracassam 
na consecução das mudanças de políticas que demandam, apesar de impressionantes 
manifestações que angariam amplo apoio e ainda que a participação em movimentos tenha se 
tornado cada vez mais popular como uma forma de ação política. Na tentativa de solucionar 
tal dilema, propõem a distinção entre três arenas de sucesso do movimento – mudança na 
política pública, ganho de participação no processo das políticas e mudança de valores sociais 
– e destacam o acesso ao policy process como “o caminho mais efetivo para organizações de 
movimento impactarem em resultados de políticas públicas, porquanto as autoridades estão 
frequentemente mais dispostas a oferecer inclusão no processo do que a aceitar as demandas 
do movimento por mudança nas políticas públicas” (p. 75, tradução nossa). 
 Burstein e Linton (2002) acenariam positivamente para o questionamento, porquanto 
afirmam que todos os estudiosos da política democrática vislumbram que partidos políticos, 
grupos de interesse e organizações de movimentos sociais influenciam fortemente as políticas 
públicas. No levantamento que fazem do impacto de organizações políticas na política 
pública, os autores identificam quão pouca evidência está disponível nos estudos acadêmicos 
e quão pouco sabemos do tema, não obstante sua notória relevância. Consoante pontuam os 
autores: 
 

Todo aquele que estuda políticas democráticas concorda que partidos 
políticos, grupos de interesse e organizações de movimentos sociais (OMSs) 
influenciam fortemente a política pública. Essas organizações políticas 
definem problemas públicos, propõem soluções, agregam preferências 
políticas dos cidadãos, mobilizam votantes, fazem exigências aos oficiais 
eleitos, comunicam informações sobre a ação governamental dos seus 
apoiadores e do público mais amplo e tornam ações legislativas 
relativamente coerentes possíveis. Elas parecem indispensáveis à formulação 
de políticas democráticas; não é possível um regime democrático no mundo 
moderno sem eles (p. 381-2, tradução nossa)34. 

 
 A indispensabilidade dos movimentos sociais para a democracia é referendada por 
autoras como Fominaya (2014), para a qual movimentos sociais exercem o papel de atores 
políticos centrais e acarretaram a maior parte das mudanças sociais importantes desde o final 
                                                           
34 No original: “Everyone who studies democratic politics agrees that political parties, interest groups, and social 
movement organizations (SMOs) strongly influence public policy. These political organizations define public 
problems, propose solutions, aggregate citizens’ policy preferences, mobilize voters, make demands of elected 
officials, communicate information about government action to their supporters and the larger public, and make 
relatively coherent legislative action possible. They seem indispensable to democratic policy making; no 
democratic polity in the modern world is without them “. 
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do século XVIII. “Movimentos sociais são o alicerce de qualquer democracia”, assevera, 
assim como o direito ao protesto desponta como um dos direitos mais fundamentais da 
liberdade de expressão política. E pontua que, “dada a importância crucial dos movimentos 
sociais para a democracia, é curioso como pouca atenção é geralmente dada a movimentos 
sociais por cientistas políticos ou em estudos sobre democracia, cuja ênfase recai sobre 
política eleitoral e formas representacionais de participação política”35 (FOMINAYA, 2014, 
p. 4). 
 É esta a orientação identificada também na produção acadêmica da ciência política 
brasileira, consoante observa Francisco Tavares (2015b). Em um levantamento apresentado 
pelo acadêmico, identifica-se, entre as pesquisas empíricas de ciência política publicadas em 
periódicos classificados no estrato A pela Capes entre os anos de 2007 e 2013, a prevalência 
de artigos atinentes à rotina de instituições políticas (55,9%), enquanto aqueles dedicados a 
práticas como protestos e conflitos contrários às regras institucionais apresentam o menor 
percentual (2,8%). 
 Parte expressiva dos trabalhos sobre o tema sinaliza para a relação mutuamente 
constitutiva entre política institucionalizada e política do confronto, embora o estudo da 
política tenda a reificar a distinção entre política informal – associada a movimentos sociais, 
revoluções, rebeliões – e formas mais rotineiras de política institucionalizada – que 
constituem o ritmo “normal” da vida política (MCADAM, 2001). A compreensão da dinâmica 
da democracia requer, contudo, a necessária consideração do que se denomina “política 
informal”, que confere lastro e vitalidade às instituições formais do processo social (COBB; 
ELDER, 1971).  
 A partir desta perspectiva, faz-se oportuno questionar como um tema ou uma demanda 
se torna ou falha em se tornar o foco de preocupação e interesse dentro do processo político. 
Este é um dos pontos que se busca esclarecer nos tópicos que seguem.  
 
 
3.2 O ESTADO DA ARTE DA PRODUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

De tradição estadunidense, a política pública surge como uma subárea da Ciência 
Política, sendo introduzida como ferramenta de decisões na seara governamental no pós-

                                                           
35 No original: “Given the crucial importance of social movements to democracy, it is curious how little attention 
is generally paid to social movements by political scientists, or in democracy studies with their emphases on 
electoral politics and representational forms of political participation”. 
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Guerra Fria. Mencionam-se como fundadores da área os teóricos Harold Laswell, Herbert 
Simon, Charles Lindblom e D. Easton (SOUZA, 2006). 

Souza (2007) concebe política pública como “o campo do conhecimento que busca, ao 
mesmo tempo, colocar o 'governo em ação' e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudança no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”. 
Ainda sobre o conceito de políticas públicas, a autora retoma definições de destacados 
teóricos sobre o tema: 
 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980) como 
um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 
Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades 
dos governos, que agem diretamente ou por delegação, e que influenciam a 
vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como 
“o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida 
continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política 
pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por 
quê e que diferença faz. Já a definição mais clássica é atribuída a Lowi apud 
Rezende (2004: 13): política pública é “uma regra formulada por alguma 
autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, 
regular, o comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções 
positivas ou negativas” (2007, p. 68). 
 Theodore Lowi postula que a política pública determina o comportamento político - 

“policy determine politics”. Considerada esta a ordem em que estão dispostos os objetos da 
análise do teórico (política pública e comportamento político), o seguinte questionamento 
emerge e nos desafia à reflexão: quem determina a produção de política pública? 
Parafraseando Laswell: quem obtém o quê, quando e como no processo de policy-making? 

Nos diferentes contextos, policy-making assume o significado de construção, criação, 
geração, desenvolvimento ou produção da política pública. Mais ainda, “a policy-making trata 
fundamentalmente de atores cercados por restrições que tentam compatibilizar objetivos 
políticos (policy goals) com meios políticos (policy means), num processo que pode ser 
caracterizado como 'resolução aplicada de problemas'” (HOWLETT el al., 2013, p. 5). 

Na esteira desse argumento, a ideia de policy-making como um processo dinâmico e 
um comportamento orientado para o alcance de objetivos e de política pública como um 
agrupamento de decisões mutuamente relacionadas, “tomadas por um ator ou grupo de atores 
políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios necessários para alcançá-
los, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões estaria, em princípio, ao 
alcance desses atores” (JENKINS, 1978 apud HOWLETT et al., 2013, p. 8-9), concorre para 
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situarmos as decisões de políticas públicas em um terreno em permanente tensão, em que 
múltiplos interesses digladiam e onde, excetuada a prevalência dos atores governamentais na 
tomada de decisões36, a influência dos demais 'jogadores' envolvidos apresenta-se como um 
campo em disputa. 

Caracterizarmos o processo de produção da política pública (policy-making) importa 
compreendermos sua sistematização em estágios ou fases, relevante para a identificação dos 
atores, ideias e instituições envolvidos em suas distintas etapas. Adotando como parâmetro o 
processo político-administrativo, Howlett el al. (2013) aderem ao ciclo da política pública 
constituído de cinco estágios, a saber: montagem da agenda, formulação da política, tomada 
de decisão política, implementação da política e avaliação. E elucida: 

 
Nesse modelo, a montagem da agenda se refere ao processo pelo qual os 
problemas chegam à atenção dos governos; a formulação da política diz 
respeito ao modo como as propostas de política são formuladas no âmbito 
governamental; a tomada de decisão é o processo pelo qual os governos 
adotam um curso de ação ou não ação; a implementação da política se 
relaciona ao modo pelo qual os governos dão curso efetivo a uma política; e 
a avaliação da política se refere aos processos pelos quais tanto os atores 
estatais como os societários monitoram os resultados das políticas, podendo 
resultar daí em uma reconceituação dos problemas e das soluções político-
administrativas (p. 15). 

 
Semelhante caracterização da produção da política pública é encontrada em 

Theodoulou (1995, p. 86-87), que a apresenta em seis estágios comumente aceitos na 
literatura sobre o tema, assim descritos: 1) reconhecimento do problema e identificação da 
questão – estágio que direciona a atenção dos formuladores de políticas para um problema 
que reclama ação governamental; detectada a legitimidade dos problemas, então estes se 
tornam questões; 2) definição de agenda – as questões derivadas dos problemas adquirem 
status de assunto grave; 3) formulação da política – são desenvolvidas propostas de resolução 
das questões; 4) adoção da política – estágio em que são envidados esforços para a obtenção 
de apoio suficiente para uma proposta, a fim de torná-la a política assumida pelo governo; 5) 
implementação da política – o mandato da política é voltado para programas públicos e para a 
burocracia federal, geralmente com a cooperação dos cidadãos, Estado e governos locais; 6) 
                                                           
36  Em seu estudo sobre presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório, Limongi (2006) 
sustenta que, no Brasil, o governo controla a produção legislativa e esse controle é resultado da interação entre 
poder de agenda e apoio da maioria. Isso porque a Constituição de 1988 assegura ao Executivo a prerrogativa 
exclusiva de iniciar legislação nas áreas de política mais importantes. Ou seja, o presidente controla a agenda. 
Daí afirmarmos que os atores governamentais exercem a maior influência na tomada de decisões de políticas 
públicas. 
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análise e avaliação da política – envolve o exame das consequências e resultados das ações de 
políticas públicas adotadas. 

Importará, para o presente estudo, incursionarmos pelo estágio de definição de agenda, 
contempladas sua montagem e a tomada de decisão, por corresponder este ao momento em 
que um problema desponta como um assunto que demanda maior atenção por parte do 
governo, impactando no curso oficial de ação adotado. Sobre a agenda, esclarece John 
Kingdon (apud HOWLETT et al., 2013, p. 103):  

 
A agenda, como a imagino, é a lista das questões ou problemas que recebem 
alguma atenção séria, em algum dado momento, por parte dos funcionários 
do governo e das pessoas de fora do governo que estão próximas a esses 
funcionários... Do conjunto de todas as questões ou problemas concebíveis, 
aos quais os funcionários poderiam estar voltando sua atenção, na realidade 
prestam sérias atenção apenas a alguns, e não a outros. Assim, o processo da 
montagem da agenda limita esse conjunto de questões concebíveis ao 
conjunto que de fato se torna foco de atenção. 
 

 
3.2.1 Revisitando modelos e teorizações sobre a definição de agenda governamental 
 

No processo de produção de políticas públicas, a interação entre os atores estatais e 
privados é campo em destacada transformação e reclama estudos que acompanhem a 
atualidade das novéis formas identificadas. Se antes qualquer das clássicas teorias da policy-
making davam conta dos atores envolvidos na definição das agendas de governo, justamente 
pela clara primazia da atuação de determinados atores sobre outros37, a realidade dos dias 
atuais foge à obviedade outrora hegemônica na literatura internacional, especialmente a 
estadunidense, e revela um cenário em que múltiplos interesses travam acirrada disputa no 
terreno público das decisões políticas.  

O que se verifica, consoante Faria (2003, p. 21-22), é que uma grande variedade de 
pesquisas empíricas e de ensaios de natureza teórico-conceitual tem demonstrado a 
incapacidade dos modelos tradicionais de interpretação dos mecanismos de intermediação de 
interesses, como o pluralismo, o corporativismo, o marxismo, em suas várias derivações, de 
                                                           
37 Fuks (2000), ao tratar da definição de agenda, ressalta que, não obstante uma pluralidade de atores, grupos e 
instituições tendam a participar na disputa que envolve a emergência e a caracterização dos assuntos públicos, 
evidencia-se que alguns atores apresentam claras vantagens sobre os outros. “Essas vantagens existem em razão 
da distribuição diferenciada de recursos materiais, organizacionais e simbólicos. Os atores situados no âmbito 
das instituições governamentais estão entre aqueles que assumem uma posição privilegiada nessa disputa. A 
visibilidade de seus pronunciamentos e o caráter singular do discurso público oficial – fortalecido por seu 
amparo em outras formulações estatais (ex.: leis) – asseguram a esses atores condições especiais de participação 
no debate público”. 
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dar conta da diversificação e da complexificação desses processos, muitas vezes marcados por 
interações não hierárquicas e por um baixo grau de formalização no intercâmbio de recursos e 
informações, bem como pela participação de novos atores, como, por exemplo, organizações 
não-governamentais de atuação transnacional e redes de especialistas. Na verdade, há hoje 
uma Babel de abordagens, teorizações incipientes e vertentes analíticas que buscam dar 
inteligibilidade à diversificação dos processos de formação e gestão das políticas públicas em 
um mundo cada vez mais caracterizado pela interdependência assimétrica, pela incerteza e 
pela complexidade das questões que demandam regulação. 

Majone (2008) observa que, em se tratando da definição de agenda, não existe nenhum 
paradigma geralmente aceito - “mesmo os modelos mais conhecidos são bastante específicos, 
em grande parte descritivos e somente contemplam alguns aspectos do que se poderia 
razoavelmente assumir como parte da definição de agenda” (p. 228, tradução nossa)38. O 
controle e a formatação da agenda são, para o autor, aspectos-chave para a compreensão de 
como a política pública é feita ou porque certos assuntos nunca ascendem a ela, assim como 
as limitações de recursos – de tempo, dinheiro, pessoal ou expertise –, que geralmente 
reclamam a definição de prioridades na decisão da agenda. Argumenta, ainda, que razões 
metodológicas, conceituais e substantivas têm acarretado na negligência da literatura a certos 
temas afetos à agenda setting, como as influências exógenas na agenda doméstica, a definição 
de agenda a nível internacional e a ideia de governança – que engloba e suplanta a de 
governo.  

É esse o contexto em que se insere o tema da definição de agenda (agenda setting), 
estágio da policy-making que apresenta questões basilares ainda não suficientemente 
respondidas sobre ascensão e omissão de temas no processo decisório39 e que clama a 
investigação de processos de participação política e seus limites no contexto da teoria 
democrática40. Capella et al. (2015) pontuam que, não obstante a ampliação dos estudos sobre 
políticas públicas no Brasil, a pesquisa sobre a formação de agenda governamental é ainda 
incipiente e concentra-se em estudos de caso de políticas setoriais específicas. 
 Capella et al. (2015) referem-se a “agenda governamental” ou “agenda de políticas 
públicas” como nomenclaturas que designam o conjunto de questões que recebem atenção dos 
                                                           38 “Even the best-known models are rather ad hoc, largely descriptive, and cover only some aspects of what one 
could reasonably assume to be part of agenda setting.” 39 “Por que alguns assuntos ascendem às agendas enquanto outros são negligenciados? Por que algumas 
alternativas recebem mais atenção que outras?” são questões levantadas por Kingdon (1995, p. 105) em seus 
estudos sobre a formação da agenda governamental. 40 Para Majone (2008, p. 232), “poucos tópicos da análise das políticas públicas estão mais intimamente ligados 
à teoria e prática da democracia representativa que a agenda setting e o controle da agenda”.  



67 
 

agentes responsáveis pela formulação de políticas públicas (policy makers), referentes ao 
processo de agenda-setting. Foco da investigação ora empreendida neste trabalho, a agenda 
governamental ou das políticas públicas (policy agenda-setting) corresponde a uma das 
tradições de estudos identificadas no histórico da investigação sobre a definição de agenda, 
distinguindo-se da agenda midiática (media agenda-setting) e da agenda pública (public 
agenda-setting) (Rogers e Dearing, 1996), ou ainda destas e da agenda eleitoral 
(MCCARTHY; SMITH; ZALD, 1996), ou como oposta a uma agenda sistêmica e parte da 
agenda institucional (COBB; ELDER, 1971). 

Dentre a miríade de temas a merecer a atenção de um dado público, aqueles que, de 
forma cíclica e meio hierárquica, despertam a preferência de uma ou outra arena do governo 
passam a constituir a agenda governamental (MCCARTHY; SMITH; ZALD, 1996). Das 
mudanças nos temas contemplados em tal agenda podem resultar janelas de oportunidades 
políticas para grupos que procuram promover suas questões ao centro da atenção política. O 
obstáculo maior a ser transposto, contudo, são as elites políticas e econômicas, públicos que 
detém o controle do acesso à agenda governamental e que em países de acentuada 
desigualdade social, como o Brasil, refletem as clivagens de classe, gênero e raça que 
condicionam a vida em sociedade.  

Em um cenário em que grande parte dos teóricos contemporâneos exibe pouca 
preocupação com o escopo da participação e influência na determinação das alternativas 
políticas, Schattschneider (1960) é incisivo ao afirmar que a participação na arena de conflito 
– entendida como a arena política ou governamental – onde as alternativas são determinadas é 
altamente restrita, a ela referindo-se como o sistema de pressão, limitado a pequenos grupos 
“legitimados”41. Aos grupos previamente excluídos que pretendam adentrar tal arena é 
requerida uma ação extra-legal ou um comportamento estranho às “regras do jogo” válidas.  

Sociólogos que estudam movimentos sociais e cientistas políticos que investigam a 
tomada de decisão concordam ao reconhecer que a agenda de políticas públicas é ainda mais 
complexa que as agendas midiática e pública e que representa um resultado da atividade e 
influência de ambas as agendas (ROGERS; DEARING, 1996). Acadêmicos destas duas áreas 
centram sua atenção no estudo do poder individual e organizacional que pauta a definição de 
agenda de políticas públicas, mas não se detêm na investigação do poder dos temas que a 
compõem, tópico de pesquisa mais específico que o abrangente tema do poder. 
                                                           
41  Cobb e Elder (1971) ressaltam que tal fato “greatly restricts the types of issues and conflicts that can 
develop over scarcities in the system. Those who have the greatest needs are ordinarily not included in the 
pressure system, and it therefore does not accurately reflect the basic conflicts throughout society” (p. 897). 



68 
 

Cobb e Elder (1971), primeiros autores a empregar o termo policy agenda-setting, 
dedicaram-se a destrinchar a política de construção da agenda, partindo do questionamento de 
(i) como uma agenda é construída (escolha dos temas que a integram, por exemplo), (ii) quem 
participa de seu processo de construção, (iii) e, considerando que o equilíbrio das forças 
sociais que influenciam ou controlam o conteúdo da agenda política tende a ser 
necessariamente parcial e proveitoso a alguns grupos e desvantajoso a outros, como é possível 
alterar esse equilíbrio e quais as consequências decorrentes. 

“Agenda”, para referidos autores, refere-se a um conjunto mais geral de controvérsias 
políticas dentre uma gama de questões legítimas que merecem a atenção da entidade política. 
Com denotação genérica, o termo abriga a distinção entre dois tipos de agendas: uma 
institucional – que compreende o conjunto de itens concretos considerados pelo governo ou 
por um determinado órgão decisório institucional, e uma sistêmica – mais abstrata e 
abrangente em escopo e domínio que a anterior, compreende a totalidade das questões 
comumente percebidas por membros da comunidade política, desde a esfera local à nacional, 
e que despertam a atenção da opinião pública (COBB; ELDER, 1971; 1972). 

Na esteira da investigação sobre o processo de policy-making, duas perspectivas 
teóricas são especialmente endossadas por estudiosas brasileiras que se dedicam, entre outros 
temas, a perscrutar o ingresso e saída de temas da agenda governamental (CAPELLA, 2007; 
CAPELLA; BRASIL; SUDANO, 2015), quais sejam, o Modelo de Múltiplos Fluxos 
(Multiple Streams Model), de John Kingdon, e o Modelo de Equilíbrio Pontuado (Punctuated 
Equilibrium Model), elaborado por Baumgartner e Jones. Em suma, são proposições que 
merecem destaque por sua capacidade explicativa dos mecanismos de formação, mudança e 
manutenção das agendas governamentais, com destaque à dinâmica das ideias no processo 
político.  

Os múltiplos fluxos a que Kingdon se refere consistem em problemas (problems), 
soluções ou alternativas (policies) e política “propriamente dita” (politics). Mudanças na 
agenda governamental, que o autor caracteriza como conjuntos de assuntos aos quais agentes 
governamentais concentram sua atenção, resultam da convergência de tais fluxos (coupling), 
destacada a atuação de participantes visíveis ou ligados ao governo – como o presidente e 
ocupantes de altos cargos na burocracia estatal, por exemplo. Nesse sentido, o autor orienta-se 
pelo enfoque top-down das políticas públicas, em que representantes eleitos estão no topo do 
processo decisório e pouco se deixam influenciar por participantes não oficiais. 

Ativistas e movimentos sociais não são expressamente referenciados no modelo de 
múltiplos fluxos. O autor, quando muito, reporta-se ao que denomina grupos de “interesse 
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público” – compostos por consumidores e ambientalistas, por exemplo –, cuja atuação 
circunscreve-se à mobilização de apoio, manifestação por cartas, envio de delegações 
(KINGDON, 2014). Pouco espaço é reservado aos confrontos políticos e pressão popular 
mais acirrada no aproveitamento das “janelas de oportunidade”, que transitoriamente se 
abrem e possibilitam mudanças na agenda, quando há convergência dos fluxos de problemas 
(problem stream) – quando um novo problema consegue atrair a atenção do governo (em 
razão de indicadores, crises, eventos, feedback de ações) – ou político (political stream) – 
quando a dinâmica política sofre alterações (mudanças no clima nacional, ascensão de forças 
políticas organizadas ou mudanças no interior do governo) (CAPELLA, 2007).  

Apesar das limitações apresentadas, o modelo não deixa de ser um recurso para 
acadêmicos que se dedicam a investigar a relação entre políticas públicas e movimentos 
sociais. Um exemplo inferido da literatura nacional é a investigação sobre o ativismo dentro e 
fora do estado, com foco no Marco Civil da Internet (MCI), desenvolvida por Fabricio 
Solagna (2015). Interessado em compreender o processo de agenda e o ativismo empreendido 
em torno da aprovação do MCI, o autor realizou um esforço teórico de aproximação da 
literatura sobre agenda setting, destacadamente o conceito de “janela de oportunidades” de 
Kingdon, e a literatura sobre ativismo, objetivando caracterizar a formação de uma rede de 
apoio em torno do projeto. Conclusivamente, identificou a constituição de uma policy 
community que mobilizou o Estado e estabeleceu laços de cooperação entre atores individuais 
e coletivos no tocante a ideias sobre as políticas relacionadas à Internet. No caso, o autor 
observou a interação entre atores-chave da sociedade e o próprio Estado, engajamento que 
considerou crucial, do ponto de vista estratégico, para conferir legitimidade ao projeto e 
aproveitar as oportunidades abertas por contextos políticos particulares (SOLAGNA, 2015).  

Reconhecendo que estabilidade e mudança são elementos importantes do processo 
político e que a maioria dos estudos sobre políticas públicas optam por abordá-los 
separadamente, Baumgartner e Jones (1999) propuseram o modelo integrativo do Equilíbrio 
Pontuado (Punctuated Equilibrium), que “procura explicar uma observação simples: os 
processos políticos são muitas vezes guiados por uma lógica de estabilidade e 
incrementalismo, mas às vezes produzem também mudanças em grande escala” (p. 97). 

Fundada em um estudo longitudinal das instituições políticas e da tomada de decisões 
políticas racional limitada e com ligações com a biologia evolucionária e estudos sobre 
sistemas complexos, a teoria do Equilíbrio Pontuado foi revista por seus atores originais em 
parceria com Peter Mortensen, voltando-se para os novéis estudos empíricos e 
desenvolvimentos teoréticos sobre o tema e incorporando uma teoria geral do processamento 
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da informação no processo político (BAUMGARTNER; JONES; MORTENSEN, 2014). 
Ressaltam os autores que: 
 

A complexidade nos sistemas políticos implica que eventos 
desestabilizadores, o acúmulo de queixas não atendidas ou outros processos 
políticos possam alterar o processo de equilíbrio “normal” e status quo 
baseado no feedback negativo (o que amortece as atividades) naqueles 
períodos raros quando feedback (retorno) positivo (que reforça as atividades) 
levam a uma mudança explosiva por um curto período e estabelecimento de 
um novo equilíbrio político (p. 60-1, tradução nossa). 
 

Equilíbrio pontuado, para os autores, compreende subsistemas políticos (política do 
equilíbrio) e macro política (política da pontuação) e incorpora uma teoria implícita da 
tomada de decisão individual e coletiva. A teoria revisitada leva em conta a dificuldade que 
grupos desfavorecidos e novas ideias apresentam em romper com as barreiras do sistema de 
formulação de políticas públicas estabelecido e provocar mudanças na agenda, tal qual 
suscitado pelas teorias da expansão do conflito e agenda setting desenvolvidas a partir da 
década de 1960.  

Diferenciando-se, ainda, da abordagem teórica que orientou o modelo desenvolvido 
por John Kingdon, “a teoria do equilíbrio pontuado das políticas públicas baseia-se, em parte, 
em um processo bottom-up, em mudança na política pode ocorrer em subsistemas isolados, 
pode repercutir sobre outros subsistemas relacionados ou podem ser afetados por choques 
exógenos” (BAUMGARTNER; JONES; MORTENSEN, 2014)42.  

Embora sustentem que os arranjos institucionais são responsáveis pela formulação das 
políticas públicas, os autores reconhecem tratar-se de um sistema complexo, em constante 
desenvolvimento, cuja dinâmica não comporta o confinamento em enquadramentos 
institucionais fixos. Nesse sentido, sustentam a possibilidade – e necessidade – de monopólios 
de políticas (policy monopolies) serem construídos e igualmente colapsados. 

O reconhecimento de tal atributo dos monopólios de políticas expande a possibilidade 
de atores antes estranhos à dinâmica da policymaking efetivamente impactarem o 
reordenamento das preferências políticas, quando exercem suficiente pressão. O arranjo 
institucional tende a permanecer constante e as mudanças nas políticas somente acontecerem 
lentamente quando os cidadãos excluídos de um monopólio permanecem apáticos. A 
demonstração incisiva e reiterada do descontentamento em relação a determinadas questões 
                                                           
42  No original: “the theory of punctuated policy equilibrium is based in part on a bottom-up process in 
which policy change may occur in isolated subsystems, may spill over into other, related subsystems, or may be 
affected by exogenous shocks”. 
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pautadas na agenda governamental, por sua vez, abrem espaço para a ascensão de novos 
atores políticos e instituições governamentais antes não envolvidos na formulação da agenda. 
Esse processo demanda uma mudança substancial na imagem política (policy image, que é a 
forma como uma política é compreendida e discutida) sustentada.  
 Na medida em que a política de interesse é redefinida ou quando novas dimensões do 
debate são salientadas, novos atores sentem-se qualificados para exercer sua autoridade em 
arenas das quais outrora estavam excluídos. A ascensão ao processo decisório capacita a nova 
comunidade política legitimada a confrontar e revisar as regras prevalecentes e a promover 
uma mudança no equilíbrio do poder, a ser reforçado por novas estruturas institucionais 
decorrentes da distribuição do poder concentrados nas agências e instituições antes 
dominantes (BAUMGARTNER; JONES; MORTENSEN, 2014). 
 Em linhas gerais:  
 

Equilíbrio pontuado nos estudos de políticas públicas aplica-se a uma 
situação em particular - onde o conflito político é expandido para além dos 
limites dos subsistemas políticos dominados por experts para outros foros de 
formulação de políticas públicas. Eles dependem de mecanismos de imagem 
política – a maneira em que a política é caracterizada ou entendida – e um 
sistema de foros institucionais parcialmente independentes dentro do qual a 
política possa ser feita. A hipótese geral da pontuação generaliza essa 
estrutura básica em que a informação flui para um sistema de criação de 
políticas, e o sistema, agindo nesses sinais de seu ambiente, atenta ao 
problema e age para aliviá-lo, caso necessário (BAUMGARTNER, JONES, 
MORTENSEN, 2014, p. 82-3, tradução nossa)43. 
 

Outra perspectiva considera que, no processo de definição de políticas, três grupos de 
atores ressaem e interagem conformando a dinâmica decisória: (i) os burocratas/funcionários 
públicos encarregados de transformar uma decisão política em uma linha de conduta 
operacional para a política pública; (ii) os funcionários de nível de rua, responsáveis pela 
entrega do produto da política pública; e (iii) os usuários da política pública ou aqueles que 
não a utilizam mas se sujeitam à sua regulação (YEATMAN, 1998). 

Apesar de distintos, tais grupos contribuem para a consecução de políticas em 
decorrência de suas ações tornadas visíveis, visibilidade essa potencializada à medida que a 
                                                           
43 No original: “Punctuated equilibrium in policy studies applies to a particular situation—where political 
conflict is expanded beyond the confines of expert-dominated policy subsystems to other policymaking venues. 
It relies on the mechanisms of policy image—the manner in which a policy is characterized or understood—and 
a system of partially independent institutional venues within which policy can be made. The general punctuation 
hypothesis generalizes this basic framework to situations in which information flows into a policymaking 
system, and the system, acting on these signals from its environment, attends to the problem and acts to alleviate 
it, if necessary”. 
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ação dos referenciados grupos é problematizada. Primeiramente, a problematização se dá de 
modo realista e pragmático; posteriormente, de modo democrático e antipaternalista. A 
concepção participativa da política pública, decorrente da interação dos distintos grupos de 
atores, associa-se ao que Lindblom e Cohen denominavam resolução social de problemas - a 
saber, “processos de aprendizado público que permitem que problemas sejam publicamente e 
dialogicamente investigados, solucionados, atacados ou simplesmente melhor 
compreendidos” (YEATMAN, 1998, p. 24, tradução nossa). 

Importante destacar, portanto, que, no processo de formulação de políticas públicas, o 
fenômeno do poder nem sempre determinará a definição de agenda e a tomada de decisão, as 
quais poderão ser explicadas inteira ou parcialmente em termos de força, influência ou 
autoridade (BACHRACH E BARATZ, 1962). É dizer, cidadãos comuns – e não somente 
elites econômicas, por exemplo – podem influir na ascensão de um assunto à agenda pública, 
ou em sua exclusão. 

Nesse sentido, Bachrach e Baratz propõem a existência de “duas faces do poder”: uma 
visível, manifestada pelos indivíduos e grupos que tomam efetivamente as decisões (ou que 
impõem os vetos), e outra invisível, consistente na capacidade que indivíduos ou grupos têm 
de controlar ou manipular os valores sociais e políticos, impedindo que temas potencialmente 
perigosos para seus interesses e perspectivas sejam objeto de discussão e deliberação pública. 

Ao lado de Schattschneider (1960), os autores buscaram ampliar e fazer ressoar a 
discussão sobre o processo de mobilização de opinião (mobilization of bias) e o papel do 
conflito no reconhecimento de problemas públicos, ante a limitada possibilidade de atuação 
do Estado na identificação e manejo de todas as questões relevantes existentes em uma 
sociedade. Política, para Schattschneider, não mais é que a “socialização do conflito”. 

Longe de ser o pensamento mainstream esboçado na literatura sobre políticas públicas 
das últimas décadas, é possível identificar em alguns trabalhos mais voltados à interação entre 
práticas ativistas e definição de agenda governamental um movimento de retorno à ideia da 
centralidade do conflito na dinâmica do processo decisório, como se verá no tópico seguinte.  

  
 

3.3. O PAPEL DO ATIVISMO NA POLICY-MAKING: REDEFININDO OS LIMITES DA 
AGENDA DE ESTUDOS  
 
 Uma questão que há mais de quatro décadas despertou a discussão teórica de 
acadêmicos interessados em compreender as políticas da construção de agenda concerne à 
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necessidade e relevância de se contemplar atores “não-legitimados”, estranhos a arenas 
formais e institucionais, na determinação dos temas norteadores da atuação política 
institucional (COBB; ELDER, 1971). Mudanças sociais e a sobrevivência do sistema 
democrático, fora da gramática de revoluções de ampla escala, estão irremediavelmente 
condicionadas à ampliação da participação popular em sua perspectiva mais abrangente44, a 
contemplar mesmo repertórios de atuação violentos e não-convencionais. 
 Na base deste insight que desafia a postura acadêmica das últimas décadas dedicada a 
perfilar uma teoria moderna da democracia, está o reconhecimento do que se denomina uma 
crise de relevância, em que construções teoréticas voltadas à descrição de sistemas existentes 
e à explanação das funções normais de sua engenharia política convencional não lograram 
fornecer orientações para a mudança social e direções para ação política. A redução do foco à 
“manutenção da estabilidade democrática”, à “preservação de procedimentos democráticos” e 
à “criação de um maquinário que produzisse administração eficiente e políticas coerentes” 
relegou à maior parte dos conflitos e movimentos sociais o epíteto de aberrações e sua 
descaracterização como parte normal da vida política (COBB; ELDER, 1971).  
 Convém ressaltar, contudo, que não se trata do fato de movimentos sociais serem 
totalmente excluídos do processo político nos estudos de políticas públicas, mas que a eles se 
reserva um lugar relativamente pequeno. Tornou-se padrão reconhecer movimentos sociais 
como fatores políticos exógenos com potencial de afetar parte do processo político, 
destacadamente a definição de agenda (agenda setting), ou a construção de problemas sociais, 
alvos eleitorais e alternativas políticas. A esses pontos normalmente se restringe a análise, 
bem como não se avança na investigação dos mecanismos pelos quais os movimentos afetam 
o processo político (MEYER, 2005). 

Se é verdade que tal constatação incipiente não rendeu um significativo incremento da 
literatura e da investigação empírica sobre o tema, também é verdade que o raciocínio acima 
desenvolvido oferece uma chave interpretativa espantosamente assertiva para a compreensão 
da crescente onda global de protestos registrada ao menos desde 2008, que não poupou países 
árabes, europeus, asiáticos, norte e sul americanos e ainda reverbera na atualidade. Por trás da 
torrente de protestos multitudinários registrados está presente uma profunda crítica a                                                            
44 Nesse sentido e no bojo da produção acadêmica brasileira, destaca-se o trabalho sobre participação para além 
dos espaços institucionais, com enfoque no movimento de moradia e nas ocupações de imóveis ociosos no centro 
da cidade de São Paulo (SP), apresentado por Thiago Aparecido Trindade no 39° Encontro Anual da Anpocs, em 
2015. No estudo empreendido, cujo objetivo principal consistiu em problematizar o debate teórico brasileiro 
sobre participação política voltada para a dimensão institucional, o autor propõe um deslocamento analítico no 
debate sobre referida participação em direção ao espaço das ruas, local em que tomam forma as “ações de 
protesto” envidadas por movimentos sociais, ampliando, assim, a perspectiva em relação à disputa pela 
construção democrática na sociedade brasileira.  
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processos de formulação de políticas públicas e um forte senso de injustiça, a demandar a 
atenção tanto de cientistas sociais quanto das partes interessadas – de movimentos sociais a 
governos – a compor a arena pública (FOMINAYA; COX, 2013). 

As insurgências globalmente verificadas, engatilhadas em um cenário de crise 
financeira e adoção de medidas de austeridade, configuram reações a sistemas de participação 
limitada, combinadas com o declínio na confiança nas elites políticas e instituições nos 
contextos democráticos e com demandas por uma “real” democracia. Consoante identifica 
Fominaya (2014), “em todo lugar, ao que parece, pessoas estão questionando a habilidade dos 
atores políticos tradicionais em representar seus interesses e estão cada vez mais buscando 
uma relação mais direta e sem intermediação com o poder e as decisões que afetam suas 
vidas” (p. 1). Para além das demandas por necessidades materiais, as lutas sociais 
recentemente travadas também traduzem o anseio por maior participação política 
(FOMINAYA, 2014). 

Ainda que ondas de protesto despertem o interesse acadêmico desde, ao menos, 1848, 
com o que se denominou “primavera dos povos”, a maior parte dos estudos posteriormente 
desenvolvidos limitaram-se a uma escolha descritiva – ora centrados em conhecer a realidade 
empírica de tais ondas, ora em caracterizar suas relações internas, priorizando macro-
indicadores quantitativos em detrimento a dinâmicas inter e intra-organizacionais, processos 
de identidade coletiva e difusão de estruturas e estratégias de processos – e restritiva de 
questões teóricas voltadas a investigar porque todas estas ondas globais acontecem e que 
fatores explicam o momento, lugar e características das mesmas (FOMINAYA; COX, 2013). 
 Em uma perspectiva mais abrangente e contrária as limitações ora pontuadas, Della 
Porta e Diani (1999) são categóricos ao afirmar que a primeira área a se considerar na 
mensuração dos efeitos de práticas ativistas45, como as empreendidas por movimentos sociais, 
é a da política pública atual, porquanto movimentos sociais geralmente “são formados para 
expressar insatisfação com a política pública existente em uma determinada área” e “tendem a 
fazer exigências do sistema político” (p. 229). 
 Considerados “modos não-rotineiros de afetar processos políticos, sociais e culturais” 
e uma espécie abrangida pelo todo da atividade do movimento social (DELLA PORTA; 
DIANI, 1999), protestos são reconhecidos como um meio indireto de influenciar tomadores 
                                                           
45 Aos protestos de rua, às greves, aos boicotes e, de modo geral, às práticas incontestavelmente associadas a 
mudanças sociais que geram inclusão política e jurídica denominamos “ativismo anti-institucional” (TAVARES, 
2012b, p. 12). O ativista, caracteriza Young (2014, p. 190-191), é aquele que “se opõe a ações ou políticas 
específicas de instituições públicas ou privadas, bem como a sistemas de políticas ou ações, e quer que sejam 
mudados. Às vezes, também exige políticas e ações concretas para reduzir injustiças ou males”. 
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de decisão (decision-makers)46, como um canal de expressão e mobilização políticas. De 
modo amplo, “protestos são mensagens dirigidas a adversários políticos, simpatizantes, 
decisores e o público em geral” e são “importantes ferramentas para vários atores, sobretudo 
movimentos sociais, para atrair a atenção, atrair ou intimidar, fazer com que reivindicações 
sejam ouvidas e vistas, e eventualmente impactar na política e na sociedade” (KOOPMANS; 
RUCHT, 2002). Ademais, protestos, tal como movimentos sociais, contribuem para a criação 
de novas arenas para a consecução de políticas públicas: 
 

Estes novos locais de tomada de decisão variam em termos de sua abertura, 
duração e extensão do poder. Entretanto, apresentam duas coisas em comum: 
sua legitimação não é baseada nos princípios da democracia representativa e 
têm maior visibilidade do que esferas institucionais de tomada de decisão 
(DELLA PORTA; DIANI, 1999, p. 234, tradução nossa). 
  Da perspectiva da política pública, as mudanças carreadas por movimentos sociais 

podem ser identificadas nas distintas fases do processo de tomada de decisão (decision-
making process): a emergência de novas questões, elaboração e aplicação de nova legislação, 
análise dos efeitos das políticas públicas na mitigação das condições daqueles que se 
mobilizam pela ação coletiva (DELLA PORTA; DIANI, 1999, p. 230). 
 Partindo da hipótese de “reinvenção da política” decorrente de um maior 
protagonismo dos cidadãos, Maarten Hajer (2003) articula em sua investigação sobre um 
amplo protesto público contra uma iniciativa de política de ‘desenvolvimento natural’ 
promovida pelo governo holandês um olhar renovado sobre o processo de formulação de 
políticas públicas. Para o autor,  
 

cidadãos poderiam também ser vistos como ativistas políticos em ‘modo de 
espera’ que frequentemente necessitam ser inflamados a fim de se tornarem 
envolvidos politicamente. Isso cria um novo papel para a formulação de 
políticas. Em muitos casos é uma iniciativa de política pública que provoca 
as pessoas a refletirem sobre o que elas valem realmente e o que as motiva a 
pronunciar suas preocupações ou desejos e se tornarem elas próprias 
politicamente ativas. Políticas públicas, em outras palavras, frequentemente 
criam um domínio público, um espaço em que pessoas de várias origens 
deliberam sobre seu futuro bem como suas relações e inter-relações com o 
governo. (p. 88, tradução nossa). 
 

 Intervenções pretendidas nas políticas públicas têm o condão de despertar as pessoas 
para aquilo que prezam e a que se sentem ligadas, influenciando no senso de identidade                                                            
46 Nesse tocante, os autores explicitam que “o direito de influenciar processos de tomada de decisão não vem de 
investidura formal nem de poder intrínseco, mas da força do comprometimento. Em ações dessa natureza, 
ativistas estão dispostos a correr riscos pessoais para demonstrar suas convicções e reforçar a mensagem moral 
veiculada por seu protesto” (DELLA PORTA; DIANI, 1999, 176, tradução nossa). 
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coletiva dos cidadãos, é dizer: o discurso das políticas pode ser constitutivo de identidades 
políticas. Hajer (2003) pontua que, em uma sociedade de redes, a formulação de políticas 
públicas cria um senso de comunidade e incrementa uma participação política participativa, e 
acaba invertendo a relação usualmente estabelecida entre processo político (politics) e 
políticas públicas – “não são comunidades políticas que buscam representação política no 
intuito de influenciar a formulação de políticas públicas. Aqui é a formulação de políticas que 
fornece as práticas com as quais o povo começa a deliberar e se tornar politicamente ativo” (p. 
88-89, tradução nossa). 

Encaradas como domínio público, práticas de formulação de políticas públicas 
levantam temas relevantes à policy analysis. Tornou-se comum que a discussão sobre 
participação na policymaking se dê nos termos da linguagem convencional da política 
representativa, do que decorre ser considerada, na melhor das hipóteses, manifestações 
marginais do protesto público contra a política ‘oficial’. Assim, “the linguistic and cognitive 
hegemony of the representational rhetoric obscures from view the subtle democratic 
dimensions of these spontaneous, often innovative, bottom-up events” (HAJER, 2003, p. 89). 

Sob o argumento da necessidade de se deslocar o foco para um tipo distinto de prática 
de políticas públicas, Hajer incita à reflexão de como perceber essa dimensão da formulação 
de políticas como um ‘estágio’ para a articulação do conflito político, em que as práticas 
estejam condicionadas a uma modernidade reflexiva. Em suma, o conflito político marcado 
pela colocação de armações nos campos holandeses designados para a intervenção política 
unilateralmente proposta pelo governo trouxe à tona os limites das práticas clássico-
modernistas de processo político e formulação de políticas, especialmente o formato 
institucionalizado sob o qual interesses da sociedade são representados. 

No contexto dos protestos, o governo foi confrontado com a parca efetividade de 
estratégias tradicionais de ‘concepção-decisão-implementação’ impostas a uma sociedade em 
rede. “A frustração com a efetividade limitada de práticas de formulação de políticas ‘top-
down’ mais hierárquicas do passado tem sido sentida em diferentes políticas, e muito da 
policymaking ambiental já inclui formas distintas de ‘diálogos de polítcas públicas’ (policy 
dialogues)” (HAJER, 2003, p. 94). Atores não-estatais clamam por mediar ativamente os 
novos processos de formulação de políticas e a noção de governo é atravessada pela de 
governança. Política, afinal, trata-se da definição do que é uma instituição política legítima. 
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4 PROTESTOS BRASILEIROS POR DEMANDAS DE MOBILIDADE URBANA: A 
ANUNCIAÇÃO DE UMA DEMOCRACIA FEITA NA RUA? 
 
 
4.1 HISTORICIZANDO O LEVANTE: O CENÁRIO POLÍTICO, SOCIAL E ECONÔMICO 
NACIONAL ANTERIOR AOS PROTESTOS DE 2013 
 
 Em 2013, completaram-se dez anos de mandatos presidenciais petistas (dois 
consecutivos de Luís Inácio Lula da Silva e um de Dilma Rousseff). O acontecimento autoriza 
situar o Brasil ao lado dos países latino-americanos (Venezuela, Equador, Bolívia, Paraguai, 
Argentina) em que, nos últimos anos, forças políticas populistas, progressistas e/ou de 
esquerda ascenderam aos governos nacionais (SILVA, 2015). A eleição de Lula e a 
consolidação do Partido dos Trabalhadores (PT) no plano de maior relevância da cena política 
nacional representam “a apologia de um processo de emergência de novos atores iniciado ao 
fim dos anos 1970 dentro das lutas por democracia” (SILVA; LIMA; OLIVEIRA, 2010, p. 
139, tradução nossa). 
 A assunção da presidência pelo PT – partido que se destacara por um perfil ideológico 
imbuído de matiz popular e por uma composição que contemplava a articulação inédita de 
setores progressistas heterogêneos – sinalizou para uma modificação nas condições e 
mecanismos políticos e institucionais de interação entre organizações de movimentos sociais e 
o aparato burocrático estatal, dando margem a uma resignificação da dinâmica entre 
contestação e institucionalização. De fato, já se desenhava desde o momento anterior à 
chegada do PT à presidência, no contexto da redemocratização brasileira, a formatação de 
novos arranjos e canais participativos, de acesso a atores da sociedade civil aos espaços tidos 
como hermeticamente estatais, o que se traduziu na Constituição da República de 1988. 
 A participação de antigos líderes sindicais e ativistas nos cargos de alto escalão nos 
governos Lula denotam o contexto de maior proximidade estabelecido, em que “movimentos 
sociais e atores estatais experimentaram criativamente com padrões históricos de interação 
Estado-sociedade e reinterpretaram rotinas de comunicação e negociação de formas 
inovadora” (ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014). É este o argumento sustentado por 
Abers et al. (2014), que identificam relações diversificadas estabelecidas entre movimentos 
sociais e governo, com repertórios que incluem (i) protestos e ação direta, (ii) participação 
institucionalizada, (iii) política de proximidade e (iv) ocupação de cargos na burocracia. Para 
tanto, as autoras afirmam que  
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movimentos sociais brasileiros não apenas negociam frequentemente com o 
Estado (...) mas também investiram pesadamente em ações por dentro das 
instituições do Estado, tanto através de novas arenas participativas como 
assumindo estrategicamente posições na burocracia, transformando o próprio 
Estado em espaço de militância política (p. 331).   

 Chave explicativa que contempla parte da complexa formatação do heterogêneo 
Estado brasileiro, a perspectiva acima adotada subtrai do foco analítico o aspecto conflituoso 
das relações entre movimentos sociais e Estado tradicionalmente abordado na literatura 
internacional sobre ação coletiva. Para além de desviar o olhar do componente “conflito”, 
Abers et al. propõem uma readequação da noção original de repertoire of contention, de 
Charles Tilly, adotando o conceito de “repertório de interação”, que traduz a preocupação 
antes com as dinâmica colaborativas que permeiam a relação Estado-sociedade47.  
 Enquanto se pode afirmar, refletindo tal lógica, que a chegada de Lula ao poder 
viabilizou uma oportunidade política para os movimentos sociais se aproximarem do aparato 
estatal e burocrático e que esta aproximação concorreu para (1) o fortalecimento de arenas de 
participação (entendidas as conferências, conselhos, fóruns como tais) e, inevitavelmente, (2) 
a acomodação do novo ator político e a contenção da ação coletiva contestatória, o mesmo 
não se pode dizer sobre o governo de Dilma Rousseff. Abers et al. (2014) identificam na 
administração da presidenta um distanciamento dos movimentos sociais e arenas de 
participação institucional tornadas mais formais e limitadas, pouco flexíveis à absorção das 
demandas societais. Tais ponderações, contudo, parecem pouco explicar a ocorrência reiterada 
e a intensificação de práticas ativistas de ação direta, como os protestos contra o aumento da 
tarifa do transporte coletivo, além de destoarem de outros olhares dedicados a compreender o 
contexto socio-político brasileiro dos primeiros dez anos de governos petistas. 
 Ao problematizar a institucionalização e contestação de movimentos sociais no Brasil, 
Silva (2015) apresenta o ciclo de protestos de 2013 como um desmonte do diagnóstico 
precipitado de que “o intenso processo de institucionalização, especialmente a partir de 2003, 
teria gerado uma sociedade desmobilizada e cooptada pelo governo federal”. Para Kunrath 
Silva (2015), distintos processos convergiram e concorreram para a ebulição das 
manifestações de 2013, a saber: (1) “uma parcela importante das OMSs [organizações de 
movimentos sociais] possuía uma avaliação crítica sobre a possibilidade de produzir 
mudanças estruturais na sociedade brasileira a partir das oportunidades institucionais 
socialmente disponíveis”; (2) “ao contrário do diagnóstico sobre desmobilização, os anos 
                                                           
47 Uma breve discussão a esse respeito foi realizada no capítulo 2 desta dissertação. 



79 
 

2000 apresentam um crescimento do uso de repertórios mais confrontacionais por parte das 
OMSs”, consoantes apontam dados da Pesquisa Regimes e Repertórios Associativos; (3) 
“emergência de uma nova geração de ativistas que não foi socializada politicamente nem na 
luta pela redemocratização nem nas redes movimentalistas que se articulavam em torno do 
PT”; (4) “emergência e difusão de uma base tecnológica – TICs – que possibilita novas 
formas de comunicação, interação, produção de conteúdos e difusão, com impactos não 
apenas sobre a sociabilidade cotidiana, mas também sobre os processos de organização e 
mobilização social que se fundam naquela”; e (5) “organização e mobilização de setores 
conservadores e de direita da sociedade brasileira, que resistiam às mudanças (limitadas, mas 
significativas) que estavam sendo promovidas pelos governos do PT”.  
 Esta ligeira digressão por análises acadêmicas recentes sobre a interação entre 
organizações de movimento social e atores da política institucional são um indicativo da 
necessidade de aprofundamento interpretativo diante da complexidade e dinamicidade da 
realidade brasileira. Pensado o caso concreto, poder-se-ia inferir, por exemplo, que a 
ampliação do quadro institucional associado à questão do espaço urbano, com a criação do 
Ministério das Cidades e a efetivação de conselhos e conferências, a partir de 2003, 
impulsionaram a efetiva discussão sobre transporte coletivo e mobilidade urbana, já que a 
temática é (ou deveria ser) intransponível em um país cuja taxa de urbanização é próxima a 
85% da população, com expansão desordenada, e o gasto com transporte é a terceira maior 
despesa das famílias brasileiras, conforme indicam as Pesquisas de Orçamentos Familiares de 
2002-2003 e 2008-2009 realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Em se tratando dos mais pobres, a despesa com transporte público urbano consome até 13,5% 
da renda familiar e há ainda um percentual elevado destas famílias (30%) que não realizam 
gastos com transporte em função da falta de capacidade de pagamento pelos serviços, sendo 
excluídas da prerrogativa da mobilidade. 
 O que presenciamos, no entanto, foi o esvaziamento em espaços participativos formais 
do debate sobre o atual modelo de financiamento da operação do transporte público urbano 
por ônibus no país, garantido via arrecadação tarifária que recai sobre os usuários diretos dos 
serviços. Aliada à ausência de discussão, os governos federais das últimas décadas, e 
notadamente desta última, adotaram políticas e investimentos que priorizaram o transporte 
privado em detrimento do público, ao promoverem exaustivamente o barateamento de 
automóveis e motocicletas, com reduções e desonerações tributárias, incentivando o uso do 
principal gerador de externalidades negativas nos deslocamentos urbanos. O efeito direto 
desta medida é a maior adesão ao transporte individual, com progressiva redução dos 
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passageiros e o aumento exponencial da tarifa praticada, porquanto é repassada aos usuários a 
remuneração pelo serviço, que conta com demanda cada vez menor. 
 Em um cenário de aumento real da renda das famílias brasileiras e expansão da classe 
média registrados nos últimos anos e o forte incentivo ao consumo48 somado à política de 
atração dos investimentos da indústria automobilística iniciada em meados da década de 1990, 
o que se verificou no Brasil – com base nas informações para o cálculo do Índice de Preços ao 
Consumidor (IPCA) nas principais aglomerações urbanas do país – foi um crescimento abaixo 
da inflação dos itens associados ao transporte privado e uma majoração acima da inflação (67 
pontos percentuais) das tarifas de transporte público por ônibus, tornando a primeira opção 
relativamente mais barata em relação à segunda no período de 2000 a 2012 (CARVALHO et 
al., 2013). A sinalização de um princípio de mudança efetiva nesta política de transporte 
vigente só foi possível, consoante registrado no Texto para Discussão sobre os Desafios da 
Mobilidade urbana no Brasil, do Ipea (CARVALHO, 2016), “a partir de meados de 2013, com 
a intensificação das manifestações populares contra os aumentos de tarifas, [quando] houve 
redução real dos preços das passagens, com impacto sobre o orçamento dos municípios” (p. 
17), ressaltando o Texto, ainda, que “[a]s manifestações da população em 2013 colocaram em 
cheque as políticas de mobilidade até então adotadas que sempre privilegiaram o transporte 
individual” (p. 21). 
 Brevemente esboçado o panorama político, social e econômico nacional que precedeu 
a ebulição de protestos populares protagonizados em todas as regiões brasileiras contra o 
aumento da passagem de ônibus, escrutinaremos, nos próximos tópicos, o cenário micro, 
limitado à dinâmica local, de algumas capitais brasileiras que experimentaram, entre 2012 e 
2013, majoração da tarifa do transporte e sua consequente contestação nas ruas. É a questão 
urbana e o foco nas cidades como unidades de análise que interessam à nossa investigação da 
política contestatória e seu reflexo nas políticas públicas tarifárias. E, nesse sentido, Ermínia 
Maricato (2013) é precisa ao pontuar que 

 
Quem acompanha de perto a realidade das cidades brasileiras não estranhou 
as manifestações que impactaram o país em meados de junho de 2013. 
Talvez a condição de jovens, predominantemente de classe média, que 
compunha a maioria dos manifestantes exija uma explicação um pouco mais 

                                                           
48 E nesse tocante Rolnik (2013) é enfática ao afirmar que “não se compra o direito à cidade em concessionárias 
de automóveis e no Feirão da Caixa: o aumento de renda, que possibilita o crescimento do consumo, não 
“resolve” nem o problema da falta de urbanidade nem a precariedade dos serviços públicos de educação e saúde, 
muito menos a inexistência total de sistemas integrados eficientes e acessíveis de transporte ou a enorme 
fragmentação representada pela dualidade da nossa condição urbana (favela versus asfalto, legal versus ilegal, 
permanente versus provisório)” (p. 13). 
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elaborada, já que foi antecedida dos movimentos fortemente apoiados nas 
redes sociais. Mas no Brasil é impossível dissociar as principais razões, 
objetivas e subjetivas desses protestos, da condição das cidades. Essa mesma 
cidade que é ignorada por uma esquerda que não consegue ver ali a luta de 
classes e por uma direita que aposta tudo na especulação imobiliária e no 
assalto ao orçamento público. Para completar, falta apenas lembrar que há 
uma lógica entre legislação urbana, serviços públicos urbanos (terceirizados 
ou não), obras de infraestrutura e financiamento das campanhas eleitorais.  
As cidades são o principal local onde se dá a reprodução da força de 
trabalho. Nem toda melhoria das condições de vida é acessível com 
melhores salários ou com melhor distribuição de renda. Boas condições de 
vida dependem, frequentemente, de políticas públicas urbanas – transporte, 
moradia, saneamento, educação, saúde, lazer, iluminação pública, coleta de 
lixo, segurança. Ou seja, a cidade não fornece apenas o lugar, o suporte ou o 
chão para essa reprodução social. Suas características e até mesmo forma 
como se realizam fazem a diferença (p. 32-3).  

 
 
4.2 “FRENTE DE LUTA CONTRA O AUMENTO”, “REVOLTA DO BUSÃO”, “BLOCO DE 
LUTA PELO TRANSPORTE PÚBLICO”... INSURGÊNCIAS NAS CAPITAIS BRASILEIRAS 
ENTRE 2012 E 2013 
 

No Brasil, o modelo de financiamento da operação dos serviços de transporte público 
coletivo praticado em todos os municípios consiste quase exclusivamente em arrecadação 
tarifária (excetuados poucos casos em que subsídios são ofertados pelo poder público)49. A 
sistemática adotada traduz-se em elevado custo à população pagante, não obstante os serviços 
prestados sejam de baixa qualidade e aquém da demanda dos usuários. O alto custo vis-à-vis 
ao precário nível do serviço ofertado desencadeou numerosas manifestações populares nos 
centros urbanos, destacadamente em 2013. A redução das tarifas do transporte público urbano 
foi a demanda de mobilidade onipresente nas capitais brasileiras que majoraram o valor então 
praticado.   

O aumento das tarifas50 foi o pivô da ampla pauta defendida por milhares de 
brasileiros que tomaram as ruas em protesto, em junho de 2013. Ato contínuo, o governo 

                                                           49 Para um maior detalhamento da tarifação e financiamento do transporte público urbano, recomenda-se a 
leitura da Nota Técnica n. 2, de julho de 2013, do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
virtualmente disponibilizada pelo órgão.  50 Usualmente contestado, o reajuste tarifário tem previsão contratual e ampara-se em cláusula que assegura o 
equilíbrio econômico e financeiro da relação entre o poder concedente e as concessionárias de serviço público.  
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federal anunciou medidas consonantes ao clamor da população51, propondo a discussão sobre 
as tarifas adotadas e a questão da mobilidade52, e Executivos subnacionais, sob calorosa 
pressão popular, retrocederam no aumento da passagem. Dentre os impactos registrados em 
políticas de âmbito federal, chama a atenção a radical mudança na tramitação de matérias 
legislativas. 

Um caso notório é o Regime Especial de Incentivos para ao Transporte Coletivo 
Urbano e Metropolitano de Passageiros (REITUP), baseado na redução de tributos incidentes 
sobre esses serviços e sobre os insumos neles empregados, com o objetivo de promover a 
redução das tarifas cobradas aos usuários pela prestação dos serviços. Originalmente proposto 
em 2003, como PL n. 1.927, sua análise arrastou-se por dez anos, tendo seu curso 
interrompido por várias vezes na Câmara e no Senado. Extrai-se da Nota Técnica n. 3 do 
IPEA, de 29 de agosto de 2013, que o projeto de lei permaneceu, por nove vezes, mais de 200 
dias movimentando-se apenas dentro de uma mesma comissão ou mesa e, em uma dessas 
ocasiões, levou 678 dias para ser recebido em outra comissão, passando por um pedido de 
arquivamento e subsequente desarquivamento.  

A onda de protestos contra o aumento das passagens, especialmente os eventos 
multitudinários registrados em 17 de junho, reverteram completamente a morosidade que 
então caracterizava a tramitação do REITUP. A Nota Técnica supramencionada apresenta 
uma detalhada narrativa do fato: 

 
Antes das manifestações, o PL encontrava-se sem movimento dentro da 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado – CAE/Senado fazia mais de 
50 dias e, surpreendentemente, nesse mesmo intervalo de tempo, após as 
manifestações (usando como base o dia 17 de junho), ele conseguiu ser 
aprovado como substitutivo e devolvido à Câmara. Após as manifestações, a 
média de tempo entre movimentações foi de um dia e meio (cinco dias a 

                                                           
51 Embora convenha ressaltar o aparente paradoxo entre alguns dos cinco pactos anunciados pela presidenta, já 
que o primeiro deles foi denominado pacto pela responsabilidade fiscal e os pactos pela saúde, mobilidade 
urbana e educação anunciados claramente implicam em maior gasto público, e não em contingenciamento dos 
mesmos. 52 A título de exemplo, em pronunciamento veiculado em cadeia nacional de rádio e TV, em 21 de junho de 
2013, a presidente da República, Dilma Roussef, afirmou: “as manifestações dessa semana trouxeram 
importantes lições: as tarifas baixaram e as pautas dos manifestantes ganharam prioridade nacional”, “irei 
conversar, nos próximos dias, com os chefes dos outros poderes para somarmos esforços. Vou convidar os 
governadores e os prefeitos das principais cidades do país para um grande pacto em torno da melhoria dos 
serviços públicos. O foco será: primeiro, a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que privilegie o 
transporte coletivo”. Outrossim, em 02 de julho de 2013, a presidente Dilma Roussef enviou ao Congresso 
Nacional sugestões para atender as reivindicações feitas pelos brasileiros em manifestações de rua pelo país, 
ponderando que “cabe às instituições representativas não só comemorar mais esse avanço democrático, mas 
também dar a adequada resposta à voz das ruas, buscando o diálogo e a celebração de pactos que possibilitem a 
construção de caminhos para o atendimento das demandas apresentadas” (fonte: Portal do Planalto). 
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cada mudança de comissão), frente a uma média de 42 dias (128 a cada 
mudança de comissão) no período que antecedeu as manifestações. Ou seja, 
em oito dias, o PL, que estava tramitando internamente à CAE/Senado havia 
242 dias, saiu dessa comissão e em apenas mais 42 dias entrou e saiu de 
comissões, plenárias e mesas 10 vezes (num total de 33 movimentações); e, 
enfim, retornou para a Câmara já aprovado pelo Senado no início de agosto. 
[...]  
Se considerado o tempo total de tramitação do REITUP, decorreram 119 
meses desde a proposição do PL original; e caso o cálculo considere apenas 
o PLC 310, apresentado em 27 de novembro de 2009, chega-se a 44 meses. 
Apenas a título comparativo, segundo pesquisa do DIAP (Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar), o tempo médio de tramitação dos 
projetos aprovados no primeiro semestre de 2013 foi de 67 meses para as 
três PECs aprovadas, 57 meses para os três PLPs, 103 dias para as 22 MPs e, 
para os PLs, como os aqui analisados, o tempo médio foi de 62 meses. 
Segundo pesquisa da Câmara, analisando os PLs aprovados entre 1999 e 
2006, o tempo médio de aprovação é de 889 dias2. O DIAP constata ainda 
que a atividade parlamentar no primeiro semestre de 2013 foi abaixo da 
média dos últimos 10 anos e afirma: “a produção legislativa no período 
poderia ter sido bem menor, não fossem as manifestações populares, que 
motivaram uma exaustiva pauta ‘positiva’ de votações no final de junho e 
em meados de julho no Congresso Nacional (BALBIM et al., 2013).  

O exemplo apresentado é ilustrativo da estreita relação entre manifestações populares 
e a tomada de decisões políticas e parte de um contexto macro, nacional, do processo político. 
Nosso foco neste tópico é o contexto micro, as unidades subnacionais em que práticas 
ativistas decorreram de alterações em políticas públicas de mobilidade urbana e nelas 
influíram. Há duas razões principais para a ênfase nos municípios objetivando a compreensão 
do fenômeno, e não no país como um todo: (1) as manifestações gigantescas registradas em 
junho de 2013 foram antecedidas por protestos de menores proporções em distintos pontos do 
território brasileiro, com a mesma reivindicação principal de redução da passagem de ônibus; 
e (2) a política contestatória se molda e produz efeitos de acordo com o contexto local em que 
está inserta – “no Brasil, diferenças nos regimes subnacionais são importantes na análise da 
contestação, porquanto governos subnacionais detêm total controle sobre instituições e 
programas que são o alvo de muitas das reivindicações coletivas” (TARLAU, 2015, p. 106, 
tradução nossa). 

Na vanguarda do fenômeno, capitais brasileiras como Porto Alegre, Goiânia e Natal, 
por exemplo, foram palco de mobilizações de rua menos numerosas reivindicando a 
revogação do aludido aumento nos primeiros meses de 2013, na esteira dos anúncios de 
reajuste do valor das tarifas praticadas. Estas foram algumas das vinte capitais em que houve 
aumento no valor da tarifa do transporte e em todas elas houve protestos contrários ao 
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reajuste. O mesmo se sucedeu em Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, 
Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Palmas, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, 
São Paulo, Teresina e Vitória. Em 80% (oitenta por cento) desses casos, concedeu-se a 
redução do valor reivindicada. As quatro capitais em que a demanda não foi atendida são 
Belém, Maceió, Salvador e Teresina.  Apresentaremos, neste tópico, sete destas cidades, 
considerando casos em que as tarifas foram reduzidas e casos em que o aumento se manteve. 
 
Manaus 
 
 A capital do estado do Amazonas registrou aumento no valor da tarifa do transporte 
coletivo em 30 de março de 2013, que passou de R$ 2,75 para R$ 3,00, nos termos do Decreto 
n. 2.220/2013 do Executivo municipal. Os estudos para a definição do novo valor e a análise 
da planilha de custos foram realizados pela Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos – SMTU53. Não houve reajuste do valor no ano anterior. O então prefeito de Manaus 
era Arthur Neto (2013-2016), do PSDB, e o governador do estado, Omar Aziz (2010-2014), 
que se elegeu pelo PMN e migrou para o PSD, do qual foi um dos fundadores. O PMN 
compôs a chapa da candidatura do referido prefeito. Na proposta de governo apresentada por 
Arthur Neto, há uma vaga menção a transporte urbano e nenhuma proposta apresentada 
quanto à política tarifária.  
 O anúncio de reajuste da tarifa suscitou uma série de protestos na capital amazonense, 
conduzidas por secundaristas, estudantes de escolas públicas municipais e estaduais, com 
participação de organizações estudantis, como a UJS (União da Juventude Socialista), UNE 
(União Nacional dos Estudantes) e UEE (União Estadual dos Estudantes). Conforme 
veiculado em sites de notícias54, foram realizados protestos imediatamente antes e após a 
entrada em vigor da nova tarifa, nos dias 21, 26 e 30 de março e 1° de abril, este último 
durante audiência pública realizada na Câmara Municipal sobre a questão e os anteriores 
protagonizados nas ruas, com concentração no bairro Cidade Nova, em Terminais de ônibus, 
na sede do Sinetran e da Prefeitura. 
                                                           
53 Vide em:  http://smtu.manaus.am.gov.br/smtu-anuncia-resultado-dos-estudos-para-nova-tarifa-de-onibus/ 54 Informação extraída dos seguintes elos: http://acritica.uol.com.br/manaus/Manaus-Amazonas-Amazonia-
Estudantes-protesto-passagem-Zona-Norte_0_886711337.html; http://acritica.uol.com.br/manaus/Amazonas-
Amazonia-Yann_Evanovich-Sinetram-Prefeitura_de_Manaus-Transporte_Publico-Estudantes-protestam-
reajuste-passagem-Manaus_0_889711078.html; http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/durante-
protesto-estudantes-fazem-judas-com-foto-do-prefeito-de-manaus.html; 
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/04/audiencia-sobre-reajuste-da-tarifa-tem-protesto-de-
estudantes-em-manaus.html. 
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 Em 29 de março, o Ministério Público estadual, por sua promotoria especializada na 
proteção e defesa do consumidor, ajuizou Ação cautelar inominada, pleiteando, liminarmente, 
a suspensão do ato administrativo que autorizou o aumento do valor da passagem. Além da 
ação judicial, o órgão havia instaurado o Inquérito civil n. 6417.2012, em que requeria dos 
órgãos competentes os estudos realizados para a autorização do aumento tarifário dos serviços 
de transporte público, o que não havia sido atendido até então. Em 11 de abril, o juiz da 2ª 
Vara da Fazenda Pública Municipal negou o pedido de liminar, mantendo-se, assim, o valor 
majorado, a ser discutido no trâmite regular da ação. 
 No mês de junho, em que a onda de protestos por demandas de mobilidade urbana se 
alastrou pelo país, a Presidenta Dilma Rousseff determinou a redução a zero das alíquotas das 
contribuições sociais para o PIS/Pasep e Cofins, incidentes sobre as receitas decorrentes da 
atividade de transporte municipal local, com validade a partir de então. Diante do anúncio, o 
chefe do Executivo municipal anunciou, em coletiva de imprensa, a redução da tarifa para R$ 
2,90, com publicação do Decreto n. 2.383, vigente a partir de 10 de junho. 
 Não obstante a redução efetivada, novos protestos contra o aumento da tarifa, como o 
registrado em 13 de junho, e outros acrescidos da demanda por passe livre estudantil foram 
registrados nas ruas de Manaus. Em consonância com os eventos articulados a nível nacional, 
aproximadamente 60 mil pessoas foram às ruas demandando melhoria na qualidade do 
transporte público e redução do valor da tarifa, bem como outras questões genéricas que 
compuseram a pauta. Atribui-se a organização deste e de protestos posteriores, como o de 24 
de junho, bem como a realização de assembleias populares, ao Movimento Passe Livre (MPL) 
Manaus. 
 Na esteira das manifestações, o prefeito de Manaus e o governador do estado 
anunciaram conjuntamente a redução da tarifa para R$ 2,75, ante a decisão do Executivo 
estadual de desonerar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e 
subsídio pelo estado e município de parte da tarifa. Governador e Prefeito também assinaram 
termo de compromisso apresentado pelo MPL-Manaus, comprometendo-se a usar futuros 
recursos oriundos do pré-sal para implementar o passe livre estudantil no Amazonas. 
 Cumpre ressaltar que Manaus foi uma das cidades escolhidas para sediar jogos da 
Copa do Mundo de 2014, e que o aumento anterior da tarifa do transporte coletivo na capital 
amazonense, registrado em 2011, também suscitou protestos contrários à medida, ocasião em 
que o governo não retrocedeu na decisão e majorou seu valor, no mês de outubro. Neste 
ínterim, o Ministério Público estadual requereu a suspensão temporária do aumento, com 
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concessão de liminar, o que foi atendido em primeira instância pelo Judiciário, mas revertido 
em segunda instância, passando a tarifa, cujo valor era de R$ 2,25, a custar R$ 2,7555.   
 
Natal 
 
 No cenário norte-rio-grandense, destacou-se a atuação da organização de movimento 
social autodenominada Revolta do Busão. Reajustes tarifários, protestos e consequente 
redução foram registrados na capital do Rio Grande do Norte nos anos 2012 e 2013. No 
intuito de alcançarmos maior “homogeneidade da unidade” na análise a ser posteriormente 
empreendida, o foco recairá sobre os eventos ocorridos em 2013. Em ligeira narrativa, Natal 
registrou aumento na passagem do ônibus em 27 de agosto de 2012 – majoração de R$ 2,20 
para R$ 2,40 –, mediante portaria n. 47/2012, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. 
Ante o aumento, estudantes articulados como grupo Revolta do Busão realizaram protestos 
demandando a redução da tarifa nos dias 29 de agosto, 4 e 6 de setembro56, neste último 
exercendo pressão diretamente sobre a Câmara de Vereadores. No dia posterior, 7 de 
setembro, o Legislativo municipal aprovou o decreto n. 037/2012, revogando o reajuste 
promovido pelo Executivo. A então prefeita Micarla de Sousa, do PV, estava sob investigação 
e fora posteriormente afastada do cargo, em 31/10/12, em razão do envolvimento em fraude 
na Secretaria municipal de Saúde. 
 Em 2013, o chefe do Executivo municipal, Carlos Eduardo Alves (2013-1016), do 
PDT, reajustou a tarifa novamente para o valor de R$ 2,40, em 18 de maio, mediante portaria 
expedida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O aumento contraria o exposto 
pelo prefeito em seu plano de governo, se observadas as medidas preconizadas no Eixo 2 - 
Desenvolvimento Sócio-Espacial: 

 
Na mobilidade urbana, serão necessários investimentos em infraestrutura e 
operação de transportes e trânsito, as quais deverão ser trabalhadas pela 
nossa administração, no sentido de viabilizar a implantação de projetos que 
venham a melhorar a mobilidade e a acessibilidade na cidade, reduzindo 

                                                           
55 Vide os elos: http://acritica.uol.com.br/manaus/Amazonia-Amazonas-Justica-suspende-aumento-tarifa-
Manaus_0_570543299.html e http://tarifazero.org/2011/10/21/manaus-tarifa-reajustada-do-transporte-coletivo-
passa-a-valer-no-proximo-sabado/.  56 Vide os elos: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/09/03/revolta-do-busao-protesta-
contra-aumento-da-tarifa-em-natal-e-entra-em-confronto-com-a-policia.htm; 
http://m.vermelho.org.br/rn/noticia/estudantes_protestam_contra_aumento_da_passagem/192968-104;  
http://www.pstu.org.br/conteudo/estudantes-pressionam-e-c%C3%A2mara-de-natal-revoga-aumento-da-
passagem-de-%C3%B4nibus. 
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tempos de viagem, custos, incluindo a tarifa de transporte público... (grifos 
nossos) 

 
 Em decorrência do anúncio do aumento, uma série de protestos foram  realizados pelo 
grupo Revolta do Busão, entre os dias 15 e 29 de maio, sendo alguns deles em conjunto com 
outros movimentos, como o MST, e com grupos de estudantes de escolas públicas 
organizados em manifestações menores. Na sequência dos eventos e ante a publicação da MP 
617, que reduziu a zero as alíquotas do PIS e Cofins, o prefeito reduziu a tarifa, em 4 de 
junho, para R$ 2,30. 
 Contudo, os protestos por melhoria na qualidade do transporte público57 continuaram a 
ocorrer no mesmo de junho, nos dias 6, 13 e 20. Antecedendo a este último, que fora 
amplamente divulgado nas redes sociais e contou com confirmação de elevado número de 
manifestantes, o prefeito e a então governadora Rosalba Ciarlini (PP) emitiram notas 
parcimoniosas e em tom consentâneo com as reivindicações pautadas para a manifestação 
planejada. Mesmo sem obter a dispensa do ICMS sobre o óleo diesel pleiteado ao governo 
estadual, o chefe do Executivo municipal promoveu nova redução no valor da tarifa, que 
passou a custar R$ 2,30 a partir do dia 23 de junho58.  
 Nas informações levantadas, não se averiguou atuação ministerial e judicialização da 
questão tarifária. O Legislativo municipal restringiu-se a votar requerimento, em 16/05, 
solicitando ao prefeito a suspensão do aumento da tarifa59. Importante registrar que Natal 
também foi uma das cidades escolhidas para sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. 
 
Belém 
 
 A análise sobre a capital paraense recairá sobre os anos 2012 e 2013, vez que, no 
período assinalado, o reajuste tarifário se deu neste primeiro ano e foram registrados protestos 
contra o aumento em ambos os anos. Em Belém, a passagem de ônibus foi majorada, por 
decreto executivo, em vinte centavos, passando a custar R$ 2,20, em 31 de julho. O então 

                                                           
57 Constava na pauta de reivindicações do movimento, publicada nas redes sociais: a redução imediata das tarifas em toda 
a Grande Natal; fim da dupla função motorista/cobrador; bilhetagem única para ônibus e alternativos; integração entre os 
ônibus da Grande Natal; Passe Livre para estudantes e desempregados; criação de um fórum permanente sobre o 
transporte público; ônibus 24 horas; renovação imediata de toda a frota; retorno imediato de todas as linhas extintas; 
construção de corredores exclusivos para ônibus; e malha viária adequada para ciclistas, com criação de ciclovias. 58 Vide o elo: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/06/protestos-por-melhorias-no-transporte-
chegam-ao-9-ato-em-natal.html. 59 Conforme noticiado no seguinte elo: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/05/cmn-aprova-
pedido-de-revogacao-do-aumento-da-passagem-de-onibus.html. 
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prefeito era Duciomar Costa60 (2009-2012), do PTB, e o estado era governado por Simão 
Jatene (2011-atual), do PSDB.  
 Como resposta ao anúncio do aumento, estudantes se mobilizaram e protagonizaram 
uma série de manifestações61. A primeira delas teve lugar em 24 de julho e reuniu uma dezena 
de estudantes, concomitante à realização da primeira reunião do conselho de transporte de 
Belém. Protestos se sucederam em 26 de julho, 2, 9 e 14 de agosto, alcançando o número de 
aproximadamente mil manifestantes. Somando ao repertório de contestação empregado, 
entidades estudantis representaram ao Ministério Público estadual, solicitando o cancelamento 
do aumento, sob a alegação de preço abusivo. Não foram encontradas nos sites de jornais da 
região (O Liberal, Amazônia e Diário do Pará, por exemplo), nas páginas do Ministério 
Público estadual e do Tribunal de Justiça informações que apontem para a judicialização da 
questão. A atuação do órgão ministerial se restringiu a solicitar informações sobre a planilha 
de custos, usadas para o cálculo do reajuste da tarifa, e a cobrar explicações da Companhia de 
Transportes de Belém62. A insurgência popular, mais especificamente estudantil, não deteve a 
efetivação do aumento da passagem. 
 Em 2013, o Executivo municipal passou a ser chefiado por Zenaldo Coutinho, do 
PSDB, quem havia se licenciado do mandato de deputado federal, em 2011, para assumir o 
posto de chefe da Casa Civil no governo de Simão Jatene. Não constava do plano de metas 
municipal qualquer referência à política tarifária do transporte coletivo. Em junho daquele 
ano, em consonância com os levantes espraiados pelo território brasileiro, uma nova onda de 
protestos se iniciou em Belém63. No dia 17, teve lugar uma manifestação que reuniu 
aproximadamente 13 mil pessoas, com uma pauta notoriamente difusa. As contestações 
continuaram em julho e promoveu-se, entre os dias 1° e 2, a ocupação da Câmara de 
Vereadores de Belém, ocasião em que cerca de 200 ativistas do movimento Belém Livre 
                                                           
60 O referido prefeito cumpriu integralmente seu mandato, apesar deste ter sido cassado em 2009, em decorrência 
de condenação por improbidade administrativa pela Justiça Federal, consoante se vê em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u662139.shtml. Para além da condenação à época, Duciomar 
Costa respondia a inúmeras ações civis por práticas ímprobas diversas 
(http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/07/mpf-denuncia-ex-prefeito-duciomar-costa-por-desvio-de-r-3-
milhoes.html; http://noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=652015#.VAcK1kg7vWk). 61 Vide os elos: http://ujs.org.br/index.php/noticias/pa-estudantes-lutam-contra-aumento-de-tarifa-de-onibus/; 
http://www.une.org.br/2012/08/pa-estudantes-voltam-a-protestar-contra-o-aumento-da-tarifa-de-onibus/; 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/08/protesto-de-estudantes-termina-em-confusao-na-prefeitura-de-
belem.html; http://uesbpara.blogspot.com.br/2012/08/no-mes-do-estudante-centenas-tomam-as.html. 62 Conforme se vê na seguinte notícia: http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/07/populacao-de-belem-esta-
insatisfeita-com-reajuste-da-passagem-de-onibus.html. 63 http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/06/manifestacao-em-belem-reuniu-10-mil-pessoas-diz-policia-
militar.html; http://amazonia.org.br/2013/06/manifesta%C3%A7%C3%A3o-em-bel%C3%A9m-reuniu-mais-de-
13-mil-pessoas-diz-pol%C3%ADcia-militar/; http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2013/06/17/protesto-em-belem-reune-manifestantes-que-pedem-tarifa-zero-e-fim-de-belo-monte.htm. 
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reivindicaram a aprovação do passe livre estudantil. O vereador Fernando Carneiro, do PSol, 
apresentou projeto de lei para que a Lei Orgânica do Município estendesse a gratuidade no 
transporte público a estudantes, tendo sido a proposta rejeitada em 7 de agosto, com 14 votos 
a favor e 18 abstenções (eram necessários 24 votos para aprovação da matéria)64. Uma 
manifestação posterior, no dia 11 de julho, identificada como Dia Nacional de Luta, reuniu 
sindicalizados da CUT-Pará, movimentos sociais e estudantes, oportunidade em que a 
demanda por passe livre e melhorias no transporte público foi reiterada65. 
 Uma vez mais, o aumento da tarifa operado no ano anterior não ensejou 
questionamento judicial e o Ministério Público limitou-se a participar de reuniões com demais 
representantes do poder público para discussão da composição da tarifa, bem como instituiu o 
Grupo de Atuação Especial em Transporte66. O reajuste tarifário manteve-se em Belém – 
mesmo com a desoneração, de impacto nacional, das alíquotas das contribuições sociais para 
o PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte 
municipal local, promovido pela presidenta da República no mês de junho – e nenhuma 
política pública voltada à melhoria da mobilidade urbana na capital paraense foi efetivada no 
período assinalado. Cumpre ressaltar, também, que Belém não foi uma das cidades a sediar a 
Copa Mundial de 2014. 
 
Salvador 
 
 A capital baiana experimentou reajuste da tarifa do transporte em 04 de junho de 2012, 
quando o valor passou de R$ 2,50 para R$ 2,80. O prefeito à época era João Henrique 
Carneiro, que migrou do PMDB para o PP durante o mandato. Em seu plano de governo não 
havia qualquer referência à redução da tarifa do transporte coletivo, assim como tão menção 
não constou do plano de governo e plano de metas apresentados por seu sucessor, Antônio 
Carlos Magalhães Neto (2013-2016), do DEM67. 
                                                           
64 Consoante noticiado em: http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/pa-passe-livre-e-rejeitado-na-camara-
municipal-de-belem,5d4e3cad58a50410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html. 65 Vide o elo: http://www.cut.org.br/noticias/protesto-em-belem-exige-passe-livre-e-transporte-de-qualidade-
28a6/. 66 Informações extraídas de busca na página do Ministério Público do Pará: 
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=2646&class=N; 
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.busca&pagina=40&buscar=tarifa; 
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.busca&pagina=50&buscar=tarifa. 67 Para o plano de governo de João Henrique Carneiro, vide 
http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/abrirTelaPesquisaCandidatosPorUF.action?siglaUFSeleciona
da=BA; http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/static-
user/user_206_programa_metas_planejamento_estrategico..pdf. 
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 Na esteira do aumento, dois protestos organizados por estudantes tiveram lugar, em 02 
e 05 de junho68, o primeiro com pequeno número de manifestantes e o segundo com 
aproximadamente uma centena de estudantes e apoiadores, em manifestação iniciada no 
centro da cidade e dirigida para a Câmara Municipal, onde vereadores foram pressionados a 
se posicionar. Alguns vereadores do PT, PCdoB e PV formularam representação ao 
Ministério Público estadual e a Câmara municipal realizou audiência pública para debater o 
reajuste da tarifa, em 04 de junho69. 
 Dias após, em 11 de junho, o Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública 
contra o Município e o Sindicato de Transportes de Passageiros de Salvador, requerendo a 
nulidade da portaria que majorou o valor da passagem de ônibus, com pedido de liminar para 
a suspensão do aumento, argumentando que este contraria dispositivos legais e viola 
princípios como o da transparência70. O pedido de liminar não foi acatado pelo Judiciário e o 
aumento manteve-se.  
 A exemplo do ocorrido em Belém, novos protestos contemplando demandas de 
mobilidade urbana foram iniciados em Salvador em junho de 2013. Em 15 de junho, 
aproximadamente quinhentos estudantes universitários saíram em protesto pelas ruas do 
centro de Salvador, em apoio às manifestações recentes realizadas no país e com pauta 
genérica de questionamento a problemas nas áreas da saúde, segurança, educação e 
mobilidade urbana, incluída a demanda por passe livre71. Uma manifestação que reuniu uma 
estimativa de quatro a dez mil pessoas teve lugar em 17 de junho, organizada pelo Movimento 
Passe Livre Salvador72. Com pauta difusa, o protesto pautou-se pela demonstração de 
solidariedade aos protestos pela redução da tarifa de São Paulo e outras cidades do país, pela 
reivindicação de melhorias no transporte público, mobilidade urbana e acessibilidade em 
Salvador e pela concessão de passe livre irrestrito. Em 20 de junho, registrou-se outro protesto 
de maior proporção na capital baiana, com trajeto executado da praça do Campo Grande às 
proximidades da Arena Fonte Nova, em que o foco dos manifestantes foram os altos gastos 
com a Copa do Mundo, além da corrupção, melhorias na educação e saúde e inauguração do 
                                                           
68 Vide os elos: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/06/usuarios-comecam-pagar-tarifa-mais-cara-nos-onibus-
de-salvador.html; http://www.bahianoticias.com.br/noticia/117067-protesto-contra-aumento-da-tarifa-de-onibus-
nao-mobiliza-populacao-de-salvador.html; http://www.bahiatodahora.com.br/noticias/estudantes-protestam-
contra-o-aumento-da-tarifa-de-onibus-no-centro-de-salvador; 
http://www.cms.ba.gov.br/noticia_int.aspx?id=4485. 69 Vide o elo: http://www.cms.ba.gov.br/noticia_int.aspx?id=4471. 70 Vide o elo: http://mpba.mp.br/noticia/27362. 71 Vide o elo: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/06/manifestacao-deixa-transito-lento-no-centro-de-
salvador.html. 72 Vide o elo: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/06/centenas-de-manifestantes-se-reunem-para-protesto-em-
salvador.html. 
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metrô da cidade73. Naquela data ocorreu a primeira partida da Copa das Confederações na 
cidade. Salvador foi uma das escolhidas para sediar jogos da Copa do Mundo de 2014.  
 Apesar da medida provisória editada pela presidenta Dilma Rouseff, em junho daquele 
ano, desonerando as alíquotas das contribuições sociais para o PIS/Pasep e Cofins, nenhuma 
redução no valor da tarifa do transporte público foi efetivada em Salvador, bem como não 
houve consecução de passe livre. Vale registrar que a capital baiana é lembrada pelo 
protagonismo estudantil e pela luta popular na reivindicação por questões de mobilidade 
urbana, que resultou no movimento denominado Revolta do Buzu. Em 2003, Salvador 
vivenciou uma onda de protestos contra o aumento do preço da passagem de ônibus, em dias 
consecutivos entre o final de agosto e começo de setembro, conduzidos por estudantes 
horizontalmente organizados, com ampla adesão da população, sendo este episódio de intensa 
luta social considerado um dos marcos constitutivos do MPL (DOWBOR; SZWAKO, 
2013)74. 
 
Belo Horizonte 
 
 Na capital mineira, houve aumento nas passagens do transporte público urbano em 29 
de dezembro de 2012, efetivado pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte 
(BHTrans) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, quando a tarifa predominante (paga 
por 80% dos usuários) foi reajustada de R$ 2,65 para R$ 2,80. Era prefeito à época, tendo sido 
reeleito, Marcio Lacerda, do PSB, e o então governador era Antônio Anastasia, do PSDB. No 
plano de governo apresentado à Justiça eleitoral pelo chefe do Executivo municipal reeleito, 
políticas de mobilidade urbana resumiam-se à realização de obras e não havia qualquer 
menção à política tarifária. Belo Horizonte foi uma das cidades escolhidas para sediar jogos 
da Copa do Mundo de 2014. 
 Buscas realizadas em diretório de conteúdo disponível na internet entre dezembro de 
2012 e maio de 2013 não apontaram para a ocorrência de protestos contra o aumento da tarifa 
                                                           
73 Vide o elo: http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1298342-protesto-em-salvador-
comeca-contra-a-fifa-e-tenta-chegar-a-fonte-nova.shtml. 74 Sobre o engajamento popular e repertório de atuação registrados na Revolta do Buzu, o Movimento Passe 
Livre – São Paulo (2013) relata que “[é] impossível calcular precisamente quantas pessoas participaram desses 
protestos, mas as estimativas giram em torno de 40 mil, e pode-se dizer que qualquer pessoa que tenha entre 24 e 
34 anos hoje em dia e que morava na capital baiana participou da revolta. Durante as aulas, estudantes 
secundaristas pulavam os muros das escolas para bloquear ruas em diversos bairros, num processo 
descentralizado, organizado a partir de assembleias realizadas nos próprios bloqueios. A indignação popular 
represada no interior do transporte coletivo fomentou uma dinâmica de luta massiva que escapava a qualquer 
forma previamente estabelecida. A Revolta do Buzu exigia na prática, nas ruas, um afastamento dos modelos 
hierarquizados; expunha outra maneira, ainda que embrionária, de organização” (p. 22-3). 
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em Belo Horizonte. Noticiou-se na mídia internacional um protesto realizado em 16 de junho, 
que reuniu aproximadamente dois mil manifestantes, mas com foco no campeonato mundial 
de futebol75.  As notícias sobre protestos na capital mineira, que incluem reivindicações por 
políticas de mobilidade urbana, datam do mês de junho em diante. As manifestações têm 
lugar em consonância com os levantes espraiados no mês de junho em todo o país e são 
registrados nos dias 17 (com cerca de 30 mil manifestantes), 22 (mais de 100 mil 
manifestantes) – nestes, foram realizadas partidas de futebol pela Copa das Confederações, 29 
(ato iniciado em frente à Câmara Municipal, convocado pela Assembleia Popular Horizontal, 
em pressão à votação de projeto de lei que repercutiria na redução do valor da passagem)76.  
Na sequência, manifestantes promovem a ocupação do órgão legislativo até a votação do 
projeto que reduziu parcialmente a tarifa de ônibus. Em 5 de julho, o prefeito de Belo 
Horizonte anuncia mais uma redução da tarifa, que voltou a custar R$ 2,65, valor 
anteriormente praticado77. 
  
Porto Alegre 
 
 A capital sul-rio-grandense, que também foi escolhida uma das cidades-sede da Copa 
do Mundo de 2014, registrou majoração na tarifa do transporte coletivo nos anos 2012 e 2013. 
Ambos os aumentos acarretaram mobilizações populares contrárias à medida, que se manteve 
intacta em 2012. Como opção metodológica deste trabalho, nos deteremos à referência mais 
atual do aumento na tarifa e dos protestos, recorrendo à análise dos eventos de 2012 apenas 
nos casos em que não forem identificados reajustes em 2013. Em 2013, portanto, a tarifa do 
transporte coletivo foi reajustada, em 25 de março, passando a custar R$ 3,05 (o valor anterior 
era R$ 2,85). A capital estava sob a administração do prefeito José Fortunati (2013-2016), do 
PDT, e o estado era governado por Tarso Genro (2011-2014), do PT. No plano de governo 
apresentado por Fortunati à justiça eleitoral, as metas estipuladas para melhoria da mobilidade 
urbana não incluíam revisão da política tarifária e instituição do passe livre estudantil. 
 Os protestos contra o aumento da tarifa e pelo passe livre em Porto Alegre foram 
articulados pelo agrupamento Bloco de Luta pelo Transporte Público e, naquele ano, 
                                                           
75 Vide o elo: http://www.theguardian.com/world/2014/may/16/anti-world-cup-protests-across-brazil 76 Vide os elos: http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico/platb/; 
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,protesto-com-100-mil-em-bh-acaba-em-conflito-com-pm,1045759; 
http://www.pcb.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6211%3Aocupacao-da-camara-
municipal-de-belo-horizonte&catid=27%3Aujc&Itemid=89 77 Vide o elo: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2013/07/prefeito-de-belo-horizonte-anuncia-reducao-da-
passagem-para-r-265.html 
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iniciaram-se no mês de janeiro. Inicialmente, os protestos aglomeraram centenas de pessoas e 
ocorreram em 21 e 30 de janeiro, 18 e 27 de fevereiro, 25 e 27 de março, e alcançaram o 
número aproximado de cinco mil manifestantes, no protesto realizado em 1° de abril78. Na 
sequência, em 4 de abril, o Judiciário suspendeu o aumento, deferindo a liminar pleiteada em 
ação cautelar  ajuizada por vereadores do PSol79. O Executivo municipal declinou de medidas 
recursais e deu cumprimento à decisão. 
 A manutenção da tarifa em R$ 2,85 não deteve a onda de protestos em curso. No dia 
11 de abril, milhares de manifestantes voltaram a se reunir em novo ato80. Eventos de protesto 
ocorreram em todo o mês de junho – dias 13, 17, 20, 24 e 27 –, reunindo até 20 mil pessoas 
nas ruas de Porto Alegre, e em menor proporção em 4 de julho81. Ato contínuo, o prefeito 
José Fortunati publicou, em 04 de julho, decreto de nova redução na tarifa, que passou a 
custar R$ 2,80, após aprovação pela Câmara de Vereadores de projeto de lei de isenção do 
pagamento de Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza (ISSQN) pra empresas de 
transporte coletivo82. 

A título de informação, já que o impacto verificado neste trabalho recai nas decisões 
sobre política tarifária e não nas demais políticas públicas concernentes à mobilidade urbana, 
a demanda por passe livre estudantil também foi atendida em Porto Alegre, com a aprovação 
da Lei 14.307, de setembro de 2013. A referida lei instituiu o passe livre para os estudantes de 
baixa renda da região metropolitana de Porto Alegre e aglomerados urbanos Litoral Norte, Sul 
e Nordeste, bem como estabeleceu subsídio para o transporte dos estudantes das demais 
regiões do Estado. Para além dos protestos, ativistas do Bloco de Luta aderiram à ocupação da 
                                                           
78 Vide os elos: http://www.sul21.com.br/jornal/protesto-contra-aumento-da-passagem-mobiliza-centenas-de-
pessoas-em-porto-alegre/; http://www.sul21.com.br/jornal/manifestantes-realizam-novo-protesto-contra-
aumento-da-passagem-em-porto-alegre/ 
http://resistenciapopular.blogspot.com.br/; https://www.youtube.com/watch?v=PoLuEXcurBQ; 
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/03/grupo-faz-novo-ato-contra-aumento-da-passagem-em-
porto-alegre.html; http://www.sul21.com.br/jornal/revolta-contra-aumento-da-passagem-gera-grande-protesto-
na-noite-de-porto-alegre/; http://noticias.terra.com.br/brasil/transito/rs-manifestantes-protestam-contra-aumento-
da-tarifa-de-onibus,aabfcbf0244ad310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html; 
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rs-protesto-contra-aumento-de-onibus-acaba-em-confronto-com-
pms,c87ed8e5a0ead310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html;  
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/novo-ato-contra-aumento-do-onibus-paralisa-porto-alegre-e-expoe-
tensao,114f0a16bb7cd310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 79 Vide o elo: http://noticias.terra.com.br/brasil/transito/apos-protestos-liminar-do-tj-suspende-aumento-do-
onibus-em-porto-alegre,73e90a574e6dd310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 80 Vide o elo: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/04/protesto-por-passagem-mais-barata-
reune-multidao-em-porto-alegre.html 81 Vide os elos: http://www.sul21.com.br/jornal/retrospectiva-2013-o-ano-que-nao-terminou/ 
http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico/platb/ 82 Consoante noticiado em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/18/porto-alegre-
anuncia-reducao-da-tarifa-um-dia-apos-protestos-violentos.htm; http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2013/07/prefeito-de-porto-alegre-assina-decreto-de-tarifa-de-onibus-r-280.html. 
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Câmara Municipal, no mês de julho. Na ocasião da sanção da lei estadual que instituiu o passe 
livre estudantil, registra-se o pronunciamento do governador do Rio Grande do Sul, Tarso 
Genro, sobre “a importância das mobilizações feitas pela juventude para viabilizar o 
projeto”83, o que destacou nos seguintes termos: “Esse passe livre não sairia sem esse 
movimento, foi a voz política e a proposta programática das ruas que fez com que o governo 
se movesse, dentro dos limites do possível, do que o ordenamento jurídico nos permite, mas 
tateando os limites do possível do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, 
institucional, que redundou nessa conquista...”84. 
 
Goiânia 
 
 As observações iniciais feitas para a capital gaúcha aplicam-se também ao caso 
goiano. Goiânia registrou aumento na tarifa do transporte público urbano nos anos 2012 e 
2013, acompanhado de contestação e mobilização em ambos os casos. Destaca-se, neste 
interregno, a atuação do coletivo Tarifa Zero, federado nacionalmente ao Movimento Passe 
Livre e, mais enfaticamente, a organização de movimento social autônoma, horizontal e 
apartidária denominada Frente de Luta Contra o Aumento (TAVARES; RORIZ; OLIVEIRA, 
2016). Tal coalizão – que se restringia, inicialmente, a contestar o aumento da passagem – 
passou a contemplar outras demandas de mobilidade urbana, como o passe livre estudantil, 
adequando sua denominação, em meados de 2013, para Frente de Luta pelo Transporte 
Público. Objetivando manter a padronização na análise, em que enfatizamos o aumento na 
passagem e protestos mais recentes, o foco recairá sobre o ano 2013. 
 Em 22 de maio, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) elevou a tarifa 
de ônibus de R$ 2,70 para R$ 3,00. O órgão, um colegiado que reúne representantes do 
governo estadual, da administração pública da Capital e demais municípios que compõem a 
Região Metropolitana de Goiânia, é parte da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos 
(RMTC), responsável pelo serviço de transporte público de passageiros. O então prefeito era 
Paulo Garcia (2013-2016), do PT, e o governador Marconi Perillo, do PSDB, maior partido 
oposicionista ao governo federal. Não consta dos planos de governo que ambos apresentaram 
ao Tribunal Superior Eleitoral, em suas respectivas candidaturas, qualquer menção à política 
tarifária do transporte coletivo.  

                                                           
83 Vide o elo: http://www.rs.gov.br/conteudo/9820/governador-sanciona-lei-do-passe-livreintermunicipal 84 Vide o elo: http://www.rs.gov.br/audio/11325/lei-do-passe-livre-e-sancionada-por-tarso-genro 
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 Em reação ao aumento anunciado, a Frente de Luta promoveu uma série de protestos 
no mês de maio, nos dias 8, 16, 21 e 28. Engajaram-se nas manifestações estudantes 
secundaristas, universitários e usuários do transporte coletivo e tais eventos reuniram não 
mais que algumas centenas de manifestantes. Observa-se ao longo dos eventos de protesto, na 
capital goiana, o recrudescimento da repressão estatal aos ativistas. Em junho tiveram lugar 
dois protestos, nos dias 6 e 20, tendo este último reunido aproximadamente 50 mil pessoas e 
ostentado uma pauta difusa, para além da questão chamariz da redução da tarifa85. Dias antes, 
em 10 de junho, o Judiciário goiano suspendeu o aumento da passagem, deferindo liminar em 
ação civil pública proposta pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor 
(Procon/Goiás)86. A atuação dos Legislativos estadual e municipal limitou-se à realização de 
audiência pública, instituição de comissão para discutir o transporte coletivo e representação de 
vereador no Ministério Público87. Às vésperas do protesto agendado para 20 de junho, os chefes do 
Executivo municipal e estadual emitiram nota conjunto garantindo a manutenção do valor não 
reajustado da tarifa, declinando de medidas recursais ante a decisão judicial de suspensão do 
aumento88. 
 Em caráter informativo – e que não pesará na análise do impacto na política pública 
tarifária, objeto deste trabalho –, registra-se que eventos de protesto continuaram a ser promovidos 
pela Frente de Luta ao longo do ano 2013 e subsequente, alcançando-se o direito ao passe livre 
estudantil universal e irrestrito aos estudantes da Região Metropolitana de Goiânia, instituído pela 
Lei n. 18.461, de 07 de maio de 2014, em plena vigência até os dias atuais.  
 
 
4.3 DIALOGANDO PROTESTOS E POLÍTICAS PÚBLICAS: CONDIÇÕES QUE 
VIABILIZAM O IMPACTO DA POLÍTICA CONTESTATÓRIA NA AGENDA 
GOVERNAMENTAL 
 
 Os capítulos e tópicos até aqui desenvolvidos são convergentes na demonstração desta 
que é uma constatação corrente na literatura sobre movimentos sociais: “movimentos sociais e 
                                                           
85 Narrativas escrita e visual dos protestos realizados pela Frente de Luta são apresentadas nos trabalhos de 
Tavares, Roriz e Oliveira (2016) e Vilela (2016). 86 Vide o elo: http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/06/liminar-cancela-reajuste-da-tarifa-de-onibus-em-
goiania.html. 87 Vide os elos: http://al.go.leg.br/noticias/ver/id/117395/tipo/geral; 
http://www.camaragyn.go.gov.br/noticia.aspx?tipo=NOTICIA&ID=3931; 
http://www.camaragyn.go.gov.br/noticia.aspx?tipo=NOTICIA&ID=3976. 88 Vide o elo: http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/06/manifestacao-em-goiania-e-mantida-mesmo-apos-
revogacao-do-aumento-das. 
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desafiantes são frequentemente definidos por sua relação com o estado. Eles fazem 
reivindicações ao estado em nome de grupos ou temas que são preteridos na política” 
(AMENTA  et al., 2002, p. 47, tradução nossa)89. Nesta relação mutuamente constitutiva, 
repertórios e práticas de política contestatória impactam as políticas democráticas e 
institucionalizadas (AMENTA; YOUNG, 1999; MCADAM, 2001) e a área das políticas 
públicas é a primeira a refletir os efeitos produzidos pelos movimentos sociais (DELLA 
PORTA; DIANI, 1999). 
 Se está demonstrado, por todo o exposto ao longo dos capítulos, que protestos 
impactam a formulação de políticas públicas – e, na pesquisa ora empreendida, protestos 
influíram sobre a agenda governamental quanto à política tarifária do transporte público90 –, o 
mesmo não se pode afirmar quanto às condições presentes para que protestos fossem exitosos 
na redução do valor da tarifa. É esse o questionamento pouco explorado em termos empíricos 
e sobre o qual nos debruçaremos doravante: em que condições ativistas engajados em 
protestos conseguiram impactar a agenda governamental, revertendo decisões sobre o 
aumento da tarifa de ônibus nas capitais brasileiras? 
 A ideia de “impacto” – entendido como um resultado importante de uma contestação – 
comporta uma gama de observações, contemplando ações como “(...) to influence the 
placement of an issue on the agenda, to increase the collective benefits in legislation, to affect 
the probabilities that elected officials might support such legislation, or to reinforce the 
implementation of legislation” (AMENTA et al., 2002, p. 76). Assim como são múltiplos os 
meios de influência exercidos por um movimento social no processo político como um todo, 
compreender tal relação requer o olhar acurado para os distintos atores que operam, 
concomitantemente, nos variados espaços que o ente estatal congrega (MEYER, 2005). É 
dizer: 

 
Estabelecer o impacto de um desafiante, embora aparentemente simples, é 
uma questão tão complexa quanto importante. Desafiantes raramente estão 
sozinhos na pressão por benefícios coletivos para um grupo e os efeitos de 
um desafiante deve ser distinguido dos de outros. Outras condições podem 
também influenciar resultados benéficos aos círculos dos desafiantes. [...] 
Pesquisas indicam, por exemplo, que várias condições econômicas e 
políticas e atores além dos desafiantes influenciam a política de gastos 
sociais. Esses outros determinantes precisam ser considerados na avaliação 
do impacto de desafiantes na consecução de benefícios coletivos (AMENTA; 

                                                           
89 No original: “[s]ocial movements and challengers are often defined by their relationship to the state. They 
make claims on the state on behalf of groups or issues that are disadvantaged in politics”. 90 O impacto analisado neste trabalho pode ser entendido como um impacto menor, em que o objetivo é 
“conseguir uma decisão de política pública estatal específica, sem implicações de longo prazo na transferência 
de benefícios ao grupo” (AMENTA; YOUNG, 1999, p. 31, tradução nossa). 
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YOUNG, 1999, p. 36)91.  
 
 Em geral, a literatura sobre movimentos sociais reporta-se a variáveis explicativas 
genéricas e demasiado abrangentes que interagem para a conformação de resultados na 
política estatal, como o são as “condições econômicas e políticas” e “atores” acima 
mencionados. Dieter Rucht (1996), por exemplo, elenca, ao lado da descrição da estrutura do 
movimento social (entendida como as bases e mecanismos organizacionais sob os quais se 
operam a coleta e uso dos recursos do movimento), a estrutura do contexto, relativa ao 
ambiente maior em que o movimento emerge e se desenvolve. Para o autor, a noção de 
estrutura implica “(1) um ponto de referência (tal como distribuições de riqueza, poder e 
papeis) e (2) o pressuposto de que algum tipo de mecanismo social ou princípio organizativo 
mantém o padrão ao longo do tempo” (p. 189, tradução nossa). 
 Quanto à estrutura do contexto de um movimento social, Rucht (1996) identifica três 
dimensões básicas: contexto cultural, contexto social e contexto político. O contexto cultural 
contempla as atitudes e comportamentos dos indivíduos que podem ou não apoiar o 
movimento, com recursos financeiros, ajuda organizacional ou participação nos eventos de 
protesto. O contexto social é identificado pelos meios sociais, redes e condições materiais que 
facilitam ou restringem a formação de identidade coletiva, bem como pela estratificação 
social e estrutura de classes de uma sociedade. No contexto político estão inseridos as 
autoridades e os contramovimentos, além de fatores como: acesso ao sistema político, 
alinhamentos políticos, presença ou ausência de aliados e conflito entre elites.  
 Della Porta e Diani (1999) chamam a atenção para a dificuldade de se identificar a 
causa e efeito que imperam na obtenção de resultados substantivos demandados pelos 
movimentos sociais, tendo em vista as relações estreitas entre uma série de variáveis que 
permeiam o processo em questão. Aspectos como urbanização e industrialização, incremento 
na prestação educacional, sistemas de comunicação mais efetivos contribuem para a definição 
e recepção das estratégias adotadas por movimentos sociais. Ademais, os autores enfatizam 
que “movimentos nunca são os únicos atores a intervir em um problema” (p. 228) e que uma 
pluralidade de atores e dinâmicas causais são determinantes na tomada de decisões públicas 
                                                           91 No original: “Establishing the impact of a challenger, though seemingly simple, is an issue as complex as it is 
important. Challengers are rarely alone in pressing  for collective benefits for a group and the effects of one 
challenger must be distinguished from the others. Other conditions may also influence outcomes beneficial to 
constituencies of challengers. […] Research indicates, for instance, that various economic and political 
conditions and actors aside from challengers influence social spending policy (Huber, Ragin, and Stephens 
1993). These other determinants have to be taken into account in assessing the impact of challengers on 
achieving collective benefits.” 
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específicas. 
 Em um cenário caracterizado pela causação conjuntural múltipla, em que as relações 
causais são interativas e combinacionais, e pelos problemas conceituais e metodológicos 
peculiares à determinação do impacto decorrente de práticas ativistas, um caminho 
vislumbrado é o da Análise Comparativa Qualitativa (ACQ ou QCA, em inglês), técnica que 
permite o enquadramento de um número pequeno ou médio de casos na análise sistemática 
rigorosa de variáveis-chave, dos mecanismos que concorrem para a produção de determinados 
fenômenos sociais. 
 Os contextos e atores que consubstanciarão as condições a serem observadas na 
análise a que nos propusemos – “em que condições ativistas engajados em protestos 
conseguiram impactar a agenda governamental, revertendo decisões sobre o aumento da tarifa 
de ônibus nas capitais brasileiras?” –, dada a pouca especificação teórica a respeito, serão 
determinados a partir do conjunto de elementos identificados no caso concreto, referenciados 
nos aspectos genericamente sugeridos pela literatura.   
 Similarmente à orientação seguida por Amenta et al. (2002) na investigação da mútua 
influência entre movimentos sociais e estados, a presente análise dirigir-se-á a estados como 
“contextos políticos, conjuntos de instituições e organizações e pessoas engajados em linhas 
específicas de ação, legitimada como políticas públicas oficiais entre os cidadãos e apoiada 
por uma forte combinação peculiar de cerimônia e força” (p. 56, tradução nossa)92, e não 
como arenas em que atores se confrontam neutramente ou como conjuntos de atores políticos 
ou governos que controlam partes distintas dos estados através de eleições e outros meios. 
 Amenta et al. (2002) identificam como um dos aspectos mais relevantes dos estados e 
da política o modo como a autoridade neles se reparte. A autoridade pode ser distribuída de 
duas maneiras principais: verticalmente, por meio do federalismo, ou horizontalmente, entre 
diferentes instituições que exercem distintas funções e responsabilidades estatais. Tais 
aspectos apontam para o caráter sistêmico dos estados e para a impermeabilidade das 
instituições a mudanças bruscas, já que as “divisões funcionais da autoridade são 
normalmente prescritas nas constituições e reforçadas por leis e pelas ações das cortes” (p. 
58). Ativistas que objetivam evitar que novas políticas públicas entrem em vigor ou criar 
entraves jurídicos à atuação de determinados atores estatais acabam encontrando incentivos à 

                                                           
92 No original: “[…] states as political contexts, sets of institutions and organizations and people engaged in 
specific lines of action, which is legitimated as being official policy among citizens and backed by a peculiarly 
strong combination of ceremony and force”. 
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ação diante de um sistema político com autoridade dividida (AMENTA et al., 2002)93. 
  No tópico seguinte, buscamos identificar as condições94 que permearam as decisões 
tomadas quanto à política pública tarifária do transporte coletivo nas sete unidades federativas 
brasileiras (casos) já apresentadas, as quais interagiram em maior ou menor medida e 
compuseram o terreno no qual protestos puderam (na maioria dos casos) conter os atacados 
aumentos nas passagens de ônibus. 
 
4.3.1 Análise Comparativa Qualitativa e a investigação da causalidade complexa das 
decisões de políticas públicas 
 

A Análise Comparativa Qualitativa (ACQ ou QCA, do inglês) é uma abordagem que 
busca um grau de análise qualitativa de um número pequeno ou intermediário de casos com o 
mesmo rigor do método quantitativo (RIHOUX; RAGIN, 2009; SCHNEIDER; 
WAGEMANN, 2012). Por utilizar set-theoretic methods, a ACQ aponta para resultados em 
termos de condições de necessidade e suficiência, com ênfase na complexidade causal, e não 
em hipóteses de correlações, o que requer operacionalizar certo número de condições 
variáveis e um resultado variável. Uma vez que esta pesquisa se debruça sobre um número 
pequeno de cidades em que ocorreram protestos contra o aumento da tarifa no transporte 
coletivo, a investigação será caracterizada pela diversidade. E é a diversidade que se encontra 
na realidade que ajuda a construir a explicação empiricamente sustentável sobre dados 
fenômenos sociais. Ademais, o uso da ACQ oferece uma oportunidade de abordar o problema 
investigado a partir de uma perspectiva pouco usual (SANTOS; PÉREZ-LIÑÁN; 
MONTERO, 2014), como o é a verificação de conjuntos de condições que implicam em um 
resultado que associa protestos a políticas públicas. 

Na ACQ, a combinação de condições e a multiplicidade de caminhos que levam à 
obtenção de resultados idênticos reportam-se à noção de equifinalidade. Diferentemente das 
premissas básicas da abordagem e técnicas estatísticas, na análise comparativa qualitativa não 
são assumidas: a causalidade permanente, a uniformidade dos efeitos causais, a 
homogeneidade da unidade, a aditividade e a simetria causal. As técnicas de ACQ buscam 
“alguma forma de explicação ‘curta’ (parcimoniosa) de certo fenômeno de interesse, enquanto 

                                                           
93 E destacam os autores: “(…) Because divisions of power make it easier for political actors to block new 
policy, moreover, collective actions will focus more on preventing policy than on initiating it” (p. 60). 94 Rihoux e Ragin (2009) definem condição como uma variável explicativa que pode afetar o resultado 
(outcome), que não se confunde com uma “variável independente” no sentido estatístico.  
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ainda permite provisão adequada à complexidade causal” (RIHOUX; RAGIN, 2009, p. 10)95. 
 Conforme esclarecido em outros momentos, os casos selecionados para a investigação 
proposta contemplam sete das vinte capitais brasileiras em que houve (1) aumento das tarifas 
do transporte coletivo e (2) protestos contrários ao reajuste, no período entre os anos 2012 e 
2013 (com preferência, almejando a uniformidade, para os dados referentes a este último e só 
residualmente empregando os de 2012). São elas: Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Natal, 
Porto Alegre, Belém e Salvador, tratando-se as cinco primeiras de casos em que a demanda 
por redução do valor da tarifa foram atendidos e as duas últimas, casos em que o aumento 
persistiu, apesar dos protestos. 
 A técnica a ser empregada é a denominada Crisp-Set Qualitative Comparative 
Analysis (csQCA), “baseada em uma linguagem específica, álgebra Booleana, que utiliza 
somente dados binários ([0] ou [1]) e em umas poucas operações lógicas simples” (RIHOUX; 
RAGIN, 2009, p. 66). O resultado contemplado na análise é a presença ou ausência da 
redução tarifária – um aspecto destacado entre as possíveis políticas públicas de mobilidade 
urbana – e as condições, selecionadas com base em apontamentos teóricos e nas 
características percebidas no levantamento empírico, são as quatro variáveis dicotômicas a 
seguir apresentadas. 
 Retomando o questionamento formulado no tópico anterior – “em que condições 
ativistas engajados em protestos conseguiram impactar a agenda governamental, revertendo 
decisões sobre o aumento da tarifa de ônibus nas capitais brasileiras?”, identificamos na 
investigação dos dados pertinentes aos casos selecionados – escolha essa que privilegiou a 
diversidade regional e a obtenção de familiaridade suficiente (“intimidade” empírica) aliadas 
à observação de presença ou ausência do resultado – características comuns à dinâmica 
política das unidades federativas brasileiras, bem como buscamos informações homogêneas 
sobre a realidade social dos municípios, constantes em publicações oficiais.    
 Duas das condições remetem à distribuição horizontal da autoridade estatal, 
consubstanciada na divisão dos poderes, e são elas (i) atuação do Legislativo e (ii) 
judicialização. Por atuação do Legislativo (para a qual adotamos o rótulo ATULEG), entende-
se a intervenção deste Poder na aprovação de projetos de lei ou publicação de decretos que 
repercutiram na redução do valor da tarifa. A simples realização de audiências públicas ou 
votação de requerimentos referente à matéria não foram considerados para o registro da 
ocorrência da atuação. A variável judicialização (rótulo: JUDICIAL) reporta-se à atuação do 
                                                           
95 No original: “QCA techniques strive to achieve some form of “short” (parsimonious) explanation of a certain 
phenomenon of interest, while still providing appropriate allowance for causal complexity”. 
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Judiciário na determinação da suspensão do aumento da tarifa pleiteada por qualquer parte ou 
ao mero ajuizamento de ação pelo Ministério Público estadual pleiteando a referida 
suspensão. 
 A terceira condição é (iii) a escolha da capital como uma das cidades-sede da Copa do 
Mundo de 2014 (rótulo: COPA). Tal variável importa porquanto sediar jogos mundiais 
aumenta o nível de atenção da mídia nacional e internacional sobre os locais de realização do 
evento, acarretando uma maior cobertura jornalística dos eventos neles ocorridos e 
consequentemente uma maior exposição da população e das elites políticas ao conteúdo 
veiculado (RUCHT; KOOPMANS; NEIDHARDT, 1999). 
 A última condição consubstancia um dos aspectos do contexto social, sendo ela o (v) 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Educação (rótulo: IDHME). Trata-se de um 
indicador construído para mensurar o acesso ao conhecimento nos municípios brasileiros, a 
partir da composição de dois subíndices: escolaridades da população adulta e fluxo escolar da 
população jovem. Apesar de ser um índice escalonado em múltiplas faixas (cinco gradações), 
observou-se nas capitais analisadas a oscilação entre apenas duas delas (média – valores entre 
0,600 e 0,699 – e alta – valores entre 0,700 e 0,799), o que permite tratar a variável como 
dicotômica (no caso, atribuiremos valor [0] para a faixa média e [1] para a faixa alta). As 
informações referentes ao IDHME para as capitais constam da Tabela 1. 
 
 

TABELA 1 - IDHM Educação 

Município IDHM Educação 
(2010) 

Manaus (AM) 0,658 
Belém (PA) 0,673 

Salvador (BA) 0,679 
Natal (RN) 0,694 

Porto Alegre (RS) 0,702 
Belo Horizonte (MG) 0,737 

Goiânia (GO) 0,739 
Fonte: Adaptada dos dados do PNUD, IPEA e FJP, Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 
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 O próximo passo da análise csQCA é sintetizarmos os dados encontrados em uma 
“Tabela de Verdade” (truth table), que é uma tabela das configurações encontradas para os 7 
casos observados. Na tabela, as condições recebem os rótulos retro mencionados e o resultado 
é rotulado como “TARIFA”, cujo valor oscila entre [0] (não ocorrência da redução) e [1] 
(ocorrência da redução), tal qual adotado para as condições, no tocante à sua ocorrência ou 
não ocorrência. A síntese encontrada é retratada a seguir (Tabela 2): 
 

TABELA 2 - Tabela de Verdade (Truth Table)  
CASE  ATULEG JUDICIAL COPA IDHME TARIFA 

Belém 0 0 0 0 0 
Belo Horizonte 1 0 1 1 1 
Goiânia 0 1 0 1 1 
Manaus, Salvador 0 1 1 0 C 
Natal 0 0 1 0 1 
Porto Alegre 1 1 1 1 1 
Fonte: Criada com Tosmana Version 1.302. 

 
 Da tabela, constatamos o seguinte: (i) há quatro configurações distintas com o 
resultado [1], correspondente às capitais: Belo Horizonte, Goiânia, Natal e Porto Alegre; (ii) 
há um configuração com o resultado [0], correspondente ao caso de Belém; e (iii) uma 
configuração contraditória, correspondente às capitais Manaus e Salvador, em que dois 
conjuntos de condições idênticas produzem resultados distintos – ocorrência da redução na 
tarifa, no caso de Manaus, e não ocorrência da redução, no caso de Salvador. As informações 
constantes da tabela de verdade também podem ser retratadas de forma visual, em um Plano 
de Cronqvist (uma forma estilizada de Diagrama de Venn), que apresenta 16 zonas básicas 
(configurações)96 e contém informação sobre a localização de cada caso, conforme se vê na 
Figura 1. 
 

FIGURA 1 - Representação gráfica da tabela de verdade (Plano de Cronqvist) 

                                                           
96 O número de configurações possíveis é determinado pelo número de partes em que são divididas as condições 
(duas partes, já que são todas binárias) elevado pelo número de condições, ou seja, 24=16. 
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Fonte: Plano de Cronqvist produzido pela ferramenta “visualizer”, software TOSMANA Versão 1.3.2.0.  

 A Figura 1 traz todas as combinações possíveis de condições causais e apresenta em 
áreas coloridas (verde, rosa e riscado) aquelas correspondentes aos sete casos investigados, 
permanecendo em branco as áreas residuais para as quais não há casos registrados (nesta 
pesquisa, ao menos). A totalidade das capitais brasileiras estudadas está contida no retângulo 
maior. Na metade direita estão os casos com atuação do Legislativo e na metade interior se 
encontram aqueles com presença de judicialização. O retângulo horizontal abriga todas as 
capitais indicadas a sediar jogos da Copa Mundial e o retângulo vertical, casos que 
registraram IDHM Educação alto. Cada um dos polígonos que aparecem na figura são 
identificados por um código binário que reflete a presença ou ausência das condições 
explicativas. 
 A partir da figura, quatro situações parecem corroborar para que protestos influenciem 
a redução do valor da tarifa do transporte público: 1111 (Porto Alegre), 1011 (Belo 
Horizonte), 0101 (Goiânia) e 0010 (Natal). Nos casos de Porto Alegre e Belo Horizonte, os 
protestos contra o aumento da tarifa contaram com um contexto de atuação do Legislativo, de 
escolha como cidade-sede da Copa e de alto índice de desenvolvimento humano relativo à 
Educação, situações em que a redução da tarifa foi alcançada, com ou sem a judicialização da 
questão. Em Goiânia, o resultado positivo dos protestos foi verificado em um ambiente de 
judicialização e alto IDHME. Em Natal, a simples indicação como cidade-sede parece ter 
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bastado para a verificação dos impactos dos protestos pela redução da passagem de ônibus97. 
 O processo de minimização lógica destas comparações pareadas de conjunções resulta 
nos seguintes implicantes primários (prime implicant) para o resultado [1] esperado: 1) os 
protestos contam com um ambiente de efetiva atuação do Legislativo, escolha da capital para 
sediar a Copa do Mundo de 2014 e alto índice de desenvolvimento humano relativo à 
Educação; 2) independente de atuação do Legislativo e da indicação para sediar a Copa, a 
judicialização e o alto IDHME garantem o impacto dos protestos; 3) a demanda dos protestos 
é atendida com a mera escolha da capital como cidade-sede da Copa Mundial. Tais 
implicantes primários podem ser assim representados, de modo que a grafia em letras 
minúsculas significa a ausência da condição, enquanto as versais representam a presença, e o 
símbolo * representa a relação de junção: 
 
[i] ATULEG*COPA*IDHME 
[ii] atuleg*JUDICIAL*copa*IDHME 
[iii] atuleg*judicial*COPA*idhme 
 
 O derradeiro passo da análise é a interpretação das fórmulas mínimas geradas. As três 
configurações causais encontradas nos casos em que houve redução da tarifa – evidenciando, 
portanto, padrões de causalidade múltipla – não apresentam uma condição causal necessária 
comum (o que se verifica através da análise de consistência: “Se X é condição necessária para 
Y, todas as ocorrências de Y devem mostrar também a ocorrência de X”), mas duas das 
condições se destacam e aparecem em dois terços dos casos: alto IDHME e escolha como 
cidade-sede do maior campeonato mundial de futebol. A evidência dessas condições não só se 
corrobora nos achados empíricos desta investigação, como também encontra aportes teóricos 
em vasta literatura que destaca a relevância do incremento da provisão educacional e a 
visibilidade que grandes eventos adquirem na mídia e a consequente atenção que despertam 
do grande público, embora não tão contundentes quanto a estas duas características 
específicas. A menor influência aparente de atores e instituições estatais, como o são o 
Legislativo e o Judiciário, despontam como um achado relevante. Isso porque, em regra: 

 
pode-se argumentar que causas específicas provavelmente funcionarão 
somente sob certas condições contextuais dominantes, tais como um sistema 

                                                           
97 Uma informação relevante sobre Natal, mas que não aparece como condição na análise comparativa, é o fato 
de ser a única das capitais estudadas a contar com um plano de governo que faz expressa menção à possibilidade 
de redução do custo da tarifa, conforme se vê na descrição do tópico anterior. A característica referente a planos 
de governo, apesar de ser mencionada por alguns atores, não compôs a presente análise por não apresentar o 
quesito da variabilidade – a menção à tarifa na proposta governamental aparece apenas em Natal.  
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político democratizado ou um sistema de partidos políticos programáticos ou 
com uma autoridade burocrática estatal favorável (AMENTA et al., 2002, p. 
76-7)98. 

 
A completa ausência das condições, o que se verificou quanto a Belém, acarretou, por 

sua vez, a não ocorrência da redução, que era o resultado lógico esperado. Mantivemos no 
modelo a configuração contraditória identificada para Manaus e Salvador, em que a presença 
de judicialização e de Copa somada à ausência de atuação do Legislativo e de IDHME alto 
resultaram tanto em redução quanto em não redução da tarifa. Optou-se por não acrescer 
novas condições à análise na tentativa de sanar a contradição, porquanto a diversidade 
limitada é um dos pressupostos da pesquisa comparativa orientada a casos (RAGIN; 
SONNET, 2004). Outrossim, “ACQ, de fato, tende a proporcionar explicações sem 
desconsiderar ‘exceções’ ou outlier. Esses casos não-conformes, pelo contrário, muitas vezes 
tornam mais claro o entendimento de processos específicos” (RIHOUX; RAGIN, 2009, p. 6, 
tradução nossa).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
98 No original: “That is to say, one might argue that specific causes will likely work only under certain sorts of 
overarching contextual conditions, such as a democratized political system or a programmatic political party 
system or with a favorable state bureaucratic authority”. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 A pesquisa aqui desenvolvida consistiu em um esforço por compreender como 
aspectos tão intrinsecamente distintos situados no campo de estudos da Ciência Política – 
protestos ou política contestatória e políticas públicas – dialogam no plano da teoria e se 
relacionam na observação empírica dos fenômenos que circunscrevem. 
 O tema importa por tratar de áreas do conhecimento que interagem e conformam o 
conjunto da prática política, mas também desperta a atenção pela pouca relevância a ele 
atribuída na literatura brasileira respectiva. Este cenário no qual protestos e práticas ativistas 
mais radicais recebem diminuta investigação científica de acadêmicos, é o mesmo em que 
reivindicações por mobilidade urbana recorrentemente têm lugar nas capitais e municípios 
diversos e mais recentemente foram registradas em proporções multitudinárias inéditas na 
história recente do país, conclamando-nos a repensar quanta omissão não tem sido encoberta 
por nossos vieses analíticos. 
 Longe de serem fenômenos pontuais, insurgências contestatórias têm se dado em 
arroubos globais, em verdadeiras “ondas” a varrerem países de distintos continentes, 
notadamente desde o ano 2008. Acompanhando a rejeição a medidas de austeridade fiscal 
adotadas por distintos governos, arvora-se a demanda por mais “democracia real” e a 
necessidade de abordar o déficit democrático (FOMINAYA, 2015). 
 Essa é a razão para nos dirigirmos a protestos como uma forma de “democracia feita 
na rua”, título deste trabalho. Nos centros urbanos, as ruas apresentam-se como o espaço 
público com maior capacidade de reunir, acomodar e, então, movimentar reivindicações 
compartilhadas pela coletividade ou parte dela. São as ruas funcionando como ágoras, com 
seu potencial de recepcionar manifestações públicas, ainda que deliberações ideais sejam 
pouco factíveis para o espaço em questão.  
 Partindo da potência de democracia direta acomodada pelos protestos, foi objetivo 
desta pesquisa compreender as tensões e potencialidades da relação entre ativismo e ciência 
política e, com maior ênfase, da interação entre protestos e políticas públicas, com o olhar 
direcionado à definição de agenda governamental. No caso concreto, investigou-se em que 
condições os protestos contra o aumento do valor da passagem de ônibus impactaram a 
política tarifária, resultando na redução reivindicada. 
 Em um primeiro momento, empreendeu-se a tarefa de situar e discorrer sobre o papel 
reservado ao ativismo nos estudos pertinentes à ciência política, sendo mobilizadas também 



107 
 

categorias como conflito e resistência. No levantamento realizado, distintas teorias 
democráticas contemporâneas foram revisitadas, desde a concepção minimalista eleitoral à 
vertente do agonismo e do antagonismo políticos. Adotou-se, portanto, o marco analítico 
democrático de forma abrangente, com a constatação da maior proximidade dos protestos 
estudados às correntes desenvolvidas a partir, mas não somente, do agonismo. 
 Em seguida, procedeu-se à caracterização de práticas ativistas não institucionais, com 
enfoque na política contestatória (contentious politics) e, mais detidamente, no protesto, 
alocando-os como elementos próprios do processo político. Para viabilizar a análise integrada 
de protestos e políticas públicas, partimos da concepção de Estado como um paradoxo, 
similarmente ao ponto elaborado por Wendy Brown (2002) para se referir à linguagem dos 
direitos. 
 O passo seguinte foi perscrutar a interseção existente entre políticas públicas e 
movimentos sociais, que experimentou períodos de maior e menor atenção por parte dos 
acadêmicos, mas se afirmou como uma relação mutuamente constitutiva para os estudiosos da 
área. Efetivou-se, também, uma investigação ontológica dos mecanismos de produção de 
políticas públicas, destacadamente no tocante à definição de agenda governamental. Por fim, 
o terceiro capítulo incitou a discussão sobre o papel do ativismo na formulação de políticas 
públicas, propondo a reflexão sobre os limites dessa agenda de estudos. 
 O derradeiro capítulo foi dedicado à investigação de protestos brasileiros por 
demandas de mobilidade urbana. Para tanto, procuramos compreender qual era o cenário 
político, social e econômico no Brasil anterior aos protestos de junho de 2013, limitando a 
análise aos dez anos antecedentes, período também marcado pela ascensão do Partido dos 
Trabalhadores (PT) ao governo federal e marco de uma interação diferenciada entre 
movimentos sociais e o aparato estatal. Propusemo-nos a descrever e detalhar a ambiência de 
sete capitais brasileiras (Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre e 
Salvador) em que as tarifas do transporte público coletivo foram majoradas e protestos 
contrários ao aumento tiveram lugar, considerado o período contíguo que precedeu as grandes 
manifestações juninas. Concluímos o trabalho com a proposta de dialogar protestos e políticas 
públicas e verificar empiricamente a interação teoricamente demonstrada entre ambos. Para 
tanto, empregamos uma técnica de Análise Comparativa Qualitativa (ACQ) objetivando 
investigar a causalidade complexa das decisões sobre política tarifária para os casos 
selecionados. 
 Especificamente, a investigação empírica propôs-se a responder à seguinte pergunta: 
“em que condições ativistas engajados em protestos conseguiram impactar a agenda 
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governamental, revertendo decisões sobre o aumento da tarifa de ônibus nas capitais 
brasileiras?”. A ACQ nos permitiu identificar, com aporte na teoria e na observação do caso 
concreto, os conjuntos de condições que interagiram e se traduziram em configurações aptas a 
produzir o resultado esperado (redução da tarifa). 
 Ponto inicial para a compreensão do modo como protestos impactam políticas 
públicas, reconhece-se que a metodologia adotada na pesquisa não é suficiente para uma 
ampla compreensão do fenômeno – e mesmo não pretende sê-lo –, o que se percebe na 
configuração contraditória identificada, nos resíduos não explicados e na diversidade limitada 
(baixo número de condições) que o modelo permite operacionalizar. Por outro lado, 
acreditamos que a análise comparativa realizada evidencia inúmeros aspectos da emblemática 
interação política contestatória/política institucionalizada que requerem maior atenção e 
elucidação por parte daqueles que se dedicam a estudar cientificamente o fenômeno e também 
daqueles que se engajam por meio do ativismo.  
 O presente trabalho pretendeu, sobretudo, somar aos estudos que ressoam o impacto 
de práticas ativistas na emergência de temas à agenda governamental e na conquista de 
direitos pretendidos por grupos dominados, para os quais a contestação é o único meio efetivo 
de se fazerem ouvir pelas elites dominantes. Esperamos que o intento tenha se cumprido e que 
a agenda de estudos sobre política contestatória e sobre a relação desta com a área das 
políticas públicas alcancem o lugar de destaque merecido na ciência política. 
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