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Para iniciarmos uma discussão acerca das ações coletivas1, precisamos remontar 

o cenário histórico, pois é inserido nele, que os sujeitos foram criando novas formas de 

se organizarem coletivamente, constituindo novos espaços, novas relações e se 

(re)criando neste processo. As transformações do modo de vida feudal para o capitalista 

são salientadas por Camino (1991) na explanação sobre as primeiras ações coletivas da 

modernidade, considerando que essa passagem histórica “processou-se através de 

diversas revoluções e transformações, nos séculos XVIII e XIX, no campo industrial, 

científico, cultural, político, urbano, etc” (Camino, 1989). Estas se caracterizaram por 

um significativo avanço das desigualdades sociais, da situação de miseriabilidade de 

uma parte considerável da população, das desumanas condições de trabalho nas cidades, 

das péssimas condições de moradia, saúde e educação, entre outros, que se tornaram 

mediações sócio-históricas no fomento das mobilizações coletivas.  

A diversidade das transformações sociais ocorridas nos séculos XIX e XX, na 

consolidação da chamada sociedade industrial, especialmente na Europa Ocidental e na 

América do Norte, também são apontadas por Prado (2001) como constituídoras de 

grupos excluídos, que se inseriam em mobilizações coletivas, pois “de alguma forma se 

viram alijados do processo social” (p. 151). Estas transformações sociais, conforme o 

autor, não se deram somente no plano econômico e político, mas preponderantemente 

no plano cultural, ou seja, na reformulação das instituições sociais e políticas, na 

urbanização das cidades, nos novos hábitos, convenções sociais e formas de 

agrupamento humano e no aumento da reflexibilidade acerca da vida humana (Prado, 

2001), possibilitando a criação de novos sujeitos, que por sua vez, participavam na 

                                                 
1 O termo “ações coletivas” será compreendido nesta dissertação como toda forma de mobilização 
coletiva, ou seja, referem-se às práticas coletivas políticas de forma genérica, não carecendo se enquadrar 
na categoria “movimentos sociais”. 



construção de novos contextos2 sociais, históricos, políticos, subjetivos, culturais e 

econômicos. Diante deste contexto, o estudo das “massas”, “multidões”, “ações 

coletivas” ganhou notoriedade no pensamento das Ciências Sociais e Humanas no final 

do século XIX (Prado, 2001). 

Desde então, diversas formas de compreender os movimentos sociais têm sido 

desenvolvidas nas ciências. Essas transformações teórico-metodológicas não são 

puramente epistemológicas, mas sim frutos dos processos históricos que inauguram 

novas práticas, singulares e coletivas, constituídas e constituintes pelas/das mudanças 

dos sujeitos/sociedade, em seus aspectos históricos, culturais, subjetivos e políticos.  

A realidade dos movimentos sociais, conforme Scherer-Warren (2006b), é 

bastante dinâmica e nem sempre as teorizações têm conseguido acompanhar este 

dinamismo, acentuado com os processos de globalização e informatização da sociedade. 

Neste sentido, os movimentos sociais tendem a se diversificar e se complexificar, 

demandando novos olhares teórico-metodológicos, que sustentem novas formas de 

compreender estes cenários, práticas e sujeitos, que constroem novas formas de fazer 

política, se constituindo por meio dela, construindo novas relações, espaços e formas de 

subjetivação-objetivação. 

Até a década de 70, as pesquisas acerca deste fenômeno se orientavam a partir 

de duas principais vertentes: uma caracterizada pela leitura ortodoxa do marxismo; e 

outra pautada em concepções intra-psíquicas dos sujeitos que compõem os movimentos 

sociais. As análises da primeira vertente, representada principalmente por cientistas 

políticos, teciam explicações a partir de categorias como a luta de classes 

(dominante/dominada), tomada do poder por meio da revolução, a posição ocupada pelo 

sujeito nas formas de produção, relação Estado/Nação, entre outras. Por outro lado, os 

movimentos sociais também eram analisados sob uma lógica intrapsíquica, produto de 

uma tradição subjetivista aplicada a fenômenos sociais, resultando em um esvaziamento 

da importância dos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais deste fenômeno.  

Esta lacuna existente entre as perspectivas que beiram um “sociologismo” ou um 

“psicologismo” é apontada por diversos autores (Melucci, 1991; Maheirie, 1997 & 

2003a; Sawaia, 1997; Sandoval, 1997; Scherer-Warren & Luchmann, 2004; Prado, 

                                                 
2 O termo “contexto” é compreendido neste trabalho sob a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, 
ou seja, caracterizando-se por uma teia imbricada de relações sociais, culturais, históricas, políticas, 
econômicas e subjetivas que constituem e são constituídas pelo sujeito.  



2006), anunciando a necessidade de estudos que superem as dicotomias entre 

indivíduo/sociedade, singular/coletivo, público/privado e razão/emoção.  

A partir da década de 70, as mobilizações sociais sofreram transformações 

oriundas do processo de periferização da sociedade urbana, constituindo novos sujeitos 

e novas formas de ações coletivas que foram denominadas de novos movimentos 

sociais. O termo “novo” foi utilizado pelos estudiosos para designar as novas formas de 

atuação que se diferenciavam dos movimentos anteriores a esta época. De acordo com 

Del Prette (1990), alguns autores consideram os novos movimentos sociais com base na 

negação de características atribuídas aos movimentos tradicionais, concebendo-os como 

rupturas em relação a alguns aspectos destes; outros os definem como uma mesclagem 

entre valores novos e tradicionais; e há aqueles que questionam a utilização deste termo, 

pois não concordam com esta divisão teórica.  

Atualmente há autores que defendem a não utilização do termo movimentos 

sociais, pois o que temos hoje na realidade empírica são formações de coletivos que se 

diferem substancialmente dos movimentos sociais existentes até a década de 70 (aqui 

serão chamados de movimentos sociais tradicionais). Contemporaneamente, podemos 

pensar que a atuação no campo do político tem sido pluralizada e tem escapado dos 

modelos axiomáticos das teorias dos movimentos sociais. Diversas formas de práticas 

políticas têm sido elaboradas e executadas, ampliando a noção do campo do político e 

das possíveis intervenções do psicólogo.  

Os aspectos organizativos e reivindicativos dos movimentos contemporâneos 

são freqüentemente apontados como elementos que se diferem dos movimentos sociais 

tradicionais. A autonomia frente ao Estado ou organizações partidárias (sindicatos, 

partidos políticos...) e reivindicações voltadas para questões e grupos específicos são 

características que diferem os novos dos tradicionais movimentos sociais (Maheirie, 

1997 & 2003a ; Scherer-Warren 1984). 

A maioria das teorias, até a década de 70, considerava movimento social apenas 

aqueles que buscavam transformações em longo prazo e que atingiriam diversos 

segmentos da sociedade, como por exemplo, o movimento proletariado que se pautava 

na revolução socialista para instaurar o Comunismo. Ou seja, os movimentos sociais 

estavam relacionados a uma profunda e radical mudança da sociedade, em consonância 

com os principais discursos políticos daquele momento histórico. Os novos movimentos 

sociais, por outro lado, assim como o que se denominou de movimentos populares 

(movimento organizado por associações, bairros...), podem ser caracterizados por 



reivindicações mais imediatas, ou seja, buscam melhorias nas condições de vida no 

“aqui-agora”. Esta nova configuração das reivindicações dos movimentos estiveram 

relacionadas ao processo de periferização das chamadas classes populares urbanas, 

caracterizadas por lutas que reivindicavam saneamento, escolas, postos de saúde, 

transportes e melhores condições de moradia (Del Prette 1990a; Narita 2005). 

Após este resumo sobre a trajetória teórica e empírica dos movimentos sociais, o 

presente trabalho visa analisar as atuais práticas políticas sob o prisma de um olhar 

ético-estético. Este trabalho é um recorte de uma dissertação de mestrado realizada 

sobre o Movimento Passe Livre de Florianópolis. Este movimento social se caracteriza 

pela luta por melhores condições em relação à mobilidade urbana e reivindica, neste 

primeiro momento, a gratuidade do transporte coletivo para toda a população. Para a 

realização desta pesquisa, algumas concepções teóricas estão articuladas para 

analisarmos o Movimento Passe Livres, já que, de alguma forma, estas concepções nos 

auxiliam para a construção do nosso objeto de estudo.  Logo, encaramos um movimento 

social como um importante componente na construção de espaços participativos da 

sociedade civil nas tomadas de decisões do Estado (Scherer-Warren, 2004, 2006b), um 

objeto que está no centro do debate político e que desenvolve um papel determinante 

nos processos sociais contemporâneos (Melucci, 1991) e uma estratégia de inserção e 

constituição de espaços políticos inseridos nos jogos da democracia (Prado, 2006). 

Pensamos que uma contribuição desta pesquisa para os estudos da participação 

política em movimentos sociais se refere à articulação da concepção estética da 

existência com as questões políticas. Alguns dos chamados novos movimentos sociais 

podem estar se movendo na direção de uma tendência ético-estética, compreendida por 

uma forma de se relacionar com o mundo que instaura o novo, afastando-se de relações 

ancoradas na lógica utilitária-individualista e, sendo assim, pautadas no estranhamento 

do mesmo, apontando para atividades criadoras e novas possibilidades de sentidos 

existenciais. Alguns germes deste estilo3 estético são apontados por Maffesoli (1995) 

como empatia, o desejo comunitário, valorização da emoção, vibração em comum e a 

predominância do cotidiano como elementos da estetização da existência.  

Atualmente o conceito de estética, examinado para além das questões artísticas, 

vem sendo amplamente debatido no universo acadêmico. Em uma perspectiva mais 

sociológica, Maffesoli (1995) analisa um novo estilo que vem marcando as sociedades 

contemporâneas, denominado de estilo estético. O debate em torno do conceito de 

                                                 
3 Estilo é “aquilo que uma época se define, escreve-se e se descreve a si mesma” (Maffesoli, 1995, p.18). 



estética é aprofundado por Sánchez Vázquez (1999), transcendendo as fronteiras do 

artístico, levando a estética para o trabalho, a rua, o lar, e a vida cotidiana. As relações 

estéticas e os processos de criação são discutidos por Maheirie(2006) e Zanella(2006), 

trazendo à tona os processos psicossociais constituintes da atividade criadora e dos 

sujeitos. Por fim, citaremos Sawaia(2006), que leva a estética para o campo da política, 

ressaltando que nesta dimensão, só podemos pensar em relações estéticas aliadas a uma 

ética comunitária, ou seja, que reconhece a alteridade marcada pela diversidade, 

superando os processos de exclusão e discriminação.  

O conceito de estética é remetido por Sanchez Vázquez (1999) ao significado 

original de sensível (aisthesis), referindo-se a “um modo específico de apropriação da 

realidade, vinculado a outros modos de apropriação humana do mundo e com as 

condições históricas, sociais e culturais em que ocorre” (p.47). Logo, trata-se de uma 

forma peculiar de relação, entre o sujeito e um objeto, que se distancia da lógica 

racional, tradicional e utilitária para a inauguração de uma outra forma de se relacionar, 

que se aproxima da dimensão do sensível, “ao superar a unilateralidade funcional do 

objeto” (p. XVI), marcada, inexoravelmente, pelas relações sociais em um contexto 

histórico.  

Em linhas gerais, podemos compreender que as relações estéticas se 

caracterizam por novos olhares frente ao mundo, à alteridade, ou a algum fenômeno 

específico. Um novo olhar provocado por um estranhamento, por uma ruptura de uma 

concepção hegemônica e cristalizada que, contemporaneamente, está ancorada nos 

valores do individualismo, produtivismo, racionalismo, e na lógica prática-utilitária.  

Para além do olhar da estética sob a singularidade do sujeito, podemos nos 

dirigir para a análise do próprio movimento social, destacando que há um processo de 

estetização nos novos movimentos sociais que buscam novas formas de se fazer 

política, na medida em que utilizam diferentes linguagens, como objetivações artísticas 

variadas, compreendidas enquanto instrumento político, expressando suas 

reivindicações, mobilizando a militância e afetando as pessoas da sociedade civil que 

têm a chance de com ele se relacionar. Podemos pensar que nos movimentos sociais 

contemporâneos, há rupturas de formas tradicionais de se fazer política, que podem se 

dirigir, dentre outras formas, para uma estetização do movimento em si, por meio de 

formas criativas de se expressar e reivindicar. 

A partir das observações participantes, podemos notar que o Movimento Passe 

Livre se insere neste processo de estetização, buscando novas formas de expressão que 

buscam sensibilizar as pessoas, tanto nas manifestações, nos materiais produzidos pelo 

movimento, assim como em outras atividades. Ao invés de longos discursos, as 



manifestações eram marcadas pelo grupo dos clown (pessoas que se vestem de palhaço 

e se expressam por meio das reivindicações), pela batucada do maracatu e do grupo “da 

bateria” dos militantes, pela dança afro, por dramatizações, por gritos de guerra 

divertidos, alguns já clássicos da luta – “vem, vem, vem pra luta vem, contra o 

aumento!”- outros criados no ato da manifestação, que vão contagiando as pessoas que 

participam, ou não, da manifestação –“Você aí no alto, a luta é no asfalto!”, dirigindo-se 

às pessoas que assistiam a manifestação das janelas dos edifícios.  

Ao falar da sua paixão pelas fotos, a militante Letícia aponta esta busca de afetar 

os outros por meio das imagens que produz no movimento Passe Livre: 

 
Acho que fazer as pessoas sentir um pouco o que estava acontecendo 
naquele momento, não transmitir pela informação, mas transmitir 
algum sentimento, algo que falte no texto, transmitir alguma vibração 
do momento, não só quantas pessoas, não, transmitir uma pulsação 
mesmo, uma experimentação, você olha e sente alguma coisa. Mas tudo 
bem que é difícil, não é fácil, sei que não é, mas o que eu gostaria era 
isso, contar uma forma de contar para as pessoas que não estavam, e 
para lembrar para aquelas que estavam na manifestação, lembrar onde 
elas estavam no meio do povo. (Letícia) 

 

No lugar de jornais em formato tradicional, encontram-se folhetins requintados 

por caricaturas, charges e imagens criativamente elaboradas. Portanto, podemos dizer 

que há marcas estéticas no Passe Livre que visam transformações sócio-políticas por 

meio de relações sensíveis e de criações estéticas, ancoradas em uma ética, entendida 

como a garantia de igualdade nas condições sociais para todos os cidadãos 

reivindicando, ao mesmo tempo, o direito de se fazer diferente.   

O Movimento Passe Livre foi oficialmente fundado em 2005 com base nos 

princípios da autonomia, independência e auto-gestão. Por meio das observações 

participantes e experiências vivenciadas no campo, pudemos perceber que estes 

princípios são, de fato, norteadores do grupo de Florianópolis. O grupo se esforça para 

que as decisões sejam tomadas de forma coletiva, buscando proporcionar oportunidade 

para que todos possam opinar e participar, seja nas reuniões, na discussão on line, nas 

atividades ou nas ações coletivas.  

Um exemplo de uma prática que objetiva estes princípios é a forma com que o 

grupo se articula para criar um panfleto (geralmente com imagem e texto) de uma 

atividade do movimento. Um militante envia uma proposta inicial para a lista do grupo 

on line e todos vão acrescentando novas idéias, tanto no texto quanto nas imagens. 

Logo, há uma abertura para que todos se expressem e o material criado torna-se, de fato, 

uma criação coletiva. Outro exemplo, quando um militante está insatisfeito com algum 



acordo ou regra do movimento, ele se manifesta na reunião e todos discutem e realizam 

as mudanças necessárias, às vezes por consenso, outras por votação. Não é necessário 

fazer grandes articulações e burocracias quando um militante quer implementar algo 

novo, realizar mudanças, excluir alguma regra, ou, simplesmente, se manifestar.  

Nas ações coletivas em que estive presente, o megafone circulava livremente e 

todos podiam se manifestar, opinando sobre a organização, o destino e as ações da 

manifestação.  Esta fluidez na relação entre o instrumento de expressão (megafone) do 

sujeito com ele próprio, possibilita que ele se torne e se aproprie de sua posição ativa na 

construção da ação coletiva, que por sua vez, o constitui inserido em um contexto que 

propicia que suas criações, concretizadas nas falas, músicas e gestos sejam 

compartilhados pelo grupo. A liderança encarnada em um sujeito singular é fortemente 

diluída nas mobilizações, pois todos podem propor estratégias, sugerir e opinar, sendo 

que estas são votadas em Assembléias no próprio asfalto, ou, literalmente, pela voz do 

coletivo, manifestada nos gritos, aplausos ou vaias. Este estilo de gestão participativa 

propicia que os atores se identifiquem com o coletivo e se mobilizam para ação, 

construindo movimentos sociais mais orgânicos e democráticos (Scherer-Warren, 

2006a). Além de tornar o movimento mais orgânico e democrático, este estilo de 

militância se articula com uma postura ético-estética na medida em que o sujeito se 

sente mais afetado(r) pelo/do coletivo. 

Foi interessante notar a partir de uma vivência específica no campo, algumas 

diferenças entre as ações coletivas realizadas somente pelo Movimento Passe Livre e 

esta em que estive presente. Tratava-se de uma ação coletiva, de caráter Nacional, 

denominada “Dia Nacional das Lutas”, construída por diversos movimentos, grupos, 

entidades, organizações e pessoas. Esta manifestação contou com 5 mil pessoas, número 

que colocou Florianópolis  em segundo lugar no ranking brasileiro relacionado ao 

número de manifestantes. Ou seja, foi uma grande manifestação, bastante populosa e 

heterogênea, contando com os grupos dos Sem-Teto, Sem-Terra, desempregados, Passe 

Livre, professores, servidores, estudantes, partidos políticos, a-partidários, anti-

partidários, GLBTS, hip-hop, movimento negro, entre outros. 

Esta manifestação tinha outra estampa, a multiplicidade identidária dos 

movimentos transmitia um ar de pós-modernidade, ou seja, um contexto marcado pela 

diversidade, heterogeneidade, fragmentação, contradições e miscigenação de valores, 

lutas e formas de expressão.  

Durante esta manifestação fui sentindo um clima diferente das mobilizações do 

Movimento Passe Livre. Não se tratava de um clima festivo e alegre, na qual as pessoas, 

mesmo sem se conhecer, se unificam por meio das músicas, danças, sátiras ou 



dramatizações. Neste dia, parecia que as ordens coordenavam mais e a espontaneidade 

menos, que a hierarquia se fazia valer no lugar das assembléias de asfalto, que os gritos 

de guerra irônicos e criativos deram lugar às expressões rudes e ultrapassadas. Não se 

trata aqui de fazer julgamentos sobre qual forma de manifestação pública é mais 

adequada na política, até porque não acreditamos que há uma resposta única e estável 

para isso.  

Na reunião que teve após esta mobilização, que se destinou, dentre outras coisas, 

avaliar as ações do movimento na mobilização, os militantes significaram que a atuação 

do movimento não foi típica do Passe Livre, que não se sentiram a vontade para gritar, 

cantar e dramatizar como fazem de costume. Apontaram algumas causas como a 

heterogeneidade da mobilização, marcada por diferentes grupos e forma de atuação dos 

mesmos, a monopolização dos megafones por alguns movimentos, a diferença dos 

discursos e gritos de guerra entre os movimentos, entre outras.  

O meu sentimento marcado pela ausência das características típicas do 

Movimento Passe Livre, de animação, espontaneidade, criatividade, mediações 

artísticas, tornando a manifestação quase que uma festa para se manifestar, também foi 

compartilhada por alguns militantes do grupo que diziam na reunião “eu não me senti 

no Passe Livre”, “eu não vi o Passe Livre na mobilização”. 

A participação nesta mobilização me trouxe novos conhecimentos e sentimentos 

a respeito do Passe Livre, pois, foi a partir da diferenciação dos outros movimentos que 

pude me apropriar daquilo que constitui este movimento, tanto pela identificação quanto 

pela diferenciação de características que faz o Movimento Passe Livre ser “isso” e não 

ser “aquilo”. Esta prática no campo me possibilitou experienciar e compreender as 

diferenças que marcam as múltiplas formas de se manifestar politicamente, teorizado 

por alguns autores como as diferenças dos tradicionais e dos novos movimentos sociais.  

Além do conteúdo da luta, a forma em que a militância é experienciada no 

Movimento Passe Livre foi fortemente significada como um dos principais atrativos 

desta participação política.  

Este estilo de militância no Passe Livre foi significado como um grande atraente 

para a participação política por todos/as entrevistados/as. Ao perguntarmos nas 

entrevistas "por que o Movimento Passe Livre", todos sujeitos apontaram suas 

significações em torno da questão de uma "nova militância", diferente de partidos 

(Bianca e Jucenir), ou de movimentos sociais atrelados a partidos políticos (Antônio).  

O militante Antônio significa este modo de participação política como o 

principal motivador para estar no Movimento Passe Livre, elegendo, prioritariamente, 

mais a forma de vivenciar a militância, do quê o conteúdo das reivindicações: 



 

A forma do Movimento Passe Livre foi o que em grande parte me atraiu 
a participar, porque eu não me atrairia em participar na luta do 
transporte que tivessem manifestações de rua mas que fosse, por 
exemplo, ligada ao partido X(...) só existia aquela forma de 
organização de esquerda tradicional, aquela coisa bem quadrada, 
então eu vi uma possibilidade muito interessante, eu vi essa cultura, pô, 
toda manifestação que a gente fazia tinha muita gente diferente que 
achava muito legal o que a gente tava fazendo, então isso foi o que me 
motivou mais, tá na rua, tá dialogando com as pessoas, e tá mostrando 
outra forma de se organizar, e que essa forma de se organizar é muito 
efetiva também, o sucesso que a gente teve foi muito legal assim, isso 
foi o que mais me motivou pra participar do Movimento Passe Livre. 
(Antônio) 

 

Pensamos que esta constatação poder ser analisada por uma forma de fazer 

política que, contemporaneamente, tem sido marcada por uma postura estética que 

busca estetizar os próprios militantes, por meio de uma gestação mais participativa e 

espontânea, e estetizar a sociedade. O uso de manifestações artísticas, panfletos 

criativos, sátiras e charges tem se revelado estratégias políticas eficientes para atrair 

novos protagonistas para a arena política. Diversas práticas políticas contemporâneas 

tem se aproximado deste modelo ético-estético, recriando o campo da política tornando-

o mais afetivo, festivo e espontâneo sem, contudo, perder a seriedade das lutas políticas.  
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