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DIREITO À CIDADE E O REPERTÓRIO URBANO DE LUTAS EM 
MOVIMENTOS SOCIAIS RECENTES 

Resumo  

O artigo reconstitui marcos históricos recentes com o objetivo de argumentar 
que, para compreendermos o direito à cidade na atualidade, é preciso visualizar 
em que medida o espaço urbano é não apenas pauta, mas também parte de um 
repertório de ação de movimentos sociais. Dito de outro modo, há uma geração 
de outros personagens em cena, que  lêem conflitos sociais através do espaço 
e se valem das condições urbanas no cotidiano de suas lutas. Para tanto, a 
apresentação é dividida em três momentos: 1) repassamos marcos culturais de 
junho de 2013 a 2018, no intuito de mapear atores sociais e práticas de 
reapropriação do espaço que ganharam protagonismo num ciclo de 
mobilizações recentes; 2) analisamos mais detidamente o que consideramos 
como o repertório urbano de ação: o bloqueio de circulação, a inteligência de 
enxame com pressão precisa nas instituições presentes nos grandes centros e 
a irreverência destituinte que combina festa e luta; 3) realizamos um balanço 
sobre os desafios para o contexto pós-pandemia.  

Palavras-chave: direito à cidade; repertório de ação; movimentos sociais; pós-
pandemia 

 

 

TEMPOS TURBULENTOS: OUTROS PERSONAGENS ENTRAM EM CENA 

 
No Brasil os anos 2010 foram marcados por ânimos aquecidos e uma forte 

presença de manifestações de rua; assistimos a uma plêiade de inquietações sociais 

com sentidos diversos e horizontes de sociedade muito distintos. Tivemos lutas contra 

a política econômica de austeridade fiscal, em nome da ampliação do direito à cidade, 

contra o racismo e em defesa de educação pública. Mas tivemos mobilizações também 

por ruptura democrática, por intervenção militar, por retorno à monarquia e outras 

excentricidades até pouco tempo inimagináveis. Isto significou um aumento expressivo 

das mobilizações à direita e à esquerda. No final da década há uma arena ainda mais 

conflitiva e a ascensão do que podemos considerar uma “nova direita” (SOLANO, 

2019).   
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Por ora, nosso objetivo não é dar conta desse quadro complexo, mas sim nos 

centrarmos em mobilizações de horizonte democrático, que já em si foram 

heterogêneas, partiram de forças sociais diversas, mas apresentam nexos comuns do 

ponto de vista da leitura da realidade – seu enquadramento simbólico --, do perfil 

socioeconômico e, ainda, trazem “conexões geracionais”1 . Seguindo um fio desses 

fenômenos compreendemos o tópico a ser destacado neste artigo, qual seja, o de que 

tais movimentos sociais tem um repertório de ação profundamente ligado às condições 

urbanas2.  Para tanto, temos a cidade de São Paulo como um recorte territorial, mas 

também como elemento de mediação para reflexões mais gerais.  

No Brasil, o cenário atribulado dos anos 2010 se alimentou da onda global que 

Harvey (2014) denominou de “cidades rebeldes” e Paolo Gerbaudo (2017) de  

“movimento das praças” – da Praça Taksim na Turquia ao 15M espanhol, do Occupy 

Wall Street aos coletes amarelos e estudantes chilenos3. Mas o marco de virada foram, 

de fato, os levantes de Junho de 2013.  

Não vamos aqui nos alongar nos sentidos do fenômeno junho, mas tão somente 

destacar que nossa chave de leitura se alinha às perspectivas de Andre Singer (2013), 

para quem se tratou de um fenômeno com “ideologias cruzadas” e, ainda, com Bringel 

(2015), que o compreende como uma “abertura societária”. Ambos dão conta de 

destacar o caráter ambivalente daqueles dias convulsivos, reconhecendo que este 

evento seria apropriado com sentidos diversos, por forças antagônicas. O fenômeno 

contraditório por excelência, que encorajou uma onda de reivindicações, ativismo e 

organização à direita e à esquerda.  

 
1 Nos valemos aqui do conceito de geração de Karl Mannheim em «The Sociological Problem of 
Generations». Em P. Kecskemeti (Ed.). Essays on the Sociology of Knowledge: Routledge and Kegan 
Paul, Londres, 1952, pp. 276-322.  Mas mais especificamente de seu “conexão geracional”, o que nos 
permite entender em que medida  uma experiência coletiva pode marcar um grupo social, de modo que 
esse construa significados comuns, mas sem que esses grupos se tornem um bloco unitário, o que os 
coloca em posições vizinhas, mas diversas 
2 Não vamos nos alongar no resgate terminológico do conceito de “repertório de ação”, mas apenas 
lembrar que ele provem de uma linha da ciência política ligada à análise de movimentos sociais e à 
relação entre política e cultura. Seus marcos iniciais se encontram nos trabalhos de Charles Tilly. Numa 
definição seminal de Tilly, podemos dizer que:  “ o termo repertório identifica um conjunto limitado de 
rotinas que são aprendidas, compartilhadas e postas em ação por meio de um processo relativamente 
deliberado de escolha. Repertórios são criações culturais aprendidas, mas eles não descendem de 
filosofia abstrata ou tomam forma como resultado da propaganda política; eles emergem da luta”. Em 
TILLY, C. “Contentious repertoires in Great Britain, 1758-1834”. In: TRAUGOTT, M. (org.) Repertoires 
and cycles of collective action. Durham, NC: Duke University Press, 1995, p. 26. O termo foi 
desenvolvido nas análises do conflito político entre Estado e sociedade, por Sidney Tarrow, em O Poder 
em Movimento.  No Brasil, torna-se termo fecundo em trabalhos de Dagnino e do laboratório NEPAC 
da Unicamp. Angela Alonso faz uma boa reconstituição do termo em “Repertório, segundo Charles 
Tilly: história de um conceito”. 
3 A crise econômica culminou numa crise de representação e legitimidade das democracias liberais    
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 No campo progressista, não houve uma  linha política nem uma força hegemônica 

que orientou as mobilizações depois de junho, mas há um contágio nítido deste marco 

em forças que despontaram nos anos seguintes.  Entre os movimentos de sem-teto, 

certamente o o MTST foi o que passou por  maior virada. Um sinal disso foi sua 

ampliação para estados do Nordeste, de Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul 

( SIMOES et al, 2017). Em 2014, foi a principal força a sintetizar as criticas ao 

megaevento da Copa do Mundo, “Copa sem povo, tô na rua de novo” e, não por acaso, 

as ocupações feitas nesse período – nos entornos de estádios -- foram bem-sucedidas. 

Após o impeachment de Dilma Roussef, o MTST deixa o status de movimento setorial 

urbano, passando a ser uma referência política no campo transformador, o que explica 

uma de suas lideranças ter sido alçada a candidato a presidente da República. Foi 

ainda uma força fundamental para dar escala à Greve Geral de 2017 – insuficiente para 

conter o desmonte da legislação trabalhista, mas ainda bastante relevante, com atos 

em mais de 150 cidades, mais de 100 mil pessoas em São Paulo.   

Outro circuito fortalecido nesse período foi o de organizações da juventude. Na 

primeira década dos anos 2000, uma série de novas forças se formaram nas 

universidades – agora mais populares e mais precarizadas -- e nos territórios 

(COLOSSO, 2019). 4  Essas forças já vinham em ascensão quando se alimentaram dos 

ânimos de junho de 2013 e se depararam a explosão de outro fenômeno espontâneo e 

ainda mais jovem, qual seja, as ocupações secundaristas contra a precarização na 

educação. Em 2015, em São Paulo foram mais de 200 escolas e, quando ganharam as 

ruas e a visibilidade pública, os protestos levaram ao recuo inesperado do governador 

e à queda do Secretário de Educação do Estado. Em 2016, pelas mesmas razões as 

ocupações se espalharam por todo o Brasil, em mais de mil escolas (CAMPOS, Antonia 

et al, 2016).  

 
4 Vale lembrar que, nesse período, passamos por uma ampliação significativa e contraditória no acesso 
às universidades públicas e particulares. Em 2002, 3,4 milhões de jovens ingressavam no ensino superior; em 
2015, esse número subiu para 8 milhões.4 Nas particulares, temos novas contradições. Passamos 3 milhões de 
matricula/ano em 2004 para 5,86 milhões  no ano de 2015. As universidades se capilarizaram por territórios 
periféricos, por cidades pequenas e médias. A ampliação do acesso modificou em muito o perfil das universidades, 
não por acaso entre os jovens formados em 2015, 35% eram os primeiros de suas famílias a terem um diploma de 
curso superior. Atualmente, grande parte das universidades públicas adotam ações afirmativas de reparação 
histórica na graduação e na pós-graduação. Cf. VENTURI, G.; RISCAL, J.R.; BOKANY, V. “Mobilidade 
econômica e classes sociais: transformações da classe trabalhadora”. In: Classes? Que classes?. Org.: Fundação 
Perseu Abramo e Fundação Friedrich Ebert. São Paulo, 2013. Cf também CALDAS, Andrea e ARAÚJO, Luiz. 
“Na educação, avanços e limites”. In: Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo. Org. de Gilberto Maringoni e 
Juliano Medeiros. São Paulo: ed. Boitempo, 2017.   
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Outros circuitos se fortaleceram no período, embora com poucas vitórias legais e 

pouca visibilidade na imprensa centrada nas dinâmicas da “grande política” 

institucional. Vale lembrar de como o movimento feminista se alimentou e foi alimentado 

pelo caldo internacional. Uma síntese importante fora a campanha #EleNão, maior 

manifestação de mulheres na história brasileira e a maior protesto contra o então 

candidato Jair Bolsonaro ( PINHEIRO-MACHADO, 2017).  

Não menos importante é o movimento negro. Em nosso país, o racismo estrutural 

se reproduz em sub-representação nos espaços de poder, desigualdades do ponto de 

vista distributivo, além mortes massivas diárias por violência institucional. De tempos 

em tempos, a justa indignação torna o naturalizado em inaceitável. Foi o que ocorreu 

na onda do Black Lives Matter, que conectou os EUA ao Brasil em plena pandemia.  

 

 

O REPERTÓRIO URBANO DAS LUTAS 

 

 
Marcha do MTST de São Bernardo do Campo ao Palácio dos Bandeirantes. São Paulo(2017). 

Imagem: acervo pessoal.  
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Como dissemos, mesmo no interior do campo progressista não houve uma linha 

política clara, embora possamos identificar elementos em comum.   Um primeiro e mais 

óbvio é o de que para esses sujeitos, que nasceram e cresceram nas cidades, o conflito 

de classes – que tem dimensões de gênero e étnico-raciais – é lido através do espaço 

urbano. Como já destacara o sociólogo Ruy Braga, foi no cotidiano que as 

desigualdades foram percebidas5   

 Nesse sentido, as formas de organização também se dão por identificações 

mediadas por essas experiências do cotidiano urbano, que pode passar pela 

associação no trabalho mas vai além deste.  Isso se traduz num repertório de protesto 

que tem a cidade como objeto.6 Não se trata mais de parar a fábrica e a produção, mas 

a circulação de capitais, serviços e pessoas que está concentrada nos grandes centros 

urbanos.   
Se a retomada do espaço urbano aparece como objetivo dos protestos contra a tarifa, 
também se realiza como método, na prática dos manifestantes, que ocupam as ruas 
determinando diretamente seus fluxos e usos[...]. Nesse processo, as pessoas assumem 
coletivamente as rédeas da organização de seu próprio cotidiano7 

A passagem vem do Movimento Passe Livre, mas poderia perfeitamente estar em 

uma Cartilha do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ( MTST) ou ainda no “Manual” 

produzido pelos estudantes secundaristas paulistas em 2015. Quando estes últimos 

ocuparam as ruas com suas carteiras de escola, anunciavam:  “hoje a aula é na rua: e 

o primeiro ensinamento é como travar uma avenida”8.  Em todos esses movimentos há 

a compreensão de que as cidades são entroncamentos de redes, infraestruturas, físicas 

e comunicacionais; a presença dos corpos bloqueia a os fluxos cotidiano.  

Um segundo ponto. As lutas com caráter urbano estão ligadas à reprodução da 

vida, ou dito mais propriamente, visam romper a reprodução da relações sociais 

marcadas pela precariedade da vida (COLOSSO, 2019). Isso as torna mais 

 
5 Ao refletir sobre o ciclo de mobilizações recentes, Ruy Braga lembra com Harvey uma “ transformação 
em termos de protagonismo político que, apesar de perder o foco na produção, alcançou certa 
relevância ao conectar-se à esfera da vida cotidiana das classes subalternas em diferentes contextos 
nacionais.” BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global. São Paulo: 
ed. Boitempo, 2017, p. 34, grifo nosso.  
6 COLOSSO, Paolo. Disputas pelo direito à cidade:  outros personagens em cena. Tese de doutorado. 
Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019.  
7 Movimento Passe Livre. “Não começou  em Salvador, não vai terminar em São Paulo. In: Cidades 
Rebeldes. São Paulo: ed. Boitempo,  2013, p. 16.   
8 Cf. CAMPOS, Antonia J. M.; MEDEIROS, Jonas; RIBEIRO, Márcio M. Escolas de Luta. São Paulo: 
Veneta, 2016, p. 237-ss.  Em entrevista, uma aluna salienta que, depois de 2013, “as pessoas se 
apropriaram de como fazer um ato, do porque de fazer um ato, da facilidade de fazer um ato, travar 
uma rua...Não é difícil. As pessoas veem o ato o tempo inteiro e isso fica no imaginário, né?”( ibidem, 
p. 281) 
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transversais: a moradia garante trabalho, a mobilidade garante educação e acesso à 

cultura. O enfrentamento de opressões domésticas se traduzem num empoderamento 

do ponto de vista da relação com os espaços públicos da cidade. As lutas são, pra 

usarmos termos de lideranças do MSTC, “portas de entrada” para o direito à cidade9. 

Nesse sentido, a cidade é objeto de pauta, mas também mediação concreta para o 

avanço das lutas populares.  

Há um terceiro ponto ligado às condições urbanas, este já bastante explorado: o 

caráter híbrido das lutas, entre as ruas e as redes.10  Nos grandes centros se 

concentram a imprensa, entidades profissionais e técnicas, ONGs, laboratórios, 

institutos produtores de dados sobre a realidade, a circulação social de informações  e 

dados é intensificada, entra para a batalha de ideias, inscreve-se nos espaços públicos 

de grande visibilidade e é multiplicada pelos canais de comunicação.  Esse caráter 

híbrido dos movimentos altamente conectados reforça também o fato de que operam 

de modo transescalar ( VAINER, 2002), isto é, em retroalimentações entre o local e o 

global.  

Para esses sujeitos, as ruas são o espaço por excelência do transbordamento de 

afetos expansivos, isto é, de festa e luta. Manifestações públicas se tornam também 

lugar para reforçar os vínculos internos das organizações, mas também para 

potencializar a polinização de suas ideias.   Nesse sentido, estar na rua é uma 

experiência didática. Nela os sujeitos, mulheres e homens, descobrem seu lugar na 

estrutura social urbana, percebem que de fato a cidade não foi feita para sua classe 

social e, deste modo, entendem coletivamente as agruras que viveram individualmente. 

Esta descoberta a quente é seguida imediatamente da ressignificação e reapropriação 

do espaço público enquanto um espaço em disputa, aberto, de todas e todos. O espaço 

antes estranhado passa a ser lugar de pertencimento.  

Há ainda outro ponto ligado a essas condições históricas urbanas, que podemos 

entender na chave de uma “inteligência de enxame”. Como nos centros urbanos estão 

as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os movimentos nem sempre 

precisam de grandes massas, mas tão somente clareza sobre quais são os centros de 

decisão concernidos na pauta. Realizam o que podemos denominar de uma pressão 

 
9 Vale cf a entrevista de Carmen Silva e Preta Ferreira no programa Meia Hora com o BrCidades. 
Disponível no link: https://youtu.be/jJIMMGWy2PY  
10 Já há uma ampla literatura a respeito, mas uma referencia incontornável para compreender nosso 
momento é CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança. Rio de Janeiro: ed Zahar, 2014.  
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precisa nos órgãos responsáveis.  A ocupação da Secretaria de Habitação, por exemplo, é 

algo comum entre os movimentos de moradia. Em 2014, os sem-teto do MTST acamparam em 

frente à Câmara dos Vereadores até conseguirem a aprovação do Plano Diretor que previa 

ampliação de ZEIs. Em 2017, estudantes ocuparam a Câmara dos Vereadores de SP em protesto 

contra o corte do passe livre estudantil. Tais práticas são caras e antigas para os 

movimentos de moradia, mas eram consideradas menores no período operaísta dos 

anos 1980 em que tinham mais visibilidade as manifestações sindicais.  

Outro ponto. As ocupações de imóveis ociosos, que dão efetividade à legislação 

urbanística, tornam-se condensadores sociais, isto é, uma infraestrutura física e social 

para atividades outras e muito diversas, como cursinhos populares – um fenômeno em 

expansão entre organizações de juventude --, hortas comunitárias, encontros artísticos 

e mesmo para trabalho e geração de renda popular. Tais espaços se tornam marcos 

referenciais para um circuito urbano jovem e contracultural de experimentações sociais 

e estéticas. Um ícone dessa linha é a ocupação Nove de Julho em São Paulo, do 

Movimento de Sem-Teto do Centro ( MSTC), sob coordenação de Carmem Silva.   

 

 

OS DESAFIOS PÓS-2018 

A partir de 2018, a conjuntura brasileira se torna mais regressiva e, por 

pelo menos dois fatores, há um recuo expressivo das manifestações de rua e 

uma direção defensiva para as organizações populares.  

A onda internacional de ascensão de uma nova direita também chega ao 

Brasil, na figura de um deputado e ex-capitão do exército, Jair Bolsonaro. Como 

em outros países, o presidente foi eleito com discursos simplistas, tão somente 

com a promessa de que uma figura de autoridade seria suficiente para restaurar 

“ordem e progresso”. Para muitos segmentos da sociedade e mesmo na 

imprensa, foi considerado menor o fato de que o candidato cultivasse, pública e 

historicamente, inclinações autoritárias.  Quando vitorioso tais tendências se 

verificam, tornam-se danosas e mesmo perigosas aos setores populares que 

vinham mobilizados.  
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Em 2020 e 2021 passamos pela pandemia de COVID-19, a maior do 

século, com mais de 600 mil mortes apenas em nosso país. A autoridade 

aparentemente forte do grande líder se apequenou rapidamente. Furtou-se de 

assumir a liderança que lhe cabia, recusava recomendações científicas 

internacionais, ampliou o clima de instabilidade e desorganização entre os 

estados da federação. Não por acaso o Brasil esteve também entre os países 

com maior número de mortes por habitante.  Na política de vacinação, oscilou 

entre omissão e negligência deliberada, o que gerou atrasos e consequente 

demora na reabertura do comércio, indústria e serviços.  Passividade e inépcia 

se verificaram também em outras áreas, com recessão econômica em 

2020,2021 e previsões em 2022. Volta do Brasil ao mapa da fome, destruição de 

patrimônio ambiental batem recordes consecutivos11. A hegemonia 

neoconservadora significou também um rebaixamento e mesmo destruição de 

horizontes.  

 Cada um desses temas merece estudos específicos bastante mais 

aprofundados do que podemos oferecer aqui. A nós, é importante lembrar que a 

política de isolamento social se tornou uma premissa ética, o que inviabilizou por 

mais de um ano as atividades presenciais  dos movimentos sociais urbanos. 

É fato que houve um recuo das forças que vinham mobilizadas, mas não 

uma dissolução dessas. Muitas souberam se adaptar à nova conjuntura. A 

alternativa, passado o momento mais crítico da pandemia, foi construir métodos 

menos conflitivos de organização, mas mais ligados com o cuidado da população 

pauperizada e em risco. Distribuição de equipamentos para prevenção da 

COVID, como álcool gel e máscaras, mas sobretudo a construção de cozinhas 

solidárias, com objetivo de distribuição de alimentos, mas sobretudo de fornecer 

um momento de encontro no “comer juntos”. Não raro, figuras conhecidas da 

gastronomia são chamadas e entendem a importância da causa. Novamente 

Carmen Silva produz uma boa síntese: “lute como quem cuida”, ou então, 

“ocupar é cuidar”12. Vale lembrar,  a prática do “comer juntos” não é nova no 

 
11 Cf.  https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/desmatamento-recorde-na-amazonia-2021-teve-pior-
abril-da-serie-historica-mostra-inpe-25007389  
12 No perfil do MSTC na rede social Instagram: https://www.instagram.com/p/CV3yEf2rHHJ/. Vale conferir 
sobre a ética do cuidado e teorias de gênero, uma boa síntese realizada pela filósofa Juliana Missaggia ( UFSM)  
em : https://www.blogs.unicamp.br/mulheresnafilosofia/etica-do-cuidado/  
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MTST, já fora bem analisado anteriormente ( COLOSSO, 2019; MORAES, 

2020).  Ao que tudo indica, as práticas da solidariedade  e do cuidado não podem 

ser diminuídas como assistencialismo, mas entendidas como avanço de 

perspectivas de gênero nas lutas urbanas. 

Outra metodologia organizativa urbana que se manteve -- com 

transformações – ao longo da pandemia, foram os cursinhos populares nos 

territórios periféricos e ocupações. Merecem destaque os cursinhos da 

UNEAFRO, o Podemos+ e, ainda, o que mais cresceu no período, a Rede 

Emancipa. As conexões online facilitaram a participação de professores e alunos 

de regiões diversas, houve uma multiplicação das iniciativas e de produção de 

conteúdos.  

Houve recuo, mas os marcos experienciais continuam vivos e os sujeitos 

atravessados por tais lutas permanecem como novos personagens, cujos papeis 

ainda não sabemos exatamente quais serão.  

Do ponto de vista do direito à cidade, é bastante consensual a 

necessidade de reabertura de diálogos e reaproximação entre atores 

compromissados com a pauta na sociedade: movimentos populares, entidades 

técnicas e profissionais, universidades, setores da defensoria pública, ministério 

público. 

 Para responder aos desafios colocados, será necessário construir redes 

societárias de escala nacional, transversais e mesmo intergeracionais, com 

trocas de experiências e saberes acumulados. As vitórias no curto prazo são 

bastante incertos, mas é necessário apostar nos acúmulos de longo prazo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os movimentos sociais urbanos contemporâneos constroem práticas 

coerentes com a complexidade da realidade urbana contemporânea. Isto é, não 

reproduzem o modelo de ação coletiva do paradigma fordista industrial, a greve 

de fábrica que emperra a produção. Tampouco resumem-se a demandas 

redistributivas.  
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Trata-se de modos urbanos de constituir classe, ou seja, por meio do 

espaço urbano vivido compreendem seus papeis na divisão social do trabalho, 

sua posição na reprodução das relações sociais, mas também insurgem-se 

contra essa. No nosso caso, são ações híbridas, que se valem de 

oportunidades e recursos urbanos, sobrepondo a força dos corpos nas ruas à 

pressão precisa aos centros de decisão( o poder público e seus financiadores) 

e, ainda,  à disputa argumentativa na opinião pública, fazendo desta uma 

disputa de imaginários. E na medida em que a política institucional ignora as 

demandas dos movimentos, a ocupação desses centros de decisão se torna o 

meio mais eficiente de forçar o avanço das negociações. Aí estão sintetizados 

os elementos desse repertório de ação: i) disputar as redes, ii) bloquear fluxos( 

ruas e avenidas), iii) pressão precisa nas autoridades e, desse modo, produzir 

vida urbana.   Essas movimentações tem alto impacto e visibilidade, mas nem 

de longe significam espetacularização da luta. Significam, sim, explorar as 

diversas camadas de recursos sócio-técnicos dos grandes centros urbanos.  

O modelo de ação do movimento de moradia é relativamente distinto 

daquele do MPL. Mas ambos tem em comum a clareza  de que pautas 

específicas exigem restruturações e repactuações amplas. Em ambos os 

casos, a demanda concreta é seguida por iniciativas de participação nas 

questões relativas ao destino comum das cidades. Trata-se portanto de uma 

demanda redistributiva sem expectativa assistencial, mas movida pelo desejo 

dinamizar transformações mais profundas. Todavia, o movimento de moradia 

utiliza suas conquistas mais imediatas, com as quais pressionam e negociam 

com o poder público, para acumular capital político e partilhar a experiência de 

empoderamento do movimento. Ao mesmo tempo, não dispensam as práticas 

insurgentes nas ruas, que visibilizam as contradições do modelo excludente de 

urbanização e, em grande medida, travam os fluxos cotidianos da cidade. O 

Movimento Passe Livre, por sua vez, tende a ver conquistas imediatas como 

estratégia do poder público para enfraquecer o movimento. E como agravante, 

de 2014 até 2016 tem assistido ao aumento –  ainda que abaixo da inflação –  

do valor da tarifa, que é o núcleo de sua pauta. Nesse sentido, a sensação de 

ausência de avanços, somada à uma organização mais flexível, põe à prova os 

ânimos e a resiliência de sua militância e de seus apoiadores.    
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Muitas dessas iniciativas que tem o espaço urbano como suporte, palco ou 

pauta de suas práticas e experimentações, trazem fatores decisivos para a 

superação da vida urbana de baixa densidade e, em última instância, essas 

iniciativas são ensaios para fissurar a urbanização estranha à sociedade. Isso 

porque, em geral, compreendem a cidade em seus horrores e suas grandezas 

sem escapismos ou aspiração de retorno a ordens anteriores, mas respondem 

a essas contradições com a injeção de libido coletiva que vislumbra no urbano 

o lugar de realização de formas mais solidárias do viver juntos, formas 

transparentes e horizontais de autogoverno, além da possibilidade do prazer 

no uso e no comum.  

Num clima de reintensificação da vida urbana insurgente, a agenda em 

torno das questões da cidade circula mais pelo tecido social, algo que os 

próprios centros produtores de conhecimentos ( as universidades) não 

conseguem por si sós. Diferente de um quadro marcado por apatia e 

esvaziamento,  este quadro intensificado e propício ao debate exige que o 

poder público abra à população as questões que lhes concernem. Isto é, o alto 

impacto das mobilizações exige  das autoridades resposta e abertura à 

negociação.  

 Além disso, esse quadro permite localizar quais grupos sociais estão mais 

dispostos às mudanças necessárias – por exemplo, a adoção de um modelo 

de circulação voltado ao transporte público e a observância do direito à moradia 

– e quais buscam se ancorar no estado atual de divisão social de espaços. Vale 

destacar que as narrativas mais sensíveis à agenda dos movimentos se 

capilarizam, em grande medida, por mídias livres, redes sociais ( incluindo 

aplicativos telefônicos), opondo-se às narrativas mais tecnocráticas com as 

quais os meios de comunicação tradicionais  se fundamentam.  
A explosão dos movimentos por transporte e por moradia traz uma nova 

onda de politização destas questões. Num momento anterior, até 2013, 

marcado por reprodução de consensos públicos e implosão da vida urbana, as 

adversidades tendiam a dizer respeito, pelo menos nos circuitos mainstream 

da opinião pública, apenas àqueles que não contavam com poder de aquisição 

de seu imóvel e automóvel. Eram, portanto, questões de ordem privada. 

Quando tais questões passam a circular mais intensamente pelo tecido social, 

tem-se novamente o reconhecimento de que é preciso pensar um modelo de 
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mobilidade pautado por transporte coletivo e criar mecanismos para a 

observância do direito à moradia digna.  

Importante destacar que o poder público, sobretudo em seus momentos 

mais conservadores, não se dá conta de que esses movimentos societários 

poderiam contribuir ativamente na agenda urbana. Tais movimentos tem um 

acúmulo de experiências de associação e autogoverno que poderiam ser um 

poderoso auxilio na administração coletiva de bens urbanos, no sentido de 

transformá-los efetivamente em comuns e gerar modelos de gestão mais 

eficiente e distribuída do fenômeno urbano. São redes de cidadãs e cidadãos  

com uma trajetória de interesse por seu entorno,  de valorização de vínculos 

comunitários, de disposição para agir coletivamente e de capacidade 

considerável de agenciamento para resolver questões importantes para o 

cotidiano das cidades. Com raras exceções, o poder público prefere 

estigmatizar tais agenciamentos societários a explorar essa energia politica que 

poderia frutificar a vida urbana, gerar usos e empoderamento popular desde as 

bases da sociedade, fatores fundamentais na construção de espaços mais 

orgânicos aos usuários, bases para uma sociedade urbana.  
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