
IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL  

DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

UFG – Goiânia,GO 

 

 

 

11 a 14 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

GT   5. MOVIMENTOS SOCIAIS, ESTADO E DEMOCRACIA 

Coordenadores: Prof. Dr. Cleito Pereira dos Santos (UFG) e Prof. Me. Lisandro 

Braga (UFMS) 

 

 

 

Trabalho apresentado: 

 

Subalternidades intercaladas: a tentativa de formação do Movimento 

Passe Livre – Campinas 
 

 

Cessimar de Campos Formagio 

Doutoranda em Sociologia 

Universidade Federal de São Carlos – SP 

cessiuba@yahoo.com.br 

 

 

 

 



Subalternidades intercaladas: a tentativa de formação do Movimento Passe Livre 

– Campinas 

       Cessimar de Campos Formagio 

        Doutoranda em Sociologia 

      Universidade Federal de São Carlos – SP 

cessiuba@yahoo.com.br 

 

 

Resumo 

 

As reflexões a seguir surgiram durante o ano de 2014, quando acompanhei, pela 

observação participante, a tentativa de construção do Movimento Passe Livre (MPL) – 

Campinas. Analiso este percurso dividindo-o em três momentos: o contexto até o 

anúncio do aumento da passagem e retirada dos cobradores, as movimentações para 

formação do movimento e, por fim, a sua desintegração. Tento observar conjuntamente 

a estratégia da prefeitura para implantar as mudanças, as reações dos usuários de 

transporte e como o MPL, em espaços de meses, formou-se e desmanchou-se. Faço uma 

análise mais detalhadas das diferenciações entre os integrantes do movimento, na 

tentativa de entender como diferentes subalternidades se relacionam e como essas 

relações influenciaram os contatos do movimento com a cidade e a sua própria 

desintegração. 

Palavras – chave: ativismo, gênero, subalternidades 

 

A política do transporte público em Campinas e a formação do Movimento Passe 

Livre (MPL - Campinas, 2014) 

 

 Nas manifestações que ocorreram em algumas cidades do Brasil em junho de 

2013, as reclamações contra o serviço de transporte público foram um elemento 

importante de mobilização. Articuladas principalmente pelos movimentos de transportes 

de várias cidades, as “Jornadas de Junho” denunciaram, entre outras questões, a 

discrepância entre a renda vinda do trabalho e os preços das passagens de ônibus. 

Dados
1
 da Agência Nacional de Transporte Público (ANTP) indicam que o gasto com 

transporte público no Brasil aumentou mais de cem por centro em dez anos, e há 

                                                           
1 Relatório Comparativo 2003/2012 – Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP 

– julho/2014. Retirado do site da ANTP: 

http://www.antp.org.br/_5dotSystem/userFiles/SIMOB/Relatorio%20Comparativo%202013.pdf 

 



estimativas do IPEA (Instituto Nacional de Pesquisa Aplicada) de que trinta e sete 

milhões pessoas no Brasil andam a pé por não ter dinheiro para o ônibus. 

Os atos públicos de junho de 2013, iniciados no dia seis na capital paulista e 

espalhados por várias cidades do Brasil, incentivaram a formação de grupos de luta por 

transporte público em cidades que, até então, não havia manifestações deste teor. Em 

Campinas, onde há um histórico significativo de mobilizações pelo transporte público, o 

impacto foi no fortalecimento da Frente contra o Aumento, um coletivo formado por 

jovens ligados a partidos, movimentos sociais e outros grupos estudantis. No final de 

2012, diante do aumento da passagem de R$ 3,00 para R$ 3,30, manifestações contra o 

aumento haviam ocorrido na cidade e, em fevereiro de 2013, um abaixo-assinado 

pedindo investigação dos gastos com transporte havia sido entregue na prefeitura. Com 

os dois primeiros atos na capital e o consequente anúncio da reversão do aumento da 

tarifa na cidade, manifestantes em Campinas se mobilizaram para construir um ato, o 

qual foi antecedido pela notícia de que a tarifa da cidade também seria reduzida, 

retornando aos R$ 3,00 de dezembro de 2012. 

A experiência desses atos tornou evidente que a demanda por transporte, assim 

como ocorre com a moradia, é uma questão social que se vincula a muitas outras e tem 

um potencial de mobilização popular considerável. O fortalecimento dessa percepção 

trouxe para ativistas da cidade o objetivo de reconstruir um movimento de transporte, já 

que o anterior havia se desintegrado. A Frente contra o aumento chamou um novo ato 

para agosto, denunciando o aumento do subsídio da prefeitura às empresas de ônibus. 

Este ato terminou com a ocupação da câmara de vereadores, com mais de cem 

manifestantes
2
 levados à delegacia e considerável parte deles sendo processados 

criminalmente pela prefeitura. Na mídia, as notícias enfatizam danos ao patrimônio 

público e trazem fotos que focam policiais carregando jovens que esperneiam, 

reforçando a imagem de que o protesto refere-se a uma aventura adolescente, com a 

qual a polícia “lida” com paciência. Em algumas reportagens, menciona-se que os pais 

dos manifestantes serão interrogados. Os textos e imagens jornalísticos conferem aos 

                                                           
2  Alguns relatos midiáticos são encontrados em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1323536-invasao-da-camara-municipal-de-
campinas-termina-com-138-detidos.shtml, e 
http://www.campinas.sp.leg.br/comunicacao/noticias/2013/comissao-da-corregedoria-
acompanha-inquerito-policial-que-investiga-ato-de-vandalismo-no-plenario 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1323536-invasao-da-camara-municipal-de-campinas-termina-com-138-detidos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1323536-invasao-da-camara-municipal-de-campinas-termina-com-138-detidos.shtml
http://www.campinas.sp.leg.br/comunicacao/noticias/2013/comissao-da-corregedoria-acompanha-inquerito-policial-que-investiga-ato-de-vandalismo-no-plenario
http://www.campinas.sp.leg.br/comunicacao/noticias/2013/comissao-da-corregedoria-acompanha-inquerito-policial-que-investiga-ato-de-vandalismo-no-plenario


protestos duas representações bem intensas: a de que esses eventos são imaturos e 

envolvem jovens desocupados e a de que a violência policial é necessária e legítima. 

Toda essa produção midiática tenta construir em grupos populares e classe média na 

cidade uma não identificação com os protestos, além do medo da ação policial, como 

uma ressalva a pais e filha(o)s. Essas representações são importantes para refletirmos os 

momentos posteriores a 2013, marcados pelo esvaziamento dos atos de transporte. 

Outra questão que se mostrou nos atos de 2013, e se intensificou posteriormente, 

foi o conflito entre duas práticas discursivas: a de partidários de esquerda, trazendo 

palavras como estatização, vanguarda, governo popular, centralização e a de coletivos 

autônomos, anarquistas e apartidários, com termos como autogestão, ação direta e 

horizontalidade. São dois discursos que colidem e influenciam posicionamentos dos 

integrantes das manifestações. Esses embates ficaram evidentes em 2014, quando 

ocorreram três atos contra o aumento da tarifa. No segundo ato notava-se uma divisão 

geográfica entre os participantes: os coletivos partidários se concentravam no meio da 

passeata, com megafones e gritos de ordens já bem conhecidos. Eles reduziam 

constantemente a velocidade, de forma a se afastar e diferenciar de ativistas `black-

blocs´
3
 e outros coletivos apartidários, que se mantinham a frente do ato, mas com 

pouca capacidade de influenciar ações, visto que a voz mais saliente era de quem 

detinha os megafones. Ativistas de outros movimentos e outros participantes estavam 

espalhados entre esses dois grupos mais facilmente identificáveis.  

Além do aumento da tarifa para R$ 3,30, as empresas de ônibus foram 

extinguindo, no decorrer de 2014, a função do cobrador. Os ônibus passaram a rodar 

com motoristas cumprindo dupla-função e com a cobrança de R$ 2,00 adicionais para 

quem não tivesse o cartão magnético, o que significava uma passagem de R$ 5,30. Tais 

medidas aumentaram as reclamações cotidianas dos usuários e indicavam o aumento da 

mobilização contra o aumento. 

                                                           
3
 O termo Black-blocs remete a táticas de resistência à violência policial, que se difundiram no 

movimento Occupy Wall Street em Nova Iorque. Ativistas `Black blocs` não formam um grupo ou têm 

ligação com alguma organização, caracterizam-se pelo uso de máscaras e roupas pretas nas 

manifestações e pela intenção de proteção de manifestantes, tanto que formam uma barreira humana à 

frente dos atos. Muita polêmica envolveu os Black-blocs no ano de 2013, com condenação da mídia e de 

alguns partidos de esquerda. Um texto que ilustra os conflitos é o do professor de Ciência Política 

Wallace dos Santos de Moraes: http://www.otal.ifcs.ufrj.br/as-reais-diferencas-entre-o-black-bloc-e-o-

pstu/ 



Durante o segundo ato, anunciou-se uma reunião aberta sobre as próximos 

protestos. Nesta reunião, como o contexto já indicava, ocorreu uma polarização entre 

ativistas partidários que defendiam o recuo dos atos, visto a diminuição dos 

participantes, e ativistas de tendências anarquistas ou outros coletivos de esquerda que 

pediam uma mobilização pelos bairros e a chamada para um terceiro ato. Os dois grupos 

eram formados por pessoas bem jovens e predominantemente com vínculo universitário. 

O resultado da reunião foi a decisão de chamar um terceiro ato para a semana seguinte, 

porém, durante a semana, somente os que defenderam a continuidade se mobilizaram 

para espalhar cartazes e panfletar pela cidade. A manifestação ocorreu já bem esvaziada 

e com a presença menos marcante dos grupos partidários, o que indicava que esses não 

apostariam no fortalecimento das mobilizações. Neste contexto, jovens ativistas ligados 

aos outros coletivos chamaram uma assembleia para formação do novo Movimento 

Passe Livre (MPL) de Campinas, que trazia a proposta de organização horizontal e 

apartidária, na tentativa de se diferenciar do movimento anterior. 

A assembleia de formação do movimento contou com aproximadamente 

duzentos jovens, muitos universitários, mas também estudantes de ensino médio, jovens 

ligados a grupos punks, anarquistas e simpatizantes. Integrantes do MPL de São Paulo 

estiveram presentes e apresentaram a carta de princípios para que um movimento por 

transporte seja reconhecido como MPL. Um dos principais pontos da carta referia-se 

aos esforços para que o movimento não se tornasse um instrumento de interesses 

partidários, e por isso a organização horizontal, as decisões coletivas e a prioridades às 

ações diretas e ao trabalho de mobilização pelos bairros.  

Acompanhei o processo que vai da formação do novo Movimento Passe Livre 

(MPL – Campinas), em agosto de 2014, até sua desintegração no primeiro semestre de 

2015. Buscarei analisar a seguir, através do relato de duas cenas que considero 

expressivas, as relações entre as pessoas integrantes e dessas com outros movimentos e 

grupos na cidade. Procuro identificar os processos de diferenciação no grupo, pensando 

diferenças como relação social no sentido trazido por Avtar Brah (2006), no intuito de 

refletir os elos de solidariedade e de subordinação que se deram no grupo. 

 

 



Cena 1 – As vanguardas num movimento de críticas às vanguardas 

 

 O transporte público de Campinas teve pioras significativas no ano de 2014, mas 

parte das ativistas mantinham expectativas de aumentar as mobilizações populares e de 

crescimento da luta por transporte, através do novo movimento formado. 

Em janeiro de 2015, a prefeitura anuncia um novo aumento da tarifa, que passa a 

R$ 3,50. O recente MPL - Campinas chama um ato público contra o aumento. A 

definição da data do ato, assim como sua preparação, foi pensada por alguns integrantes, 

através de contatos telefônicos e duas reuniões realizadas num bairro universitário da 

cidade. A outras pessoas do movimento – a maioria não ligada a partidos - não 

participaram desse processo, seja por se verem pouco comprometidas ou pelo fato das 

reuniões terem sido marcadas de forma repentina, logo após o anúncio do aumento, e 

em local distante do centro, onde geralmente ocorriam. Esse fato fez com que o 

chamado para o ato pela cidade também fosse reduzido. Houve esforços para chamar 

coletivos e ativistas independentes, mas não se conseguiu realizar um chamado mais 

incisivo nas periferias.  

No dia marcado, se fizeram presentes: integrantes de partidos, com camisas e 

bandeiras vermelhas e vermelhas e amarelas, coletivos punks e anarquistas sob roupas e 

bandeiras rubro-negras, pessoas ligadas a movimentos sociais na cidade, ativistas 

independentes e alguns moradores da cidade sem ligação com partidos ou movimentos. 

A manifestação seguiu em passeata. A polícia acompanhava o ato, mas o número de 

policiais não era tão assustador como em momentos anteriores. Gritos de guerra, 

músicas, cartazes. A repetição das mesmas frases de atos anteriores e a mesma 

sequência em todos os atos indicava que a autoria vinha sempre do mesmo grupo. As 

falas eram difundidas por megafones, sob controle dos partidos ou do diretório 

acadêmico de uma universidade da cidade. Não havia convites abertos a revezar o 

megafone, e também não presenciei pessoas que não fosse dos grupos universitários 

pedirem a palavra. A passeata seguiu sem maiores tensões até um ponto crítico: o 

terminal central de ônibus. A partir dali, havia algumas possibilidades. Parte do grupo 

queria o encerramento; uma posição já pronunciada pelos partidos. Anarquistas, jovens 

estudantes, punks e black-blocs intencionavam continuar o ato e ocupar uma 

movimentada avenida da cidade, a João Jorge. Os integrantes do movimento que 



negociaram o percurso foram cobrados e mostravam indecisão. A avenida João Jorge é 

um dos pontos de entrada e saída da cidade, além de ligar a região central às periferias. 

Se fechada essa via, a tensão certamente se faria.  

Em instantes se desenrolam diferentes movimentações: grupos de jovens punks e 

anarquistas e ´black-blocs´ seguem em frente, chamando o grupo a ocupar a avenida; os 

integrantes do movimento que haviam negociado o trajeto recuam e vão tirar satisfações 

com representantes partidários; os partidos dão o ato por encerrado e partem; quem não 

percebia a confusão, esperava ou partia. Assim, em minutos, toda a área fica repleta de 

policiais, sendo impossível prosseguir em número reduzido como ficaram os jovens à 

frente. O ato termina com dispersões confusas e uma ambiguidade evidente no interior 

do movimento. 

 

Cena 2 – O conflito entre “líderes” e as distâncias na cidade 

 

 No dia seguinte ao ato descrito nas linhas acima, alguns integrantes do MPL, os 

mesmos que haviam negociado o trajeto, escrevem e divulgam uma carta aberta 

afirmando que grupos partidários, principalmente o PSTU (Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados), teriam quebrado o acordo sobre o trajeto e abandonado o ato 

de forma precipitada. A carta foi divulgada rapidamente no dia seguinte, sem discussão 

anterior com todos os integrantes ou aprovação coletiva do teor. Quando os que a 

escreveram foram questionados sobre a ausência de uma leitura e aprovação conjunta do 

movimento, a resposta foi a emergência da situação. Era preciso agir e denunciar a 

postura desmobilizadora do partido no ato, para que o movimento não fosse 

responsabilizado pelo final desastroso da manifestação, como um dos autores da carta 

justificou: 

É assim mesmo, era preciso rapidez, a gente tinha que agir, não 

dá pra ficar esperando todo mundo decidir, tem momentos que é 

assim mesmo (Fala de integrante do MPL – Campinas, em 

resposta à crítica em publicar carta sem consulta coletiva, 

janeiro de 2015) 

 



 Com a justificativa do ativista, uma integrante do movimento pergunta como as 

pessoas que escreveram foram chamadas para fazer a carta, já que na rede de emails 

nada havia. E questionou, ainda, se esse procedimento não repetia a mesma exclusão 

que ocorreu ao se fazer uma reunião repentina em um bairro universitário, distante para 

quem mora nas periferias. A integrante avisa, ainda, sua saída do movimento. 

O PSTU divulgou resposta à carta, dizendo que o partido já tinha a decisão de 

seguir até determinado trajeto e isso já teria sido assumido em reunião pré-ato. O 

partido acusa, também, o movimento de ser burocrático, pois chamou reunião anterior 

para discutir trajeto e não realizou assembleia local para defini-lo com os presentes. O 

percurso não deveria, conforme afirma o partido, ser decidido entre alguns em reunião 

pré-ato, mas no início do mesmo, com quem estivesse ali a participar. O partido acusa a 

ausência de assembleia, que ele também não propôs, e assim acaba denunciando a 

contradição do MPL – Campinas em reproduzir rituais políticos que critica nos partidos.  

Após uma semana de insultos, trocados entre o partido e integrantes do 

movimento, outro ato ocorreu. Foi bem esvaziado, com clima de hostilidade entre 

integrantes de partidos, do MPL e alguns coletivos anarquistas. Se nos atos anteriores, a 

presença de usuários do transporte não vinculados a partidos ou coletivos já era 

pequena, neste era menor ainda, mesmo porque não houve, por diversos motivos, 

atividades de envolvimento e mobilização pela cidade. Nos momentos finais do ato, 

houve agressões entre integrantes de um partido e do MPL. Uma bandeira foi quebrada 

e uma menina foi empurrada ao chão. Várias agressões verbais se sucederam, as 

discussões tornaram-se o centro e o ato se encerrou, com os policiais assistindo a cena. 

Quem passava na rua e via, pouco entendia.  

Depois deste episódio, o MPL fez mais algumas reuniões, foi perdendo ativistas 

até que se desintegrou, depois de existir por aproximadamente nove meses. 

 

 

 

 



Subalternidades no interior do grupo subalterno: as diferenciações entre 

integrantes do MPL - Campinas 

 

 As duas cenas acima foram narradas para refletirmos as formas de diferenciação 

social que permearam tanto as relações entre os integrantes do movimento como as 

relações entre esses e outros grupos na cidade. 

 A observação do MPL – Campinas me permitiu refletir que, mesmo em um 

grupo que verbaliza a organização horizontal e se propõe a discutir desigualdades, as 

relações entre os integrantes são permeadas de diferenciações e hierarquias. Os 

discursos normativos, que pressupõem uma organização sexual, racial, e de classes, 

formam sujeitos
4
. Quando um grupo se forma e defende uma posição política, ele está 

fazendo, seja pela concordância e/ou dissenso, uma tradução das hierarquias sociais. 

Nessa tradução, há uma distribuição de lugares em que as duas dimensões da 

representação apontadas por Spivak (2010) – o falar de si e falar por – estão presentes. 

Toda tradução traz, portanto, um falar de si e um falar por. Somos um grupo de 

trabalhadores do setor têxtil em luta por melhores condições de trabalho: falamos por 

nós (somos todos trabalhadores), mas há diferenças entre nós (de gênero, raciais, 

sexuais, corporais, entre outras) e, neste sentido, cada um fala pelo outro também, seja 

reconhecendo a diferença e contemplando-a, seja invisibilizando-a, ao não reconhecê-la. 

As práticas hierarquizantes estão disseminadas em nosso cotidiano e são reproduzidas, 

contestadas e deslocadas nas vivências cotidianas. 

 Uma das hierarquias mais visíveis era a de gênero. Os argumentos das 

participantes eram frequentemente secundarizados, seja pelos silêncios após algumas 

falas femininas, seja na frequente desconsideração dos argumentos das integrantes. Tais 

valorações eram mais intensas em relação às meninas não universitárias. As meninas 

universitárias tinham maior espaço, mas mesmo assim acabavam mais executando 

tarefas, e participavam de decisões depois que alguns contatos telefônicos entre homens 

integrantes já tinham se dado. Como o discurso feminista compunha o cotidiano do 

grupo, essas relações não eram admitidas e a fala das e dos integrantes era de que 

                                                           
4 A formação discursiva do sujeito, trabalhada por Foucault em “A História da sexualidade”, é 
pressuposto do qual partem muitas feministas. Em Hall (2008) há uma reflexão sobre o sujeito-efeito 
dos discursos e as formas como perspectivas teóricas, desde Althusser até Butler, lidaram com a 
questão do agenciamento. 



homens e mulheres são igualmente considerados, tanto que nas reuniões todos falavam. 

Porém, a formal igualdade das reuniões era balançada nos momentos posteriores, 

quando se acordava como as decisões seriam colocadas em prática, com troca de 

informações pessoais entre alguns. Este fato nos remete a reflexão de uma militante de 

uma organização armada, na ditadura militar, uma das depoentes da coletânea 

Memórias das mulheres no exílio (1978), apresentada em artigo de Wolf (2007): 

 

Não é que as mulheres tivessem tarefas diferentes dos homens, 

não. Era um processo natural: no começo éramos todos iguais, 

mas no fim as mulheres ficavam no movimento estudantil. Nós 

participávamos das ações, mas os treinamentos para as mulheres 

eram menos intensivos. E além do mais, tínhamos a tarefa 

fundamental de manter as casas. Isso não estava escrito em parte 

nenhuma, mas na prática todas as mulheres faziam isso. Em 

relação às tarefas domésticas, todos os homens eram meio 

domésticos, lavavam pratos. Não era grande desdouro, não era 

essa a questão. Naquele esquema isto fazia parte do espírito 

revolucionário. A mulher deixou de ser virgem, o homem 

deixou de ser macho, lava pratos, faz comida, é bom cozinheiro. 

Eu acho que isso não era o fundamental. As análises, as grandes 

análises, a estratégia e a tática, isso era o que importava. E isso 

eram eles que faziam (Wolff, 2007: 32) 

 

A reflexão da militante nos indica a necessidade de observar conjuntamente 

quem são as pessoas do grupo que estão realizando as atividades menos e as mais 

valorizadas. Este é um exercício analítico importante para identificarmos 

diferenciações. Como frisou a militante, dividir as tarefas menos prestigiadas não era 

um problema na organização, as atividades de maior prestígio é que indicavam as 

diferenças. No caso do MPL, podemos refletir que os atos de maior influencia não eram 

os das reuniões, mas os que se seguiam a ele, onde se decidia como executar as 

deliberações. As reuniões são momentos de exibição de uma igualdade formal cobrada 

socialmente, mas decidir como executar é a atividade mais prestigiada e onde se nota 

quem são os sujeitos de maior legitimidade e poder para fazê-lo. Por isso, os contatos 

telefônicos se davam entre alguns apenas, geralmente homens ou, se fossem mulheres, 

eram as que tinham alguma característica que as diferenciava, como um perfil 

universitário ou com uma rede de contatos mais amplas e que pesavam em seu 

reconhecimento social. 



A esperteza, a habilidade nos contatos, a rapidez no raciocínio eram atributos 

imediatamente atribuído a alguns homens, as mulheres apareciam como exceção. As 

integrantes se envolviam e agiam, mas a valorização era diferente. Essa associação ficou 

evidente na justificativa dos integrantes que escreveram a carta sem consulta coletiva: 

“Era preciso agilidade e rapidez”. Eles seriam, então, os mais aptos, assim como foram 

na escolha de negociar o trajeto com os partidos. Mota e Birolli (2014) observaram 

diferenciação de gênero semelhante nas eleições presidenciais de 2010, ao trazer uma 

entrevista ocorrida no jornal Nacional, da Rede Globo, com Dilma Russef. A candidata 

foi questionada sobre sua habilidade de negociar e fazer alianças, pois, segundo a 

entrevistadora, muitos desconfiavam se ela teria esse perfil, tal como Lula tinha. A 

habilidade de negociar e de fazer acordos é associada a quem historicamente foi 

considerado ser de espaço público, enquanto as mulheres são mais questionadas e postas 

em dúvida quando ocupam esses espaços. 

Outro momento em que a masculinidade operava como distinção no MPL era 

quando homens com expressões mais feminilizadas, ou homossexuais, se 

manifestavam. Nessas situações, geralmente o argumento desses homens era ouvido e, 

em seguida, relativizado, seja através da mudança de assunto, do silêncio ou mesmo de 

alguma brincadeira. Em uma das reuniões, a proposta de um homem mais feminilizado 

causou risos e brincadeiras entre os demais. Suas propostas tinham mesmo um teor tão 

crítico à moralidade heterossexual que beiravam, por contraste, o humor; um humor 

crítico. Mas as reações e risos se deram de tal forma e intensidade que deixaram o 

homem visivelmente intimidado, tanto que este falou bem menos no decorrer do 

encontro.  

As representações de gênero envolvem homens e mulheres de maneira distintas, 

criando hierarquias tanto nas relações entre homens e mulheres, homens e homens, 

mulheres e mulheres, assim como vêm assinalando as pesquisas que refletem a 

construção das masculinidades e das feminilidades
5
. No caso do MPL foi possível 

perceber que homens que se expressam mais proximamente de uma masculinidade 

prestigiada (imposição da voz, brancos, discurso intelectualizado) tanto se sentiam mais 

                                                           
5 Há pesquisas, como as de Piscitelli (2004), Schpun (2004), Wolff (2007) e Bonetti (2003) que têm 
trabalhado com a ideia de que atributos femininos e masculinos são representações sociais que 
envolvem homens e mulheres, designando diferentes masculinidades e feminilidades. Tentamos neste 
trabalho seguir esse exercício analítico. 



confortáveis para falar como eram muitas vezes tomados como referência, enquanto 

homens que se ´desviam´ de um estereótipo de masculinidade, mulheres e mulheres 

menos escolarizadas ou mais distantes do estereótipo de ´feminino´ encontravam 

maiores dificuldades, mesmo que essas dificuldades ficassem menos visíveis que em 

outros espaços, dado o discurso contra machismos, racismos e sexismos.  

Podemos considerar que há um perfil ativista masculinizado que tende a ser 

referência nos agrupamentos. Algo que supõe e valoriza um perfil de masculinidade, 

enquanto inferioriza e subordina outros modos de se expressar e representar a 

discordância subalterna. Sujeitos que se afastam de um perfil/modo de agir e fazer 

política – que podemos chamar de modo masculinista de fazer política – são mais 

estimulados a ouvir e seguir instruções que a compor decisões de forma paritária. 

Mulheres em geral, mulheres que se expressam através de características mais 

femininas, homens feminilizados ou que divergem do perfil masculino dominante 

tendem a encontrar maiores obstáculos para falarem e serem ouvidos em paridade em 

todos os espaços. Embora nos espaços ativistas de esquerda haja discursos mencionando 

igualdades, todos são socializados em discursos hierarquizantes desde antes o 

nascimento e, mesmo defendendo igualdades, reproduzem em suas práticas as 

distinções vividas.  

A segunda diferenciação que se mostrou mais visível está relacionada ao perfil 

intelectual-classe média, o que podemos contemplar como uma hierarquia de classe: um 

grupo popular com trajetória universitária se distingue daquele que não passou por essa 

experiência e se considera mais apto a dirigir um movimento. Os integrantes que 

coordenaram a organização do ato de janeiro de 2015 escolheram procedimentos 

(reunião em bairro universitário, contatos por redes de amizades, decisões tomadas entre 

pares e não coletivamente) que acabaram por priorizar participantes com perfil 

próximos, com trajetória universitária e situação de classe média. A preocupação central 

foi negociar o trajeto com os grupos partidários, secundarizando contatos com coletivos 

e grupos populares na cidade. Havia a justificativa de se precaver a um possível 

aparelhamento pelos partidos, mas a forma de encaminhar tal preocupação mostrou que 

o interlocutor priorizado não eram os grupos mais populares, mas aqueles com certa 

distinção social relacionada a um saber acadêmico institucionalizado. Escolheu-se, 

mesmo que pela oposição, o interlocutor de maior prestígio social, ao invés de buscar o 

envolvimento e participação de grupos geralmente marginalizados nas decisões 



políticas. Embora fosse verbalizado o objetivo de popularizar o MPL, a referência de 

interlocução da maioria dos integrantes continuou a ser grupos sociais que o próprio 

movimento criticava. 

Em Campinas, tanto os atos contra o aumento como os grupos partidários 

participantes, e também o MPL, têm como a maioria de seus participantes jovens 

estudantes, sendo muitos universitários. Esse perfil de participação não se alterou nos 

meses de existência do MPL, embora muitas das pessoas atingidas pelo aumento da 

tarifa estivessem em outros grupos sociais. Neste sentido, as considerações de Butler 

(2001), sobre como as normas sociais influenciam e formam pensamentos e ações, nos 

ajuda a considerar que os sujeitos reproduzem diferenciações normativas, mesmo que as 

neguem. Desconstruí-las é um exercício longo, que envolve o esforço para entender 

como são reproduzidas as hierarquias em grupos, mesmo naqueles que têm a intenção 

pronunciada de questionar desigualdades.  

Ao pensar a relação entre as representações sociais hegemônicas e as ações dos 

sujeitos, não é nossa intenção caminhar para uma análise estruturalista, que afirmaria 

que os seres sociais são produtos diretos das normas. Estamos ponderando, e por isso 

trazemos a argumentação de Butler (2001), que as normas atuam como parâmetros das 

práticas sociais, o que não anula diferentes formas de agência, que podem caminhar 

desde a concordância normativa até a intensa negação.  

As representações de masculinidades e feminilidades compõem a norma de 

gênero e encontramos desde pessoas que se mantêm próximas ao que é estabelecido 

como padrão de gênero, como pessoas que se diferenciam em variada intensidade. 

Queremos enfatizar é que se a igualdade é uma busca, precisamos pensar as normas que 

nos desigualam e essas se baseiam em diferentes eixos de argumentação, sejam eles os 

raciais, os de gênero, de classe, de sexualidade, entre outros. Esta preocupação está 

presente nas considerações de Avtar Brah (2006) quando a autora analisa como surgiu a 

necessidade de um feminismo negro, num contexto em que mulheres negras envolvem-

se em subalternidades tanto em grupos feministas em que a maioria de mulheres é 

branca e não vivenciam diretamente a violência racial, podem até praticá-la, como nos 

movimentos negros, em que as diferenças de gênero são menos problematizadas. Brah 

traz uma questão presente em vários momentos da discussão sobre igualdades: 



Como lidar com o racismo de uma feminista, a homofobia de 

alguém sujeito ao racismo, ou até o racismo de um grupo 

racializado em relação a outro grupo racializado?. De fato, como 

pode um projeto como o feminismo ou o anti-racismo, ou um 

movimento de classe, como pode mobilizar-se como força 

política pela mudança se não tiver começado interrogando os 

valores e normas “tidos como certos” que podem legitimar a 

dominação e a desigualdade naturalizando “diferenças” 

particulares? (Avtar Brah, 2006: 361) 

 

O novo MPL - Campinas havia se formado numa contraposição à forma-partido 

e com um discurso de horizontalidade que pressupunha o questionamento de 

diferenciações (de classe, gênero, raça, sexualidade) menos problematizadas em outros 

coletivos. Esse discurso atraiu ativistas sem vinculação organizacional, anarquistas e 

outras pessoas e coletivos críticos a hierarquias sociais no interior de movimentos 

sociais. Esse posicionamento diminuía a tolerância de muitos quando percebiam 

subordinações, tanto que o ato de janeiro e a forma de produção da carta foram notados 

e questionados. Algumas pessoas se irritaram, outras perceberam, mas não se 

manifestaram, outras se afastaram do movimento e algumas não viram problemas. Uma 

tensão marcava o recente MPL. Se o coletivo nascera da crítica às hierarquias 

partidárias e com a proposta de autogestão, o quanto de suas ações para organizar o ato 

não reproduziam a mesma diferenciação valorativa (de classe, gênero, linha política) 

entre os integrantes? Foi interessante observar esta situação e perceber as diferenciações 

internas no movimento, algo que, em geral, é menos debatido nas análises. Quem está 

distante do movimento, tende a vê-lo como um grupo homogêneo e pensar suas 

decisões e ações com certo grau de consenso, mas nem sempre as relações se dão dessa 

forma. Entre os integrantes de um coletivo se estabelecem diferenciações e hierarquias, 

às vezes reconhecidas, às vezes não. 

 

Considerações finais 

 

 A análise do período de existência do MPL – Campinas mostra que a vivência 

de uma mesma situação social, no caso a segregação que o transporte público ajuda a 

promover nas cidades, constrói nas pessoas uma identificação e agrupamento. Porém, se 



uma mesma condição vivenciada une pessoas, há diferenciações sociais que as 

distanciam e, às vezes, desigualam e separam-nas. Não somente do Estado partem 

táticas de controle de grupos que tentam autonomia. Nas relações sociais, em suas 

várias dimensões, disparam-se discursos de diferenciação que produzem hierarquias e 

desigualdades, rodeiam os coletivos e os perpassam.  

A distinção entre política e polícia de Rancière (1996) pontua esta dinâmica. Se 

a política é o momento em que uma ordem desigual é questionada, a polícia refere-se, 

no pensar do autor, ao conjunto de relações que impõe a manutenção subalterna e 

recriam relações de poder. Política, enquanto crítica da ordem desigual, e polícia, 

enquanto conformação, coexistem e tensionam-se. Coletivos formados a partir da 

posição subalterna têm inicial dimensão política, cercada de práticas que tendem a 

reconfirmar desigualdades ou mesmo reforçar subalternidades de outros marcadores. A 

batalha de sentidos é constante, como a trajetória do movimento analisou mostrou. 

A composição do MPL foi marcada por uma especificidade: ao levantar o 

discurso da horizontalidade e autogestão atraiu ativistas que não se adaptam a partidos 

ou outras organizações, por terem uma crítica mais acentuada das diferenciações 

culturais e questionarem decisões centralizadas. Esse posicionamento mais difundido no 

grupo tornou menos aceitável a ideia da liderança-vanguarda e de que as relações 

caminhassem para um modelo mais centralizado. Isso se mostrou no episódio da carta: 

muitos discordavam das posturas do partido ora criticado, o que não significava que 

alguns, isoladamente, pudessem escrever uma carta de ataque em nome do movimento 

sem uma deliberação coletiva. Trata-se de um episódio que não criaria conflitos em um 

grupo que não tivesse o perfil que se fazia no MPL, mas ali houve questionamento e 

certo abalo da coesão entre participantes. 

No MPL – Campinas, a diferenciação e desigualdades de gênero e de classe 

foram mantidas e esse foi um fator importante tanto na desagregação do grupo como na 

relação do movimento com outros grupos na cidade, pois se usou menos tempo para 

dialogar com pessoas que não estavam em partidos e outras organizações, mas que 

sofrem cotidianamente as mazelas do transporte e, talvez, se tivessem maior contato 

com discussões, se envolvessem com o movimento e garantissem-lhe uma composição 

mais heterogênea e popular e uma existência mais longa. 
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