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RESUMO: O artigo tem como objetivo discutir o surgimento do indivíduo como uma nova 

forma de ator social, fazendo uma análise das revoltas e protestos atuais. Mostra-se como na 

análise rousseauniana a noção de representação política é questionada e, ao mesmo tempo, a 

democracia direta é defendida como a única democracia possível, o que implica numa crítica ao 

monopólio dos partidos políticos sobre a representação. Debatem-se criticamente as recentes 

teses elaboradas por Zigmunt Bauman, Manuel Castells e Negri e Hardt sobre as revoltas. 

Questiona-se a ideia de que as manifestações em questão sejam produto de movimentos sociais 

e propõe-se pensar esse fenômeno atual como uma expressão emergente, embora ainda difusa, 

de aquilo que, por falta de um conceito melhor, poderíamos chamar de “indivíduo”, como um 

ator social. Por último, sustenta-se o encontro inevitável entre política e tecnologias de 

informação e comunicação. Em outras palavras, uma das ideias desenvolvidas ao longo do texto 

afirma a possibilidade do exercício, de fato, da democracia direta, aberta pelos avanços 

originados nessas tecnologias.  

 

Introdução 

 

As revoltas e manifestações dos últimos anos, ocorridos nas mais diversas partes 

do globo, permitem uma grande gama de interpretações (BAUMAN, 2013; 

CASTELLS, 2013; HARVEY et al., 2012; MARICATO et al., 2013). Esses protestos 

são sinais de que se aproxima uma crise global? Os protestos têm relação uns com os 
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outros? Trata-se de uma resposta a uma crise global do capitalismo? São consequência 

direta dos avanços nas telecomunicações e no fenômeno da internet e não representam 

questões de fundo? Como se explica que esses protestos ocorram em países das mais 

variadas culturas, religiões e sistemas políticos? Como se explica que os protestos 

ocorram em regiões atrasadas no desenvolvimento capitalista e também em países onde 

houve um avanço substancial? 

 O mais notável nas erupções é que estão acontecendo não apenas, nem 

basicamente, nos pontos fracos do sistema, mas em pontos que, até aqui, eram 

percebidos como histórias de sucesso. Sabemos por que as pessoas protestam na Grécia 

ou na Espanha; mas por que há confusão em países prósperos ou em rápido 

desenvolvimento como Turquia, Suécia ou Brasil? 

Vejamos o caso da Turquia. Antes dos protestos na Praça Taksim este país era 

modelo ideal de estado estável, a combinar pujante economia liberal e islamismo 

político moderado. Pronta para a Europa, um bem-vindo contraste com a Grécia mais 

“europeia”, colhida num labirinto ideológico e andando rumo à autodestruição 

econômica.  

Isso apesar do holocausto dos armênios; prisão de jornalistas; o status não 

resolvido dos curdos; chamamentos a uma “grande Turquia” que ressuscitaria a tradição 

do Império Otomano; imposição, vez ou outra, de leis religiosas, entre outros 

problemas, sempre considerados como secundários e sem a capacidade de comprometer 

o bom desenvolvimento em geral. 

Evidentemente que os protestos na Praça Taksim não têm como causa 

fundamental a transformação de um parque em torno daquela praça, localizada no 

centro de Istambul, em shopping Center, mas intuímos que um mal-estar muito mais 

profundo foi o motor dos protestos.  

É crucialmente importante não vermos os protestos turcos meramente como 

sociedade civil secular que se levanta contra regime islamita autoritário, apoiada por 

uma maioria islamita silenciosa. O que complica o quadro é o ímpeto anticapitalista dos 

protestos. Os que protestam sentem intuitivamente que o fundamentalismo de mercado 
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e o fundamentalismo islâmico não se excluem mutuamente. É apenas luta contra 

governo corrupto? É luta contra governo islâmico autoritário? É luta contra a 

privatização do espaço público? A pergunta continua em aberto. 

A privatização do espaço público por ação de um governo islamita mostra que as 

duas modalidades de fundamentalismo podem trabalhar de mãos dadas. É sinal claro de 

que o casamento “por toda a eternidade” de democracia e capitalismo já caminha para o 

divórcio. 

Também em América Latina os protestos foram destaque nas manchetes dos 

jornais. Em junho de 2013, o Brasil foi o palco das maiores manifestações públicas em 

mais de duas décadas. Um mês depois, o Peru testemunhou a sua maior passeata em 

uma década. Enquanto isso, no Chile, os protestos estudantis do passado recente 

evoluíram e abrangem agora temas que vão muito além da educação. 

Essas reivindicações são importantes devido à sua crescente magnitude. No 

entanto, esses protestos são ainda mais notáveis levando-se em conta o fato de que 

ocorreram em três países com as economias mais bem-sucedidas da América Latina. 

O Brasil é a maior economia da América Latina e a sexta maior do mundo. O 

Chile, que é considerado há muito tempo como um dos países emergentes melhor 

administrados da região, tornou-se recentemente uma nação de renda alta. Apesar da 

incerteza global, o Peru conseguiu alcançar um excelente crescimento econômico nos 

últimos quatro anos. 

Os manifestantes não estão saindo às ruas com demandas abusivas. O fato é que 

nos últimos meses eles vêm pagando preços mais altos pelos diversos serviços públicos, 

que não melhoraram. No Brasil, por exemplo, as tarifas dos serviços públicos e da cesta 

básica começaram a subir há um ano em ritmo acelerado, o que duplicou a taxa média 

de inflação. Enquanto isso, no Chile, os gastos com educação, serviços públicos, 

alimentos e bebidas se tornaram três vezes mais elevados do que a inflação média. 

Na segunda metade do século XX, os segmentos de classe média latino-

americanos eram pequenos, abaixo de 20% da população, e seus compromissos e 

expectativas em relação ao governo eram limitados. Eles não necessitavam pagar 
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elevados impostos nem esperavam receber muito dos serviços públicos. A população 

decidiu não contar com os serviços públicos e pagar por educação, saúde, segurança e 

eletricidade privadas. 

Hoje, muitos membros dessa crescente classe média estão se conscientizando de 

que há um limite para se sair do sistema. Existem bens públicos dos quais, entre muitos 

outros fatores, todos dependem como as rodovias, o transporte público, a qualidade da 

educação, da saúde e do ar, assim como a segurança dos cidadãos. 

Entre 2003 e 2011, a classe média da região apresentou uma expansão acima de 

50%. Hoje, e pela primeira vez na história, há mais latino-americanos na classe média 

do que na pobreza. Todavia, um maior contingente nesse segmento não faz com que 

uma sociedade seja de classe média. Para alcançar esse estágio, um importante requisito 

é melhorar a qualidade e a cobertura dos principais serviços públicos. Somente quando 

isso ocorrer é que o contrato social desses países poderá ser fortalecido - rompendo o 

círculo vicioso da baixa taxação e da qualidade inferior da educação, da segurança e da 

saúde pública. 

Os protestos servem para nos fazer lembrar que as sociedades latino-americanas 

sofreram uma mudança radical nos últimos anos. Na verdade, a transformação foi tão 

rápida que se tornou difícil para os governos manterem e melhorarem os serviços em 

condições de atender à demanda. 

Além disso, enquanto o investimento na melhoria dos serviços públicos 

representa a adoção de medidas de longo prazo que não servem a objetivos políticos 

imediatos, os protestos ajudam a enfatizar que a falta de investimento pode custar 

igualmente caro para os membros eleitos do governo. 

Os esforços para entender os protestos não ocorrem somente no plano político, 

sociológico ou epistemológico. Em nossa opinião, existe um substrato óntico que pode 

ser determinante para a tentativa de construir uma explicação. Estamos frente ao 

surgimento do indivíduo, aquele que de fato possui ser, alçando a voz ante instâncias 

coleivas que, efetivamente, possuem menos força óntica: o Estado, a Sociedade, os 

Partidos Políticos, entre outros. 
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1. Na Procura da Autonomia do Indivíduo: Rousseau e a Democracia Direta 

 

Os protestos e revoltas  dos quais estamos tratando aqui, expressam, de alguma 

ou outra forma,  o dilema da representação política, recolocando, assim, o debate sobre 

democracia direta ou democracia representativa, que já encontra-mos no própio 

surgimento do Estado moderno. Nesse sentido, o pensamento de Rousseau 

(ROUSSEAU, 2011) é categórico ao sustentar a democracia direta como a única forma 

de democracia possível e desejável.  

O grande diferencial da proposta roussouniana, se comparada com outros 

teóricos contratualistas do seu tempo, é a justificativa teórica da participação direta do 

povo na feitura da lei. A sua crítica à democracia representativa permite uma visão 

alternativa a outras vertentes teóricas desenvolvidas na sua época, como as teorias 

políticas de Hobbes e Locke. Rousseau encontra na desigualdade humana o principal 

problema da organização política. Dado que não existe liberdade sem igualdade, as leis 

que se fundam num contexto de desigualdade só servem para a manutenção da injustiça. 

Por tal motivo, a defesa da liberdade e da igualdade é o fim de todo o sistema político, 

se o objetivo for construir um Estado diferente à sociedade civil corrompida pela 

desigualdade. 

Através do contrato social os indivíduos conquistam sua liberdade. Liberdade 

que, no pensamento de Rousseau, é percebida como emancipação humana, como 

conquista de autonomia, quer dizer, uma liberdade positiva e não simplesmente 

entendida como “não intervenção” do Estado, uma liberdade negativa.  

A liberdade  individual só existe com a liberdade coletiva, ou seja, sem a 

existência de uma convenção, construída pelos indivíduos para estabelecer os seus 

direitos, estes não existiriam e uns poderiam subjugar os outros. Essa teoria política 

baseia-se na possibilidade dos seres humanos regerem coletivamente sua própria 

convivência que, de maneira geral, é entendida como superação de toda arbitrariedade, 
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no momento em que o ser humano se submete a uma lei fundada na própria vontade 

livre.  

Assim, todo indivíduo é ao mesmo tempo soberano e súdito. Quando o povo está 

reunido, em assembleia, este constitui o soberano, mas, após as deliberações, o corpo 

político assume a forma de Estado, fazendo com que o povo cumpra o que ele mesmo 

estabeleceu. O corpo político é constituído de cidadãos e súditos: cidadãos enquanto 

participantes da atividade soberana; súditos enquanto submetidos às leis do Estado. 

Somente desta forma o indivíduo consegue resgatar a sua liberdade. 

Rousseau não admite a representação da vontade de um cidadão para o outro. A 

vontade só será geral se tiver a participação de todos os cidadãos de um Estado, por 

ocasião do ato legislativo. A soberania é o exercício da vontade geral e é inalienável. 

Para que possamos ter um verdadeiro corpo político, baseado na vontade geral, em 

defesa da liberdade, enquanto essência da humanidade, todos os participantes do Estado 

deveriam estar presentes nas deliberações, para que não se quebre o caráter geral.  

Considerando que todos precisam estar em condições de igualdade para haver 

democracia, nenhum ser humano poderá ser autoridade diante dos demais e as 

convenções, criadas por todos, são a base de toda autoridade legítima. O interesse de um 

representante sempre é privado e não poderá expressar o que os outros têm a dizer. 

Rousseau refere-se à representatividade como uma ideia absurda, originária da 

sociedade civil corrompida, não podendo haver democracia se essa não for direta e as 

leis que não forem ratificadas pelo próprio povo são consideradas nulas.  

 O debate sobre a democracia direta levanta a questão do monopólio dos partidos 

políticos sobre a representação política. No Brasil, por exemplo, são inelegíveis, além 

dos inalistáveis e dos analfabetos, todos os cidadãos não filiados a partidos políticos, ou 

seja, a grande maioria da população. Na verdade, este monopólio é a regra na maior 

parte dos países democráticos.  

Ainda assim, na Itália o sistema eleitoral permite nas eleições para o legislativo 

local, a apresentação de listas de candidatos sem partido. Na Alemanha o sistema 
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eleitoral permite o lançamento de candidaturas avulsas sem vinculo partidário, nas 

eleições distritais. 

Existem alguns sinais efetivos de uma possível crise da representatividade? 

Podemos mencionar, por exemplo, o absenteísmo eleitoral crescente; a queda acentuada 

do número de filiados a partidos políticos e, por último, a perda de confiança dos 

cidadãos nas instituições políticas. Neste sentido, lançar candidatos sem partido seria 

substanciar o direito do cidadão de acrescentar opções ao jogo eleitoral, aperfeiçoando, 

desta maneira, a democracia. 

 

2. O Empoderamento do Indivíduo: Max Stirner 

 

A pergunta pelas causas das revoltas atuais, considerando a sua diversidade de 

objetivos, estratégias, táticas, localidade etc., remete necessariamente à pergunta de 

quem são os atores envolvidos nessas lógicas coletivas. Em nossa opinião, o indivíduo 

surge de maneira poderosa ante outros atores que, na tradição da sociologia, podem ser 

aglutinados no conceito de movimentos sociais. 

Já no século XIX, observamos algumas propostas teóricas que, de alguma ou 

outra maneira, discutiram com propostas mais coletivistas, colocando como centro do 

debate a questão do indivíduo. Uma destas propostas mais singulares é a do filósofo 

alemão Max Stirner, pensamento que ficou marginalizado, apesar das evidentes 

influencias na filosofia contemporânea desenvolvida no século XX (STIRNER, s.d.). 

Com efeito, no livro O Único e sua Propriedade, Stirner faz uma crítica 

radicalmente antiautoritária e individualista à sociedade da sua época. O livro expõe que 

todas as religiões e ideologias se assentam em conceitos vazios, abstrações, que 

terminam por submeter o indivíduo, seja o estado, a lei, a igreja, o sistema educacional, 

partidos políticos ou qualquer outra instituição que reclame autoridade sobre o 

indivíduo. 

 Para Stirner, ser propriamente livre significa ter o poder, não somente para 

desembaraçar-me daquilo que não quero e que me oprime, quer dizer, o sentido de 
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privação e de negação da liberdade, mas também ter o poder para obter aquilo que 

quero, a saber, a liberdade como propriedade. 

 A busca da liberdade entendida absolutamente atenta contra a individualidade 

destrói o sujeito mesmo da liberdade. E, por outro lado, a conquista de uma liberdade 

determinada nos leva necessariamente a recair no domínio de uma nova opressão. 

Parece, então, que o esforço libertador acaba, irremediavelmente, na autodestruição de 

si mesmo ou na construção de outra forma de domínio. 

 A busca da liberdade deve dirigir-se ao Eu, deve ser feita pelo Eu e deve 

terminar no Eu. Quer dizer, a liberdade, assumida como propriedade, será possível, só 

na medida em que o Eu seja a fonte, o motor e o fim de todo o atuar do indivíduo. 

Portanto, na medida em que nos reconstituímos no que propriamente somos, como 

indivíduos, poderemos ser livres. 

 Dessa maneira, eu quero ser libertado, diz Stirner, de tudo o que não seja Eu, de 

tudo o que me nega, quer dizer, quero ser liberto de tudo o que atenta contra mim. 

Assim mesmo, tudo o que eu quero, o que me serve, expande meu Eu, forma parte de 

mim mesmo; um amor ou uma vocação surge do Eu e desemboca no Eu. A liberdade é, 

então, uma forma radical consigo mesmo, a revelação do Eu. 

 O problema central da liberdade deve então ser novamente colocado: não se 

acaso eu me possa libertar de tudo, pois há, justamente, coisas das quais não quero ser 

liberto, coisas que, pelo contrário, quero. Nem tampouco me apropriar daquelas coisas 

determinadas que queira, conquistando assim uma liberdade meramente particular. O 

problema central reside, como já temos deixado entrever, em definir o termo real do 

esforço libertador: Eu. Tal esforço começa por um saber de si. Pois se a liberdade 

somente se consegue por um acionar dirigido ao Eu e executado pelo Eu, devo saber 

claramente o que é este Eu para que este acionar tenha definido o seu sentido.  

 Sendo eu a medida de todo para mim mesmo, então, o fato fundamental da 

minha existência será meu poder. Eu só me tenho a mim mesmo e a minha necessidade 

de expandir-me, já que meu próprio poder é a capacidade de constituir-me a mim 
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mesmo como medida de todo, e isto, ser medida de todo, é o que me define como eu 

mesmo: eu estou sozinho, com meu poder, frente a tudo.  

A vida, dessa maneira, é o campo de batalha em que se juntam a combater os 

indivíduos, onde cada um tenta ser proprietário na medida de seu poder. A 

agressividade, portanto, é fundamental para o indivíduo. A agressividade é, então, 

consequência da individualidade do indivíduo e é necessária para a conquista da sua 

liberdade e da conservação da sua identidade.  

Para Stirner, o indivíduo não pode ser senão forte; e a liberdade radical deste 

consiste nesta fortaleza que lhe permite não se submeter a alguma coisa que, pelo 

momento, é mais poderosa que ele. O indivíduo enquanto tal nunca se dobra, no 

máximo deixa de lado um mau caminho, mas isso, indubitavelmente, é diferente de 

submeter-se.  

 O indivíduo rodeará a rocha que fecha o caminho até que tenha pólvora 

suficiente para destruí-la. Quer dizer, esta liberdade radical do indivíduo expressa-se 

nesta disposição a nunca se curvar e a nunca se dar por vencido frente às coisas que 

quer possuir, porque isso significaria renunciar já não à propriedade, mas sim à 

condição mesma de ser sujeito de apropriação.  

 Em Stirner encontramos uma preocupação não somente no que concerne à 

liberdade política, mas também, e desde a nossa perspectiva muito mais importante, um 

esforço para libertar o homem da suposta opressão do pensamento. Stirner acredita ter 

descoberto o terrível engano ao qual a humanidade tem estado exposta através de 

grande parte da sua história. Pelo pensamento o homem tem descoberto as coisas as não 

coisas, quer dizer, a essência e, a gravidade reside nisto, esta não coisa ou a essência 

tem passado a constituir-se no propriamente real. 

 Porém, a realidade não é o pensamento; a realidade não se diz, a realidade 

simplesmente está aqui. Toda criação do pensamento e toda abstração não constituem o 

propriamente real, portanto, a realidade se faz presente com toda a sua força no mais 

próximo e concreto que eu tenho, isso é meu corpo, em definitivo, eu mesmo, por 
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quanto o acesso obrigado ao que eu sou é meu corpo, única maneira de impedir que este 

Eu se converta numa nova abstração. 

 Existe, hoje, uma possibilidade concreta de um empoderamento do indivíduo 

com ator político na sociedade em rede, na medida em que a tecnologia de informação e 

comunicação oferece um “espaço de autonomia”, que desafia a ordem institucional 

disciplinar vigente. O indivíduo como um novo ator tem um caráter concreto e singular, 

quer dizer, único, que não pode ser subsumido em categorias coletivas essencialistas e 

abstratas (movimentos sociais, partidos políticos, estado). 

 

3. As Revoltas como Expressão dos Excluídos da Sociedade de Consumidores 

 

Para Zigmunt Bauman (2013), as recentes mobilizações populares que se 

alastraram pela Europa e outras regiões do planeta a partir de 2011, têm como eixo 

comum a ação de indivíduos que se unem para protestar contra uma percepção de 

injustiça persistente, colocando, inclusive, suas vidas em risco. A ação coletiva entra em 

jogo de maneira poderosa, em um contexto de difusão de mudanças tecnológicas, ao 

mesmo tempo em que a globalização das forcas econômicas criam interdependências 

transnacionais que premiam cada vez mais o exercício da ação coletiva para reter certo 

grau de controle individual sobre o curso da própria vida.   

Em todo lugar as manifestações continuam a expressar frustrações, esperanças 

truncadas e expectativas não correspondidas, em um ambiente “líquido moderno” 

caracterizado pela mistura de enormes quantidades de incertezas, inseguranças e medos 

em relação ao que o futuro possa reservar.  Esta situação tem como uma das suas causas 

fundamentais a existência de um abismo cada vez mais profundo entre governantes e 

governados; em outras palavras, entre os interesses daqueles que detém o poder e as 

preocupações e ansiedades dos homens e mulheres comuns.  

Assim, para Bauman, os governos, privados de grande parte do seu poder pelos 

bancos, empresas multinacionais e outras forças transnacionais, são incapazes de prestar 

seriamente atenção às verdadeiras causas das misérias das pessoas, e estas reagem, 
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como se poderia esperar, perdendo confiança na capacidade e na vontade dos governos 

de resolver seus problemas.  

Entretanto, percebemos, na sua análise, ausência de uma crítica mais aguda em 

relação às redes de corrupção evidentemente visíveis no sistema político, seja este 

democrático ou não; a ineficácia na redistribuição dos bens públicos (às vezes 

consequência do anterior); e, outras vezes, simplesmente o descaso dos governantes no 

que diz respeito às necessidades da população.  

A ação coletiva percebida nessas revoltas é denominada por Bauman de política 

de "estilo enxame", que tende a ser horizontal e lateral, e não vertical e hierárquica. Tais 

como os enxames, essas ações coletivas são criações efêmeras, reunidas com facilidade, 

mas difíceis de ser manter juntas pelo tempo necessário para se "institucionalizarem", 

quer dizer, para construírem estruturas duráveis. O autor conclui que não se pode 

construir uma sociedade alternativa com base apenas em componentes passionais, por 

definição, efêmeros. 

Mas a questão que deve ser refletiva é se, de fato, existe uma aspiração de 

tomada do poder, se existe um anseio compartilhado pela criação de uma sociedade 

alternativa. Efetivamente, o que, segundo a nossa opinião, deixa a situação mais instável 

e perigosa é que não existe uma meta final que defina o bem comum. Nesse cenário, a 

tendência é um incremento do descontentamento, do sofrimento, das frustrações e da 

indignação, na medida em que o sistema político contemporâneo é incapaz de responder 

a demandas individuais de diversos tipos, e muitas vezes contraditórias. 

O desconsolo de Baumam reside no fato de que estas ações, mediadas 

significativamente pelas novas tecnologias de comunicação e informação, não contêm 

em si aquilo que é fundamental em toda ação política: a força e o poder para a mudança. 

Assim, para ele, nenhuma das explosões populares de protesto estimuladas pela internet 

e eletronicamente ampliadas conseguiu até agora remover os motivos da raiva e do 

desespero das pessoas. 

Na nossa perspectiva, a força desses movimentos reside, precisamente, em que 

não encontram nenhum locus específico dentro do sistema político tradicional ou 
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institucionalizado, dentro da estrutura do estado-nação. A força vem da grande 

capacidade de criar instabilidade política e social e não pelo fato de alcançar fatias de 

poder dento do status quo. 

Quando Bauman analisa os distúrbios acontecidos na Inglaterra, em agosto de 

2011, afirma que os grupos envolvidos neles, eram, basicamente, consumidores 

excluídos e desqualificados. Quer dizer, os distúrbios urbanos na Grã-Bretanha 

deveriam ser compreendidos como uma revolta de consumidores frustrados. 

Na sua visão, uma sociedade de consumidores que se define principalmente 

porque todos são consumidores, consumidores por direito e por dever, entra em uma 

espiral de falsas necessidades e tentações, cujos objetos de desejo tornam-se múltiplos. 

Mas, simultaneamente, cresce também a raiva, a humilhação, o despeito e o rancor 

motivados por não ter esses objetos desejados, assim como cresce ao mesmo tempo o 

impulso de destruir o que não se pode ter.  

Os atores descritos por Bauman, evidentemente, formam parte daqueles que 

protestam, mas não esgotam todos os agentes perceptíveis do fenômeno, como 

tampouco esgotam o amplo e variado leque de reivindicações. Assim, o que podemos 

dizer sobre aqueles que protestam e não podem ser classificados simplesmente como 

marginalizados da sociedade de consumo? 

 

4. Os Movimentos Sociais na Sociedade em Rede 

 

Para Castells (2013) os atores principais dos recentes protestos objeto da nossa 

análise podem ser entendidos como movimentos sociais, seguindo assim uma tradição 

já estabelecida nas ciências sociais no geral e na sociologia em particular. Nós não 

estamos tão certos de que este se constitua no melhor enfoque para tentar entender o 

fenômeno. O fato de tratar-se, evidentemente, de ações coletivas fora dos canais 

institucionais formais significa necessariamente que são manifestações de movimentos 

sociais? O ator principal desses movimentos deveria ser denominado, rigorosamente, de 
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“movimento social”? Não será expressão emergente, embora ainda difusa, de aquilo 

que, por falta de um conceito melhor, poderíamos chamar de “indivíduo”? 

Compartilhamos com Castells que os movimentos tratados se expandiram por 

contágio viral num mundo conectado em rede mediante internet Wi-Fi e marcado pela 

rápida difusão de ideias e imagens. Existe, então, a partir desse fenômeno uma conexão 

do ciberespaço (espaço dos fluxos) e do espaço urbano (espaço do lugar) que se 

retroalimentam mutuamente e que fazem possível a reunião dos indivíduos nas revoltas.   

Castells afirma que essa onda de rebelião polifacética foi causada pela 

humilhação (causa da indignação) produzida fundamentalmente pelo cinismo e 

arrogância dos poderosos (Castells, 2013). Para o autor, os que se uniram 

transformaram o medo em indignação e esta em esperança de um mundo e de uma 

humanidade melhor. Em outras palavras, trata-se de encontrar a dignidade no 

sofrimento compartilhado da humilhação (companheirismo), tema recorrente na maioria 

dos movimentos. 

A luta de poder fundamental é a batalha pela construção de significados nas 

mentes das pessoas (Castells, 2010). E, nesse sentido, a ocupação do espaço urbano 

adquire uma importância capital, sobretudo, para o empoderamento de um contrapoder. 

Alguns desses significados podem ser destacados: 

1- na ocupação do espaço, recria-se um sentido de comunidade, base de aquilo 

que Castells denomina de companheirismo, mecanismo psicológico essencial para 

superar o medo;  

2- os espaços ocupados adquirem um forte conteúdo simbólico, pois se 

identificam com espaços institucionalizados da representação política tradicional ou do 

poder do Estado (Parlamento, câmaras municipais, monumentos etc.) ou centros e 

instituições do poder financeiro e econômico transnacionais (bancos, multinacionais 

etc.). Quando se tem controle sobre o espaço, controla-se, também, a vida das pessoas; 

3- na sociedade em rede o espaço público dos movimentos sociais se constrói 

como um espaço híbrido entre as redes sociais da Internet e a ocupação do espaço 

urbano tradicional. Conectam-se, assim, dois espaços – o ciberespaço e o espaço urbano 
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ocupado - produzindo-se una integração e interação continua. Esse novo espaço público 

expressa claramente um espaço de comunicação autônoma, essência dos movimentos 

sociais, já que permite a formação do próprio movimento e faz possível a sua 

comunicação livre com a sociedade como um todo.  

Para Castells, diferentemente de Baumam, a dimensão das emoções é o motor 

dos movimentos sociais e sua força; assim, do ponto de vista dos indivíduos que os 

compõem, os movimentos sociais são movimentos emocionais
3
.  

Castells explica a existência de um movimento social a partir de duas condições. 

Em primeiro lugar, a consonância cognitiva, a qual surge quando muitos indivíduos se 

sentem humilhados, explorados, ignorados ou mal representados, o que faz superar o 

medo e transformar a ira em indignação, quando percebem outros passando pela mesma 

situação (companheirismo). 

Em segundo lugar, um canal de comunicação eficaz, que propague os 

acontecimentos e as emoções associadas a essas mesmas experiências. Quanto mais 

rápido e interativo seja o processo de comunicação, é mais provável que se forme um 

processo de ação coletiva, arraigado na indignação, impulsionado pelo entusiasmo e 

motivado pela esperança. Nesse sentido, quanto mais interativa e autoconfigurável é a 

comunicação, como no caso da internet e redes sem fio, mais horizontal e menos 

hierárquica é a organização, e mais participativo é o movimento social emergente 

(Castells, 2003).  

O que cria a unidade dentro da diversidade dos indivíduos que participam das 

mobilizações populares é seu sentido de empoderamento, que se origina na indignação 

compartilhada. Isso foi possível pela superação do medo, pela união forjada pelas redes 

                                                           
3
 Para Castells (2013, p. 18-19), as emoções que fundamentam a mobilização social e o 

comportamento político são o medo (uma emoção negativa) e o entusiasmo (uma emoção positiva). Os 

indivíduos se mostram entusiasmados quando se mobilizam por um objeto que lês importa. Por isso o 

entusiasmo esta relacionado a outra emoção positiva, a esperança, na medida que esta implica imaginar 

futuros possíveis. Entusiasmo e esperança surgem quando o indivíduo supera o medo, que tem um efeito 

paralisante. A ansiedade, num comportamento sociopolítico, as vezes e superada por outra emoção 

negativa, a ira, que emerge quando se percebe uma ação injusta e a identificação do/os agente/s 

responsável/eis por ela.    
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de interação virtuais, no ciberespaço, e as comunidades constituídas nas praças públicas, 

no espaço urbano (espaço público híbrido de liberdade). 

Segundo este autor, os atores dos protestos e revoltas em curso são os 

movimentos sociais em rede. Esses movimentos apresentam certas características que os 

tornam extremamente peculiares. São movimentos sem liderança formal, que recusam 

qualquer tipo de representação, formal ou informal, e qualquer forma de delegação de 

poder. A causa do anterior está intimamente ligada à sua própria constituição como 

movimentos sociais, quer dizer, a radical rejeição e deslegitimação da representação 

política institucionalizada. Caracterizam-se também por não apresentar uma estrutura 

organizacional hierárquica. Isso parece ser não somente uma característica 

organizacional, mas também uma praxis ligada ao objetivo político fundamental: a 

democracia direta.  

Esses movimentos têm seu início nas redes sociais da internet, mas tornam-se 

ocupações de fato do espaço urbano, o que permite a sua espontaneidade. São virais 

tanto pela difusão das mensagens e imagens que divulgam suas ações coletivas, quanto 

pelo efeito demonstrativo das manifestações ocorrerem em diferentes partes do globo. 

Torna-se oportuno assinalar, neste momento da exposição, que as características 

dos movimentos sociais em rede descritas por Castells como o fato de não possuírem 

uma liderança formal, a sua estruturação não hierárquica e sim horizontal, o fato de 

agirem simultaneamente nos níveis local e global, a sua constituição viral, seu modo de 

agregação espontâneo e afetivo, o seu caráter não programático, a constituição do 

espaço de autonomia como um terceiro espaço entre o urbano e o virtual etc., não 

parecem ser características específicas para descrever os movimentos sociais. Parece 

ser, então, que a força analítica do conceito “movimento social” não consegue capturar 

todas as peculiaridades e sutilezas dessa ação coletiva em curso. 

Assim, coloca-se a pergunta em relação aos verdadeiros atores dos protestos e 

revoltas tratados. Não será possível analisar esse tipo de ação coletiva como resultado 

da ação dos indivíduos? Não estaremos em presença de um novo ator social, o 

indivíduo, que age através da ação coletiva individual? 
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5. Um Novo Ator Social: o Conceito de Multidão em Negri e Hardt 

 

5.1 O Império 

 

Antonio Negri e Michael Hardt, no seu livro Império (2002), afirmam a 

necessidade de fugir da velha concepção marxista-leninista conforme a qual o 

imperialismo é a expansão do capitalismo nacional em direção a espaços mundiais, 

criando uma hierarquia através da centralidade das grandes potências. Hoje essa 

afirmação não faz sentido dado que o Estado-nação já não é mais o sujeito do 

desenvolvimento capitalista mundial. O mercado mundial é uma realidade na qual as 

nações vão diluir-se. Hardt e Negri não querem afirmar com isto que o Estado-nação 

tenha deixado de existir, mas que se está produzindo uma transferência essencial da sua 

soberania. Esse ponto tem-se tornado uma das questões mais polêmicas no âmbito da 

política global nos últimos anos.  

Assim, parece não existir um lugar de centralização do Império, de maneira que 

se faz necessário falar de um “não lugar”. A questão essencial consiste na forma como 

se processa o “mando” e não o lugar desde onde este é exercido. Em outras palavras, 

por um lado, Hardt e Negri afirmam que não há um “fora” do Império e, por outro lado, 

a ideia de que o Império não são os Estados Unidos. A tentativa de construção de um 

espaço exterior ao Império resulta numa impossibilidade dado que isso implicaria uma 

certa autonomia dos Estados, autonomia que hoje se vê ameaçada em função de 

complexos equilíbrios do sistema econômico e financeiro mundial.  

Mas ocupar um lugar fora do Império não é a única possibilidade de uma prática 

política. Os autores em questão pensam na possibilidade de construir no interior do 

Império uma alternativa que não seja nem regional nem nacional, formada por aquilo 

que eles denominam de “subjetividades transversais”, uma das características da 

multidão. Nesse sentido podemos mencionar cinco características essenciais do Império: 
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 1.- O Império caracteriza-se pela ausência de fronteiras: o poder exercido pelo 

Império não tem limites. Trata-se de um regime que abrange a totalidade do espaço, ou 

que de fato governa todo o mundo “civilizado”. Não existem fronteiras territoriais 

confinando o poder do Império. 

2.- O conceito de Império apresenta-se não como um regime histórico nascido da 

conquista, e sim como uma ordem que na realidade suspende a história e dessa forma 

determina, pela eternidade, o estado de coisas existente. Em outras palavras, o Império 

apresenta-se no seu modo de governo como um regime sem fronteiras temporais, e, 

neste sentido, fora da História ou no fim da História. 

3.- O Império não só administra um território com sua população mas também 

cria o próprio mundo que ele habita. Não apenas regula as interações humanas como 

procura reger diretamente a natureza humana. O poder de mando do Império funciona 

em todos os registros da ordem social, descendo às profundezas do mundo social. 

4.- Apesar de a prática do Império banhar-se continuamente em sangue, o 

conceito de Império é sempre dedicado à paz - uma paz perpétua e universal fora da 

História. 

 5.- Por último, a transição para o Império e seus processos de globalização 

oferece novas possibilidades para as forças de libertação. O ímpeto criador da multidão 

é aquele que sustenta o Império, mas esse mesmo ímpeto é capaz também de construir, 

independentemente, um contrapoder que os autores denominam de Contraimpério, uma 

organização política alternativa de fluxos e intercâmbios globais. Essas forças que 

contestam o Império e prefiguram uma sociedade global alternativa não estão, elas 

próprias, limitadas a qualquer região geográfica. 

 

5.2 A Multidão 

 

Nas análises de Negri e Hardt, sobre o conceito de multidão, é explícita a 

linhagem intelectual que nos remete ao filósofo moderno Baruch Espinosa. De fato, o 

conceito de "multidão" encontra-se na obra de Espinosa, entendido como uma 



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos 
e Financeiros – Ano IV – Número 11 JUL/SET    

ISSN: 2778-2008 – Brasília-DF                            
Alejandro Gabriel Olivieri &                            
Gustavo Javier Castro Silva 

2013 

 

77 
 

multiplicidade de singularidades que se situam em alguma ordem. Como a matéria é 

divina (Deus ou Natureza), e a diferenciação é um processo interno à matéria, a 

multidão é matéria que contém em si o principio formativo. O conceito de multidão tem 

sentido próprio e auto-organizativo na medida em que a filosofia de Espinosa é 

imanentista.  

Já para os autores de Império, o conceito de multidão é um conceito de classe, 

que vai além da importância que a tradição marxista outorga à unidade, entendida como 

identidade; mas também o conceito de multidão extrapola a consagração das diferenças 

e pluralidade vindas da tradição liberal. A classe é um conceito político que surge da 

luta de classes, na medida em que se trata de uma coletividade que luta em comum, mas 

também é um conceito político, na medida em que essa luta se expressa numa proposta 

política (um telos sempre aberto, definindo-se na própria luta). 

Uma multidão é sempre uma multiplicidade irredutível, mas também ela não é 

uma multiplicidade fragmentada e dispersa. Trata-se de singularidades atuando em 

comum. Não existe nem uma contradição conceitual nem real entre singularidade e o 

que é comum. 

Dado que para Negri e Hardt o conceito de multidão tenta recolocar o projeto 

político de luta de classe proposto por Marx, a multidão, enquanto classe, é 

fundamentalmente uma possibilidade. Portanto, a multidão, para eles, pressupõe um 

projeto político comum. A multidão é a classe de aqueles que trabalham sobre o 

domínio do capital e, portanto, daqueles que recusam o domínio do capital. Um 

conceito muito diferente de classe operária, dado que hoje não existe uma prioridade 

política entre as formas de trabalho. Assim, multidão pode ser definida como todos 

aqueles que trabalham e produzem sob o domínio do capital (Negri e Hardt, 2005). 

Nas últimas décadas do século XX, o trabalho imaterial foi substituindo o 

trabalho industrial. O trabalho imaterial produz conhecimento, informação, 

comunicação, relações interpessoais baseadas numa relação emocional.  O trabalho 

imaterial tornou-se hegemônico em termos qualitativos. A principal característica do 

trabalho imaterial é que ele produz comunicação, relações sociais e cooperação. Os 
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casos singulares de processos de trabalho, condições produtivas, situações locais e 

experiências de vida coexistem com um “devir comum”, que tende a reduzir as divisões 

qualitativas no trabalho e que é o fundamento biopolítico da multidão (Negri, 2003). 

O par conceitual contraditório, identidade e diferença, não ajuda a entender a 

organização da multidão. De fato, somos uma multiplicidade de formas singulares de 

vida e, ao mesmo tempo, compartilhamos uma existência global comum. A 

antropologia da multidão é uma antropologia de singularidade e partilha. Assim, a 

multidão é uma rede aberta de singularidades que se mantém unida com base no que 

compartilham e produzem em comum. 

A multidão está engajada na produção de diferenças, invenções e modos de vida. 

Deve, assim, ocasionar uma explosão de singularidades. Essas singularidades são 

conectadas e coordenadas de acordo com um processo constitutivo sempre reiterado e 

aberto. Seria um contrassenso exigir que a multidão se torne a “sociedade civil”. Mas 

seria igualmente estranho que forme um partido ou qualquer estrutura fixa de 

organização. A multidão é a forma ininterrupta de relação aberta que as singularidades 

põem em movimento. Por trás de identidades e diferenças, a multidão exige “um 

comum”, que deve ser entendido como proliferação de atividades criativas, relações ou 

formas associativas diferentes. Resumindo, o conceito de multidão abrange três 

perspectivas analíticas: 

1- do ponto de vista sociológico, multidão refere-se a um conjunto, entendido como 

uma multiplicidade de subjetividades, ou melhor, de singularidades;  

2- como classe social, mas não operária, atuando numa sociedade pós-fordista 

caracterizada pela hegemonia do trabalho imaterial; 

3- como uma multiplicidade, nem identificada com o conceito de povo, nem esmagada 

na massa, mas capaz de desenvolvimento autônomo e independente. Esse 

desenvolvimento também possui um caráter intelectual na medida em que aprimora as 

potencialidades do trabalho, mediante a reapropriação dos instrumentos de trabalho e 

dos dispositivos de cooperação.  
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Podemos destacar por último, que de forma surpreendente e até original, a 

elaboração do conceito de multidão leva os autores a refletirem criticamente sobre o 

fenômeno amoroso. Para eles, seria possível identificar uma série de dimensões nas 

quais o tema do amor pode abrir novas perspectivas analíticas no campo da ciência 

política: amor como livre expressão dos corpos, como inteligência somada ao afeto, 

como geração contra a corrupção. Torna-se necessário uma concepção inteiramente 

materialista do amor, ou uma concepção verdadeiramente ontológica: o amor como 

poder da constituição da existência. 

Apoiando-se na tradição filosófica inaugurada na modernidade por Espinosa, o 

amor está baseado num reconhecimento duplo: reconhecimento do outro como diferente 

e reconhecimento de que a relação com esse outro aumenta nosso próprio poder. Assim, 

para o filósofo o amor é o aumento de nosso próprio poder acompanhado do 

reconhecimento de uma causa externa. Isso não é uma noção de amor na qual toda a 

diferença se perde ao abraçar uma unidade que amarra seus movimentos. Pelo contrário, 

esse é um amor baseado na multiplicidade. Assim, Negri e Hardt concebem a multidão 

como a singularidade somada à cooperação e como reconhecimento da diferença e do 

benefício de uma relação comum. É nesse sentido que os autores afirmam que o projeto 

da multidão é um projeto de amor. 

 

6. Democracia em Rede: Repensando a Democracia Direta  

 

Uma das ideias desenvolvidas no presente texto diz respeito à possibilidade, 

dada pelos avanços tecnológicos originados nas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs), do exercício, de fato, da democracia direta. Hoje existe o suporte 

tecnológico necessário à criação de uma plataforma virtual que sustente a consulta 

direta aos cidadãos, sobre as questões da polis. 

Nos últimos anos surgiram abordagens teóricas, pesquisas empíricas e 

experiências políticas concretas, que se expressaram em propostas eleitorais em 

diversos sistemas democráticos pelo mundo afora, vinculadas ao conceito de 
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“democracia em rede”. Essas experiências, ainda em processo de tentativa e erro, têm 

em comum o objetivo de ampliar a participação cidadã, para além dos mecanismos 

tradicionais que limitam esta participação a um voto esporádico de anos em anos, 

incorporando o uso habitual das novas tecnologias digitais. Essas propostas permitem 

que os indivíduos votem diretamente sobre qualquer assunto ou, no mínimo, delegar o 

voto a um delegado-conhecido (um proxy
4
) em determinado tema específico.  

Uma dessas experiências políticas concretas é o Partido Pirata
5
 na Alemanha, o 

qual utiliza internamente um software denominado "liquid feedback" para as tomadas de 

decisões partidárias. Na nossa região, na Argentina, nas últimas eleições abertas para 

definir os candidatos à eleição legislativa, na cidade autônoma de Buenos Aires, surgiu 

o partido político denominado Partido de la Red, o qual defendeu como uma de suas 

principais bandeiras eleitorais a democracia direta. Ambos são representantes locais de 

um movimento global que propõe a utilização das novas tecnologias para a 

democratização da vida pública.  

Assim, a denominada “democracia em rede” sustenta uma delegação horizontal 

baseada numa participação de baixo para cima. Por exemplo, o Partido de La Red, 

mediante seu software, abre a possibilidade de que cada um dos filhados possa delegar 

seu voto tanto a um amigo de confiança como a um representante formal. A finalidade 

                                                           
4
 Proxy é o termo utilizado para definir os intermediários entre o usuário e seu servidor. E por isso 

desempenha a função de conexão do computador (local) à rede externa (Internet). Como os endereços 
locais do computador não são válidos para acessos externos, cabe ao proxy enviar a solicitação do 

endereço local para o servidor, traduzindo e repassando-a para o seu computador. É interessante como um 

conceito oriundo da informática é utilizado para descrever as relações políticas de representação.  

5 Partido Pirata refere-se aos partidos políticos que têm como bandeira a luta contra as atuais leis de 

propriedade intelectual e industrial, incluindo copyright e patentes, contra a violação do direito de 

privacidade e a favor do respeito ao domínio público, da promoção de práticas de copyleft, dos sistemas 

operativos livres e das práticas do compartilhamento. Os Partidos Piratas também defendem os direitos 

civis, democracia direta, compartilhamento livre de conhecimento (Open content), privacidade e 

transparência pública. Devido ao rápido crescimento de popularidade do Partido Pirata na Suécia, seu 

lugar de origem, o movimento se espalhou por dezenas de países, onde diversos partidos piratas se 

organizam para defender pautas semelhantes. Na Europa, o movimento ganhou mais força nos países 

escandinavos, mas também vêm crescendo nos demais países, inclusive no Leste Europeu. No Brasil, o 

movimento para criação do Partido Pirata existe desde 2007. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_civis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_civis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_civis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_direta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Open_content
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Pirata_(Su%C3%A9cia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_escandinavos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_escandinavos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_escandinavos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste_Europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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desse mecanismo participativo sui generis consiste em potenciar os nós da rede mais 

idôneos frente a temas específicos. Dessa forma, constitui-se um tecido que vai se 

entrelaçando continuamente numa rede de influências orientada a criar inteligência 

coletiva. Entretanto, cada pessoa mantém o direito sobre suas opiniões e, sempre que o 

desejar, pode retomar o poder sobre a decisão sem solicitar permissão alguma ao 

representante/delegado. O resultado dessa engenharia partidária consiste em um 

controle mais próximo e eficaz por parte do representado no que diz respeito ao seu 

representante, o qual fica numa situação mais transparente de accountability.  

O uso das redes sociais, cada vez mais habitual em diferentes dimensões da vida, 

se introduzido como ferramenta de participação política permanente, permite pensar, 

sem utopias, a possibilidade do exercício quotidiano do voto, como expressão da 

autonomia e a liberdade dos indivíduos num sistema democrático.  

Cabe ainda destacar o conceito de “democracia líquida” ou “democracia 

delegativa” (FORD, 2002). Este conceito, vinculado ao conceito de democracia direta, 

aponta a um procedimento no qual as votações se realizam por um mandato específico 

para uma determinada questão. A votação é sustentada por uma recomendação de ação, 

quer dizer, por uma análise da questão em debate feita por especialistas na matéria, pró 

e contra. É um sistema misto entre democracia direta e democracia representativa, no 

qual os representantes do povo são designados para votar em cada tema, ao invés de 

serem eleitos para um mandato amplo, com duração específica. Em alguns casos, na 

democracia líquida, o mandato específico pode ser delegado. No presente, o partido 

pirata alemão, o partido local sueco Demoex, e a Listapartecipata italiana, dentre outros, 

já praticam e defendem a democracia líquida, em caráter experimental. 

 

Conclusões 

 

Podemos afirmar que os esforços para entender teoricamente os protestos e 

revoltas atuais pelo mundo afora não ocorrem somente no plano político e sociológico, 

mas também no plano epistemológico e filosófico. 
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Em nossa opinião, existe um substrato ôntico que pode ser determinante para a 

tentativa de construir uma explicação mais complexa e satisfatória. Como afirmamos no 

início do artigo, estamos presenciando o surgimento do indivíduo como uma nova 

forma de ator social. Este indivíduo é o ente que de fato possui uma densidade de ser, 

alçando a sua voz perante instâncias coletivas que possuem menos força e legitimidade 

óntica, a saber, o Estado, a Sociedade, os Partidos Políticos e outros. 

Por esse motivo, começamos mostrando como na análise rousseauniana a 

representatividade é apresentada como uma ideia absurda, originária da sociedade civil 

corrompida, não podendo haver democracia real se não for direta, assim como as leis 

precisam ser ratificadas pelo povo para não serem consideradas nulas. Desde essa 

perspectiva teórica, o debate sobre a democracia direta questiona o monopólio dos 

partidos políticos sobre a representação política. 

Seguidamente, questionamos se as causas das revoltas atuais, considerando a sua 

diversidade de objetivos, estratégias, táticas, localidade etc., não deveriam remeter 

necessariamente à pergunta de quem são os atores envolvidos nessas lógicas coletivas. 

Levantamos a hipótese de que o indivíduo, como ator social, surge de maneira poderosa 

ante outros atores que, na tradição da sociologia, podem ser aglutinados no conceito de 

movimentos sociais. 

Essa hipótese explicativa baseia-se no fato de que hoje existe uma possibilidade 

concreta de um empoderamento do indivíduo com ator político na sociedade em rede, 

na medida em que as tecnologias de informação e comunicação oferecem um “espaço 

de autonomia”, que desafia a ordem institucional disciplinar vigente. O indivíduo como 

um novo ator tem um caráter concreto e singular, quer dizer, único, que não pode ser 

subsumido em categorias coletivas essencialistas e abstratas (movimentos sociais, 

partidos políticos, Estado). Por tal motivo, fizemos uma referência explícita ao projeto 

teórico proposto pelo filósofo Max Stirner, quem, já no século XIX, apontava para a 

autonomia do indivíduo frente a todas as abstrações ante as quais o “Eu” terminava 

irremediavelmente sujeito. 
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Ainda que compartilhamos algumas das observações de Bauman ao analisar os 

protestos atuais, discutimos a sua afirmação desses protestos e revoltas terem uma 

aspiração de conquista do poder e da existência de um anseio compartilhado pela 

criação de uma sociedade alternativa. Em nossa opinião, a situação é complexa, instável 

e perigosa justamente pelo fato de não existir uma meta final que defina o bem comum. 

Nesse cenário, a tendência é um incremento do descontentamento, do sofrimento, das 

frustrações e da indignação, na medida em que o sistema político contemporâneo é 

incapaz de responder a demandas individuais de diversos tipos, e muitas vezes 

contraditórias. 

Também discordamos em duas questões apontadas pelo autor citado acima. Em 

primeiro lugar, os atores descritos por Bauman, quer dizer "os excluídos da sociedade 

de consumo", evidentemente, formam parte daqueles que protestam, mas não esgotam 

todos os agentes perceptíveis do fenômeno em curso, como tampouco esgotam o amplo 

e variado leque de reivindicações. Assim, o que podemos dizer sobre aqueles indivíduos 

que protestam e não podem ser classificados simplesmente como marginalizados da 

sociedade de consumo?  

Em segundo lugar, ao contrário do que para o sociólogo polonês se apresenta 

como uma limitação e uma fraqueza das revoltas atuais, a sua dificuldade de se 

institucionalizarem, a nossa perspectiva defende que a força desses protestos reside, 

precisamente, em que não encontram nenhum locus específico dentro do sistema 

político tradicional ou institucionalizado, dentro da estrutura do Estado-nação. Em 

outras palavras, a sua força vem da grande capacidade de criar instabilidade política e 

social e não pelo fato de alcançar fatias de poder dento do status quo. 

Depois revisamos as análises teóricas e empiricamente complexas de Manuel 

Castells. Para ele os atores principais dos recentes protestos podem ser entendidos como 

"movimentos sociais". Questionamos que tal vez esse enfoque desconsidere o fato de 

que ações coletivas, fora dos canais institucionais formais, não representam 

necessariamente manifestações de movimentos sociais. Propomos pensar esse fenômeno 
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atual como uma expressão emergente, embora ainda difusa, de aquilo que, por falta de 

um conceito melhor, poderíamos chamar de “indivíduo”, como um ator social. 

Esclarecermos também que as características dos movimentos sociais em rede 

descritas por Castells, tais como o fato de não possuírem uma liderança formal, a sua 

estruturação não hierárquica e sim horizontal, o fato de agirem simultaneamente nos 

níveis local e global, a sua constituição viral, seu modo de agregação espontâneo e 

afetivo, o seu caráter não programático, a constituição do espaço de autonomia como 

um terceiro espaço entre o urbano e o virtual etc., não parecem ser características 

específicas para descrever os movimentos sociais. E alertamos para o fato de que a força 

analítica do conceito movimento social não consegue abranger todas as peculiaridades e 

sutilezas dessa ação coletiva em curso. 

Por último, analisamos brevemente as posições de Negri e Hardt, no que diz 

respeito ao conceito de império e de multidão. Para esses autores, a multidão 

caracteriza-se pela produção constante de diferenças, invenções e modos de vida. Deve, 

assim, ocasionar uma explosão de singularidades. Essas singularidades são conectadas e 

coordenadas de acordo com um processo constitutivo sempre reiterado e aberto. A 

multidão é a forma ininterrupta de relação aberta que as singularidades põem em 

movimento. Entretanto, por trás de identidades e diferenças, simultaneamente a 

multidão exige “um comum”, que deve ser entendido como proliferação de atividades 

criativas, relações ou formas associativas diferentes. 

Cabe lembrar que uma das hipóteses norteadoras do presente trabalho diz 

respeito ao encontro inevitável entre política e tecnologias de informação e 

comunicação. Em outras palavras, uma das ideias desenvolvidas ao longo do texto 

afirma a possibilidade do exercício, de fato, da democracia direta, aberta pelos avanços 

originados nessas tecnologias. Existe hoje o suporte tecnológico necessário à criação de 

uma plataforma virtual que sustente a consulta direta aos cidadãos, sobre as questões da 

polis. Nesse sentido, o uso das redes sociais, cada vez mais habitual em diferentes 

dimensões da vida, se introduzido como ferramenta de participação política permanente, 
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permite pensar, sem utopias, a possibilidade do exercício quotidiano do voto, como 

expressão da autonomia e a liberdade dos indivíduos num sistema democrático.  

Concluindo, fica assim colocada a pergunta em relação aos verdadeiros atores 

dos protestos e revoltas tratadas. Não será possível analisar esse tipo de ação coletiva 

como resultado da ação dos indivíduos? Não estaremos em presença de um novo ator 

social, o indivíduo, que age através da ação coletiva individual? 
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