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RESUMO

IKUHARA, Thais S. As bases e fontes de poder no Movimento Passe Livre de
Florianópolis. 100f. Trabalho de Conclusão de Estágio. Curso de Administração,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

Os estudos sobre poder e suas relações são alguns dos mais antigos das ciências humanas,
sendo que, ao longo do tempo, esses estudos foram se adaptando as mudanças da sociedade.
No atual sistema capitalista, os estudos sobre poder e suas relações nas organizações têm se
intensificado. No âmbito acadêmico, mais especificamente na area da Administração, podemse verificar alguns estudos sobre poder nas organizações, em sua grande maioria organizações
empresariais e as do terceiro setor. Entretanto, existem outros tipos de organização de grande
importância para o meio acadêmico e que muitas vezes não são muito pesquisados na área da
Administração. 0 movimento estudantil é um exemplo disto. Esta organização tem grande
importância para a formação da história do Brasil. Sua intensa participação nas lutas e
reivindicações ao longo da história contribuiu para a transformação da sociedade brasileira.
Deste modo, o presente estudo teve como objetivo analisar as relações internas de poder
presentes no Movimento Passe Livre (MPL) de Florianópolis. Para isto foi realizada uma
pesquisa qualitativa descritiva através de um estudo de caso. A variável constitutiva
considerada foi recursos de poder e as variáveis operacionais foram as bases de poder e as
fontes de poder. Foram coletados dados primários através de entrevistas semi-estruturadas e
observação não-participante e dados secundários a partir de pesquisa documental e
bibliográfica. A partir da análise verificou-se que as relações internas de poder no Movimento
Passe Livre de Florianópolis tiveram alterações significativas ao longo de sua história, sendo
que o conhecimento, experiência, história de luta (que provocava a admiração dos outros),
oratória e firmeza moral foram fatores-chave para a determinação das relações de poder.
Houve também, em determinados momentos ao longo da história do MPL, outros fatores
importantes para a definição dessas relações como: a ligação com outras organizações
importantes, a imposição de idéias através da punição pelo ataque verbal, a capacidade de
aceitação de outras opiniões para a formação de uma idéia central da organização. Por fim
concluiu-se que a configuração dos recursos de poder do MPL variou conforme as exigências
dos integrantes do grupo, se demonstrando, principalmente nos últimos anos, como uma
organização verdadeiramente democrática.

Palavras-chave: Movimento estudantil. Movimento Passe Livre. Poder nas organizações.
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I INTRODUÇÁO

Os estudos sobre poder e suas relações são alguns dos mais antigos das ciências
humanas, podendo ser encontrados expressos já nos primeiros escritos filosóficos de Platão e
Sócrates (FARIA, 2004).

Ao longo do tempo esses estudos foram sendo adaptados as

mudanças da sociedade sendo quo, no atual sistema capitalista, os estudos sobre poder e suas
relações nas organizações têm se intensificado.
Cappelle, Melo e Brito (2005) afinnam que o aumento da importância das
organizações na sociedade, bem como o aumento da complexidade das mesmas, fez com que
os estudos sobre poder e suas relações no 'ambit° da teoria das organizações fossem cada vez
mais freqüentes. Isto porque a análise do poder proporciona a visualização de aspectos
subjetivos, que influenciam aspectos comportamentais dos indivíduos do campo
organizacional, enriquecendo os estudos organizacionais. "A análise do poder é fascinante
medida que é urna perspectiva privilegiada para o aprofundamento e o desdobramento da
própria análise organizacional" (FLEURY et al., 1996, p. 34).
Sao inúmeras as abordagens de poder, e estas advém de diversas areas das
humanidades e dos estudos sociais, proporcionando um amplo conjunto de conceitos

e

análises di ferenciadas. Entretanto, de acordo com Faria (2004), essa concepção muito
abrangente pode,

em algumas circunstâncias, se tornar teoricamente pouco útil,

principalmente quando se adota tal conceito para compreender relações concretas no âmbito

de organizações complexas. "0 poder é uni destes temas que, no âmbito do significado
cotidiano, pertence it esfera da interdisciplinaridade c, no âmbito do significado cotidiano,
pertence as esferas dos amplos e imprecisos significados" (FARIA, 2004, p.67).
Para Foucault (1979), o poder não é algo que se possa possuir ou adquirir, mas algo
relacional que se torna visível a partir do momento que é exercido. Não é uni objeto, uma
coisa ou uma propriedade de alguns que seriam possuidores em detrimento de outros, ou seja,
não há uma dualidade entre unia classe social dominante - que, por sua vez, deteria o poder - e
uma classe social dominada (SOUZA, 2005, p.5). Portanto, una indivíduo não pode ter poder,
mas sim exercer poder sobre outro indivíduo, resultando em algo relacional.
No âmbito académico, mais especificamente na area da Administração, podem-se
verificar alguns estudos sobre poder nas organizações, em sua grande maioria organizações
empresariais e as do terceiro setor. No entanto, não são encontrados muitos estudos das

relações de poder em movimentos sociais nesta area de conhecimento especifica l . Nesse
contex to, percebeu-se a importãncia de se pesquisar tais relações cm um movimento social,
que

R

principio está voltado para a defesa dos estudantes, que é o movimento estudantil,

devido A sua participação destacada nas transformações da sociedade brasileira em todo o seu
percurso histórico
A historia do movimento estudantil no Brasil demonstra o importante papel que este
representou na transformação social ao longo da historia do pais. Conforme Poerner (1979), a
primeira manifestação estudantil registrada pela História brasileira ocorre ainda no periodo
colonial cm 1710, porem é apenas a partir da criação da União Nacional dos Estudantes
(UNE), em 1937, que os estudantes se organizam politicamente para a luta por objetivos

ma iores, sem a característica regionalista e provisória dos movimentos anteriores.
Desde então a UNE participou de diversos movimentos de grande importáncia para o
desenvolvimento social do pais: passeata em 1942 contra o Estado Novo, campanha "0
Petróleo el nosso" em 1947, luta pela reforma educacional em 1962, a oposição ao regime
militar (1964-1989) destacando-se a Passeata dos Cem Mil em 1968, "Diretas já" em 1984,
movimento contra a divida externa em 1986, a luta pelo impeachment do presidente Fernando
C'ollor (Campanha "Fora Collor") em 1993 (POERNER, 1979; UNIÃO NACIONAL DOS
ESTUDANTES, 2006).
O movimento estudantil é visto como um tipo de organização que se demonstra
resistente ã forma dominante de organização, portanto pode ser considerado um interessante
objeto de estudo, devido As suas características peculiares que podem influenciar nas relações
de poder e demonstrar resultados diferenciados dos estudos em organizações empresariais ou
do terceiro setor.
Atualmente, a UNE tem perdido força e representatividade frente aos estudantes.
Alguns autores afirmam que tal fato deve-se As novas exigências dos mesmos, resultando em
diversos movimentos estudantis que defendam diferentes causas, adequando-se ao novo
jovem que busca uma maior diversidade de atuação, ou seja, diferentes bandeiras de luta
(racismo, feminismo, meio ambiente, cultura, etc.).
Dentre os diversos movimentos estudantis presentes no pais, uma organização que se
tem destacado nos últimos anos é o Movimento Passe Livre (MPL). Atuante em cerca de doze
cidades brasileiras, este é um movimento que se diz autônomo, apartidário c independente que

Verificou-se tat fato ao se analisar os artigos publicados em dois grandes eventos acadëmicos na area de
Estudos organizacionais (EnE0 e ENAPAD), bem corno nos principais livros sobre Teoria Geral da
Administraeão.
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luta pela transformação cio transporte publico para que este seja gratuito e de qualidade para o
con junto da população; fora da iniciativa privada (MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2006).
O município de Florianópolis tem tido grande destaque na luta pelo passe livre, sendo
que cm 2004 e 2005, organizou dois momentos de forte confronto na cidade em decorrência
da reivindicação da redução das tarifas do transporte público e do direito ao passe livre
estudantil. As chamadas Revolta da Catraca tbram duas manifestações que duraram semanas,
havendo enfrentamento e resistência ao poder do Estado (MOVIMENTO PASSE LIVRE
FLORIANÓPOLIS, 2006). Foi a partir dessas duas grandes Revoltas que o Movimento Passe
Livre ganhou força e influência nas decisões do transporte público no município, bem como
inspirou outros movimentos estudantis por todo o pais.
Ao verificar o crescimento do movimento nos últimos anos e a possibilidade de se
encontrar diferentes aspectos nas reações de poder dos movimentos estudantis, clef -min-se
como objeto de estudo para a presente pesquisa o Movimento Passe Livre de Florianópolis.
Nesse contexto, tern-se a seguinte porgunta de pesquisa: Como se estabelecem as relayles
miemos de poder que envolvem o

MOVill7C17t0

Passe Livre de Florianópolis?

A partir do problema de pesquisa definiu-se o objetivo geral: analisar as relações
internas de poder presentes no Movimento Passe Livre de Florianópolis.
Para se alcançar o objetivo geral seguem os seguintes objetivos específicos:
a) Verificar como ocorreu

a construção histórica do movimento estudantil

Movimento Passe Livre no Brasil;
b) Verificar corno ocorreu

a construção histórica do movimento estudantil

Movimento Passe Livre em Florianópolis;
c) Verificar quais os recursos de poder dos atores envolvidos no MPL de
Florianópolis durante todo o seu processo histórico;
d) Verificar as al terações dos recursos de poder dos atores envolvidos no MPL de
Florianópolis durante todo o seu processo histórico.
Este estudo justifica-se pela sua contribuição na compreensão da dinâmica de um
movimento estudantil que tem tido min considerável repercussão no pais, bem como na
compreensão dos estudantes do município sobre a importância e a força que o movimento
estudantil possui frente aos problemas sociais.
Alem disso, a presente pesquisa tem sua importância na expansão do conhecimento
sobre os fenômenos das organizações, contribuindo para o aprimoramento dos estudos
organizacionais no sentido de proporcionar visões diferenciadas a partir de uma pesquisa

13

organizacional em um movimento estudantil, diferente daquelas freqüentemente pesquisadas

na Area da Administração.
A originalidade do estudo é verificada pelo fato de que, apesar de haver urna grande
produção de trabalhos que tratam o poder nas organizações, não foi encontrada nenhuma

pesquisa que verificasse tais relações no Movimento Passe Livre de Florianópolis. A escolha
por este tipo de organização ao invés de organizações empresariais ou organizações

do

terceiro setor, deu-se em razão da escassez de monografias de graduação que estudam
movimentos estudantis, alem da peculiaridade deste tipo de organização que surge a partir de
uma resistência a determinado poder, no caso do Estado; e da vontade de lutar por um
objetivo cornum que se considera justo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica 6. o suporte teórico para Os estudos, analise e reflexões sobre
os dados e/ou informações coletadas. Corn a finalidade de proporcionar urna base teórica
consistente para o alcance dos objetivos propostos na presente pesquisa, serão abordados os
conceitos de movimentos sociais, movimento estudantil e poder.

2.1 Movimentos sociais

Para a compreensão do que e o movimento estudantil e de corno este esta inserido no
contexto social, e necessária a compreensão do conceito de movimento social. São Winos os
autores que conceituam movimento social, dos quais alguns serão citados a seguir,
Para Scherer-Warren (1987) movimento social é uma ação u,rrupal para transformação
voltada para a realização dos mesmos objetivos, sob a orientação mais ou menos consciente
de princípios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma organização diretiva mais ou menos
definida.
Touraine (1981 Scherer-Wan- en, 1987) complementa afirmando que os movimento
sociais são agentes históricos que expressam, em cada momento, as formas históricas de
opressão, de miséria, de injustiça, de desigualdade, mas expressam também o devir, através de
sua critica, de suas formas de contestação, de suas lutas na busca de novas alternativas, para o
comando de uma nova historicidade.
Cohn (2000, p. 13) acrescenta a questão das classes e camadas sociais e da identidade
coletiva, ao tratar da definição de movimentos sociais:

[.. .] são ações coletivas de caráter sticiopolitico, consubidas por atores sociais
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas demandas e
criam um campo politico de força social na sociedade civil. Suas ações estruturamse a partir de repertórios criados sobre temas e problemas cm situações de conflitos,
litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo social e politico-cultural que
cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta
identidade decorre da força do principio da solidariedade e 6 construida a partir da
base referencial de valores culturais e polificos comparfilhados pelo grupo.

Os movimentos sociais, portanto, podem ser entendidos como uma ação grupal que
luta pela transformação a partir da critica

a

situação atual, contestando injustiças,
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desigualdade, opressões, cm busca dc novas alternativas e de um novo rumo tâ historia. A
format* do grupo decorre da identidade coletiva através de interesses em comum
construidos a partir do compartilhamento de valores culturais e politicos.
Nas aims duas dácad as os movimentos sociais entraram na linguagem e no debate
politico das sociedades contemporâneas. Paoli (1995) afirma que essas sociedades percebemse quase exclusivamente através de sua crise que surge partir da percepção de que a
extraordinária globalização do mundo contemporâneo e dc suas revoluções tecnológicas esta
cada vez mais longe de ser vivida com o otimismo da certeza de um futuro novo e melhor.
Para Cohn (2000), na década de 90 a crise internacional do capitalismo globalizado,
que já havia se disseminado pelo planeta, atingiu o Brasil, quando desemprego, reforms,
reestruturações no mercado de trabalho, flexibilização dos contratos, dentre outros, passaram
a scr a tônica do novo cenário.
Essa crise contemporânea é de funbito global, não so ern razão de esta atingir todas as
instituições do mundo moderno (escolas, política, cultura, economia, família , mercado e vida
pública e privada), mas sim em decorrência da falta de confiança na capacidade de resolução
da crise (PAOLI, 1995)_
Alem do lino da falta de confiança e otimismo, verifica-se também uma falta de
interação entre os indivíduos. De acordo com Paoli (1995), incapacitados de discernimento e
escolha por carências tão poderosas que confinam, cada um, a seus restritos espaços privados,

os indivíduos estariam cada vez mais incapazes de realmente interagir com os outros e,
portanto, de criar uma experiência partilhada.
Tais fatos contribuíram para a perda do sentido de uma cultura pública tanto em
sociedades chamadas desenvolvidas quanto as subdesenvolvidas, "ou porque não chegou
formar-se, ou porque degenerou-se, ou porque despolitizou-se sob o ataque da manipulação
informativa e/ou do saber técnico" (PAOLI, 1995, p. 25).
Em meio ao contexto apresentado, que parece ser um dos principais fatores que levam
crise da sociedade contemporânea, surgiram os chamados "novos movimentos sociais - , ou
NMS. Para Paoli (1995), esse termo começou a ser usado para referir-se ao aparecimento de
atores sociais organizados que não se referenciavam diretamente a estruturas institucionais de
poder e representação políticas - partidos, governos, Estado - e nem aos atores - clássicos" do
sistema social - grupos de interesse e classes sociais.
Percebe-se então uma nova configuração dos movimentos sociais que, adaptados
nova realidade decorrente do processo de globalização, já não tint= caráter totalizador,
centralizado, hierárquico, mas sim um aspecto segmentado e diversificado.
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A estrutura centralizada e hierarquica passa aos poucos a coexistir cam novas
formas de organização, mais horizontais e descentralizadas. Os grupos começavam a
se inscrever no ambit() experimental do ii in novo paradiuma. Em lugar dos
movimentos centralizados, com direção nacional e mesmo ink:mat:Mind, próprios do
mundo industrial moderno, surge uma rede de experiancias diversificadas entre si
(MESQUITA, 2001, p. 37).

No Brasil, sua originalidade residia no fato de organizarem-se para expressar o desejo
de integrar-se a urna outra esfera de poder, aquela que pertence à ordem da cidadania e dos
direitos (PAOLI, 1995). Tal fato foi efeito resultante do fim do período repressivo da ditadura.
Deste modo, aspirava-se por democratização da sociedade voltada para uma renovação do
Estado c do sistema democrático.
Souza (2004) afirma que, no Brasil, a partir do final do século XX e inicio do século
XXI, temas como cultura, identidade, ação coletiva e diversidade entraram no cenário
analítico consumido pelos estudiosos dos movimentos sociais.
De acordo com Cohn (2000), no cenário do mundo globalizado, diversos autores têm
destacado o conflito social mudou, no mundo moderno, da esfera da produção para a esfera
dos problem as da cultura, e nesta, os problemas de identidade cultural seriam os ma is
importantes, gerando movimentos em torno de questões de raça, gênero, nacionalidade, entre
ou [Fos.
Para Souza (2004), a sociedade brasileira tem presenciado e participado das ações
coletivas do final do século XX e inicio do século XXI, expressas nas manifestações pela Paz;
contra a Violência; contra o Desemprego; por melhorias salariais c contra a privatização do
patrimônio estatal, dentre outras. Tais manifestações são resultados de uma novo paradigma
dos movimentos sociais, os NMSs, que, conforme Gohn (1997) tern algumas categorias
básicas como: cultura, identidade, autonomia, subjetividade, atores sociais, cotidiano,
representações, interação políticas, entre outros.
Portanto, verifica-se que os novos movimentos sociais possuem características
resultantes do fenómeno da globalização e que, comparados aos movimentos sociais
anteriores, tem um enfoque maior na identidade cultural, na diversidade e no processo de
construção democratica 2 . Santos (1999 apud Mesquita, 2001) caracteriza os NMSs da
seguinte maneira:
a)

Os NMSs representam a afirmação da subjetividade perante a cidadania. A

emancipação por que lutam não é política, mas antes pessoal, social e cultural;
Democracia consiste em um sistema politico baseado no principio da participação do povo; na divisão
eqüitativa do poder (MICHAELIS, 2001).

2

17

h)

As lutas em que se traduzem pautam-se por formas organizativas (democracia

participativa) di ferentes das que presidiram às lutas pela cidadania (democracia
representativa);
c)

Os protagonistas dessas lutas não são mais as classes sociais, são grupos

sociais, ora maiores, ora menores que classes, com contornos mais ou menos definidos
em vista de interesses coletivos por vezes muito localizados, mas potencialmente
universalizáveis;
d)

As formas de opressão e de exclusão contra as quais lutam não podem, em

geral, ser abolidas com a mera concessão de direitos, como é típico da cidadania;
exigem uma reconversão global dos processos de socialização e de inculcação cultural
e dos modelos de desenvolvimento, ou exigem transformações concretas, imediatas e
locais, exigências que em ambos os casos, extravasam da mera concessão de direitos
abstratos e universais;
e)

Os NMSs ocorrem no marco da sociedade civil e não no marco do Estado e,

ern relação ao Estado, mantém uma distância calculada, simétrica da que mantêm cm
relação aos partidos e aos sindicatos tradicionais.
Assim sendo tem-se que os Novos Movimentos Sociais caracterizam-se como sendo
descentralizados, horizontalizados, segmentados, marcados pela diversificação (identidade
cultural), pela autonomia, pelos aspectos do cotidiano e pelos interesses coletivos locais, mas
potencialmente universalizáveis. Ademais, tem caráter participativo e seu foco predominante
de luta encontra-se no âmbito pessoal, social e cultural, e não tanto no âmbito politico,
exigindo transformações concretas, imediatas

e locais ao invés da concessão de direitos

abstratos e universais.
Carneiro

e Alcântara (2006, p. 3)

afirmam que as caracteristicas dos NIMSs

representam uma resistência ao novo modelo de gestão publica focada "em estratégias
neoliberais de estabilização económica; e nas estratégias administrativas dominantes no
cenário das reformas do Estado orientadas para o mercado". Deste modo, os movimentos
sociais passam a constituir-se como importantes espaços de reivindicação, expondo as
carências das populações menos favorecidas (pobres, mulheres, negros); sendo considerados,
conforme Carneiro e Alcântara (2006), importantes agentes na construção da democracia
através da luta pela politização e ampliação da luta no espaço social.
Essa diferença entre os novos e os velhos movimentos sociais é considerada por Bain
(2005 apud Gameiro; Alcântara, 2006) como o conflito entre 'verticals' e 'horizontais', entre
os velhos movimentos sociais (movimento trabalhista, sindicatos e partidos socialistas) com
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urna forma tradicional de organização burocrática

c hicrárquica, e os chamados novos

movimentos sociais (feministas, ecologistas, direitos humanos, indígenas, etc.) orientados
polnicas locais e princípios democráticos.
Esse novo paradigma de movimento social influenciou diretamente a estrutura e a
configuração do movimento estudantil.

2.2 Mov imento estudantil

No decorrer da historia da sociedade brasileira, o movimento estudantil tern marcado
intensa presença nas transforrnações sociais, sendo considerado, por algum tempo, como
ator social de maior força c organização, influenciando outros grupos c movimentos sociais.
Visto como um movimento social que busca reivindicar os direitos dos estudantes, os
movimentos estudantis cumprem seu papel transformador na historia do Brasil. A sua fase de
maior expressividade retratou-se durante a ditadura militar, especialmente no ano de 1968,
quando sua ação reivindicatária c seu posicionamento politico perante o Estado ficaram
marcados no imaginário social (MESQUITA, 2003).
"Os movimentos estudantis foram um dos alicerces para a construção da democracia e
um dos instrumentos de rebeldia contra a opressão, a ditadura

e a discriminação social da

juventude brasileira" (FERREIRA, 2003, p. 2487). É importante ressaltar a importância da
UNE - União Nacional dos Estudantes em toda a historia do movimento estudantil, que teve
um papel essencial durante todo o processo de luta e resistência ao poder do Estado.
Com o intuito de obter uma maior compreensão a respeito do movimento estudantil
brasileiro, discorrer-se-á sobre a trajetória do movimento ao longo da historia do pais, suas
transformações e no que se constitui o movimento estudantil atualmente.

2.2.1 A história do tua pimento estudantil

As primeiras manifestações estudantis registradas pela História ocorreram ainda na
fase do período colonial, em 1710, quando cerca de quinhentos estudantes se reuniram as
pressas, ao acaso, e enfrentaram mil soldados franceses que invadiam a cidade do Rio de
Janeiro. A resistência inesperada obrigou os soldados a refugiarem-se no chamado Trapiche
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da cidade, onde ficaram encurralados c se viram obrigados a ceder (POERNER, 1979). E esta
foi a primeira vitória de urna manifestação estudantil registrada na I listoria do pais.
A partir disto pode-se verificar diversas manifestações estudantis ao longo da historia,
conforme retrata Poerner (1979): a participação na Inconfidência Mineira, as campanhas
abolicionista e republicana, as reivindicações das atrocidades militares em Canudos, a
Primavera de Sangue e a Campanha Civilista dc Rui Barbosa, a Campanha Nacionalista de
L3ilac, o Movimento Constitucionalista dc São Paulo, entre outras.
No entanto, foi apenas com a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE) que o
movimento estudantil pode se organizar nacionalmente. Poerner (1979) afirma que,

antes

disso, as manifestações pecavam pela transitoriedade, visando apenas a problemas específicos
e determinados, cm função de cuja duração nasciam e morriam. Além disso, outro vicio das
organizações estudantis citado pelo autor era a rcgionalidade, favorecida pelo isolamento
entre os Estados. Desta maneira, a UNE foi "kilo de uma tomada de consciéneia, quanto
necessidade da organização em caráter permanente e nacional da participação política
estudantil" (POERNER, 1979, p. 127).
O primeiro passo para a criação da UNE foi dado pela Casa do Estudante do Brasil 3

que organizou o 1 Conselho Nacional de Estudantes em 1937 através do qual, a partir dos
debates, surgiu a União Nacional dos Estudantes, com sede na Casa do Estudante do Brasil
(UNE, 1994).
A UNE foi fundada no dia 13 de agosto de 1937, quase tit meses antes do presidente
Getúlio Vargas determinar o fechamento do Congresso Nacional, nomear interventores para
todos os estados, extinguir os partidos politicos e as liberdade individuais e aprovar uma nova
Constituição (UNE, 1994). Assim, se implantou a ditadura que ficou conhecida como Estado
Novo e que so terminou em 29 de outubro de 1945, quando Getúlio foi deposto pelos
militares.
Contudo, de acordo com Poerner (1979), o reconhecimento oficial

c formal da

entidade so veio a ocorrer em dezembro de 1938 no II Congresso Nacional dos Estudantes,
quando foi solidificada coin o apoio de 82 associações universitárias e secundarias de todo o
pais. No texto da convocatória para o II Congresso já se apresentavam sinais do que seria a
UNE do futuro: "Numa época de perturbações e de incertezas, de esperanças e de desilusões,
a mocidade das escolas tem o dever e a necessidade de se conhecer, para, unida, poder melhor
trabalhar, orientando a sua ação num sentido comum" (UNE, 1994, p. 23).
3 -

Organizaçâo do Rio de Janeiro, fundada em 1929 com caráter assistencialista e ligada ao Governo que
subsidiava.
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Os trabalhos inscritos demonstravam urna preocupação corn os problemas nacionais
daqueles anos, como a luta contra o analfabetismo, a implantação da indústria siderúrgica, o
ensino rural, a universidade e a participação da mulher na sociedade.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a luta contra o nazi-fascismo, que disseminava no
pais, transformou-se na grande bandeira da UNE e foi a primeira de uma série de batalhas quo
viriam nos próximos anos. Em 1942, os estudantes foram as ruas exigir que

o Brasil

assumisse uma posição fi rme contra os países do Eixo (Alemanha, Japão e Italia), que
contavam corn a simpatia do governo de Getúlio Vargas.
As lideranças estudantis promoveram comícios que conseguiram ganhar o apoio dos
professores. Aos poucos, o movimento cresceu, saindo das escolas e universidades para as
praças públicas e outros estados. Uma grande passeata no dia 4 de julho (dia da independência
dos Estados Unidos) de 1942 transformou-se em uma das maiores manifestações organizadas
pelo movimento estudantil (UNE, 1994). Nesse mesmo período, houve a ocupação do Clube
Germania pelos estudantes. Conforme Poerner (1979), o espaço havia sido fechado pelo
presidente Getúlio Vargas e, a partir da invasão, passou a ser sede da UNE, sede esta que
durou até o ano de 1964 quando, após o golpe militar, o prédio foi incendiado e a entidade
colocada na clandestinidade.
Conquistada a vitória do movimento antifascista, os estudantis partiram para a luta
contra o governo ditatorial de Vargas, aliando-se a outras forças que levaram

a derrubada do

Estado Novo.
Em 1947, após um Congresso, a entidade retomou o caminho de luta após um período
de assistencialismo após a queda do Estado Novo. Os estudantes organizados promoveram um
dos mais importantes movimentos de opinião publica da história brasileira: a campanha
Petróleo é nosso" (UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, 2006). Esta se referia a uma
série de manifestações de cunho nacionalista em defesa do patrimônio territorial e econômico
do pais, pela proteção das riquezas minerais brasileiras, e que resultou na criação da Petrobras
cm 1953, e na instituição do monopólio total da extração cio petróleo e parcial do refino
(POERNER, 1979).
Para Sousa (1999), o período no final dos anos 50 foi marcado uma forte tendência do
movimento estudantil ligada à igreja e aos partidos de esquerda, socialistas ou comunistas,
nos quais os estudantes atuavam. De 1947 a 1950 a direção da UNE foi dirigida por
socialistas, ate que um grupo de estudantes direitistas, interrompendo uma série de derrotas e
fracassos, conseguiu eleger Paulo Egydio para a presidência da União Metropolitana de
Estudantes, no então Distrito Federal.
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Paulo Egydio utilizou a UNE para levar ã presidência da entidade máxima estudantil,
no Congresso realizado em São Paulo, o estudante Olavo Jardim Campos de Minas Gerais.
Neste período veri fi cou-se a infiltração norte-americana nas organizações estudantis do pais.

quem mandou mesmo na UNE, em 1951, foi a estudante norte-americana Ilelen
Rogers, enviada pelo Departamento de Estado, repartição cujo apoio fora solicitado
por Paulo Egydio, que, como todos os outros lideres estudantis direitistas, viajava.
freqüentemente, ern busca de instruções para os Estados Unidos (POERNER, 1979,
p. I S I).

A fase da UNE dominada por integrantes de direita, foi mareada por um aspecto de
"peleguismo" universitário, ern defesa dos interesses norte-americanos; resultando cm um
decréscimo da participação política estudantil. Para Poerner (1979), os diretores da entidade
se viam obrigados, mesmo contra sua vontade, a participar da campanha do "Petróleo 6
nosso", não só pela linha nacionalista do novo Governo Vargas, mas também pelos estatutos
da UNE, que obrigavam suas direções a defenderem o nacionalismo e lutarem contra o
"en tregu i smo".
A retomada de esquerda na UNE aconteceu em 1956, com o inicio do governo
Kubitschek e a eleição do estudante Jose Batista de Oliveira Elinor, que iniciou um
movimento pela politização dos estudantes.
Em 1961 começa efetivamente a grande ascensão católica no movimento estudantil,
corn a eleição para a presidência da entidade, do estudante paulista Aldo Arantes, e o
crescente predomínio da Ação Popular 4 (AP). A AP sustentava que não existia no Brasil um
partido revolucionário, do qual ela exigiria os seguintes requisitos: "1) existência de uma
'ideologia verdadeiramente revolucionária'; 2) ação de presença constante junto à massa; 3) a
real participação, no partido, de militantes da 'extração social dominada"- (POERNER, 1979,
p. 188).
Assim, iniciou-se o processo de luta pela reforma de base, exigindo modificações no
sistema educacional. O objetivo era tirar o Brasil do quadro de analfabetismo em que se
encontrava mergulhado e possibilitar um sistema mais justo de ensino (UNE, 1994). Iniciavase assim, um movimento voltado à reforma universitária a partir de criticas relacionas a
aspectos culturais, profissionais e sociais.

Culturalmente, porque, incapaz de elaborar uma cultura nacional e popular, se limita
a repetir valores e padrões importados; profissionais, porque não forma os
4

Surgiu por volta de 1960, de urna dissensão entre o grupo estudantil da JUC (Juventude Universitária Católica)

e a hierarquia religiosa.
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profissionais que a realidade nacional exige, ao insistir numa educae5o formalista,
que pouco oferece além do diploma; e socialmente, pelo caráter antidemocratic() dos
critérios que lhe ciao acesso, aos quais, de cunho económico, pouco importa
capacidade ou as possibilidades culturais dos candidatos (POERNIER, 1979. p. 9 I).

O movimento pela Reforma Universitária resultou na chamada - greve de um terço - ,
que não alcançou os seus objetivos, porem, de acordo com Poemer (1979), nib o pode ser
considerada um fracasso total, já que no seu decurso contribuiu para aumentar a consciência
política do estudante e sensibilizar a opinião pública em torno dos problemas da universidade.
Em 1964, com o golpe militar, inicia-se uma nova fase da historia no pais, inclusive da
historia do movimento estudantil, visto que foram os principais alvos de tal regime de
repressão e perseguição política (UNE, 1994).
ConIbrme Poerner (1979), o pensamento da ditadura frente à Universidade e aos
estudantes se resumia numa solução: tratamento de choque. Valia tudo: suspender, expulsar,
prender e torturar estudantes; demitir professores; invadir Faculdades; intervir, policialmente,
nas entidades estudantis; proibir qualquer tipo de reunião ou assembleia estudantil; entre
outras ações.
A partir dai a UNE passou para a ilegalidade, desenvolvendo um importante papel de
resistência, continuando a realizar congressos nacionais. A forma de protesto dos estudantes
passava a ser a vaia nas ruas. Uma passeata em Belo Horizonte, em março de 1966, reprimida
com violência pela policia, gerou uma série de manifestações de solidariedade em todo o pais.
"Ern setembro, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro
foi invadida por tropas da Policia Militar e mais estudantes forma presos, dando inicio a

se I e brada5 , uma série de manifestações contra a repressão" (UNE, 1994, p. 28).
A repressão geral seria institucionalizada através do Ato Institucional de 27 de outubro
de 1965 e, antes disto, em 9 de novembro de 1964, institucionalizou-se a repressão contra os
estudantes por meio da Lei Suplicy de Lacerda que "visou, especialmente, h extinção do
movimento estudantil brasileiro" (POERNER, 1979, p. 231).
Um acontecimento que marcou o período da ditadura no movimento estudantil foi o
assassinato do estudante Edson Luis de Lima Souto em março de 1968 durante o conflito
entre policiais e estudantes, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro (UNE, 1994). A
partir

dai as manifestações aumentaram. Na missa de sétimo dia do estudante, mais violência,

com a cavalaria da PM dispersando os manifestantes, o que resultou na proliferação de greves
estudantis, passeatas e choques com a policia em todo o país.

5

O dia 22 de setembro ficou conhecido como o Dia nacional

Imita contra a (Madura.
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No dia 20 de junho, a polida cercou a reitoria da Universidade Federal do rio de
Janeiro, elide um arupo de estudantes queria falar com a direção da escola e prendeu
mais de 400 manifeslames. No dia seguinte, numa passeata de protesto contra a
repressão, foram presas cerca de [nil pessoas, 57 fi caram feridas e três morreram
(UNE, 1994, p. 29).

0 dia ficou conhecido como se:do:Pin, sangrenia do Rio de Janeiro. Em 26 de junho
e 4 de julho houve duas passeatas conhecidas como "Passeatas dos Cem Mil", porque ambas
intervieram mais de cem mil manifestantes (POERNER, 1979).
Em dezembro, com o avanço das manifestações estudantis e o crescente apoio da
Igreja e da classe média, o governo decretou o A1-5, que dava plenos poderes ao presidente da
República e punha fim as liberdades individuais. De acordo com Poerner (1979), o AI-5
representou enorme retrocesso politico na historia do Brasil, um duro golpe para o pouco de
liberdade que ainda restava e sensível endurecimento do regime militar.
Quando as organizações começaram a colocar seus quadros estudantis na
clandestinidade, o movimento estudantil perdeu sua força e sua capacidade de luta e não
suportou a repressão. Para Dirceu (1999), a partir disto, centenas de lideranças passaram para
a clandestinidade e os que sobraram enfrentaram uma repressão decuplicada: expulsões,
exílio, torturas, mortes, invasões de casas.
Ao mesmo tempo houve um apaziguamento da sociedade brasileira "por meio de
campanhas ideológicas, da doutrina de Segurança Nacional, do 'Brasil Grande', da ilusão de
que o crescimento econômico iria resolver os problemas do pais" (DIRCEU, 1999, p. 91).
Esvaziado por quase dez anos, o movimento estudantil ressurgiu em 1979, no XXXI
Congresso da UNE em Salvador, de maneira bastante discreta. Os anos setenta caracterizam
principalmente pelo "silêncio social" que, de acordo com Mesquita (2001), foi fruto do medo
que a repressão militar causou; pela gestão de um novo perfil no interior das universidades, ou
seja, de uma nova geração estudantil; e pelo surgimento de uma nova maneira de organização
e participação dos movimentos sociais.

Apenas no final da década de 70 o movimento estudantil consegue se consolidar
novamente. Entretanto, é importante ressaltar que, a partir deste período de "silêncio social",
o contexto _id estava bastante diferente. A principio, a UNE manteve sua estrutura antiga,
hierarquizada, centralizada e disputada por forças divergentes (MESQUITA, 2001). No
entanto, a partir de uma crise de mobilização e de representatividade em decorrência de sua
estrutura ultrapassada, acabou por se adaptar a. nova con figuração da sociedade, bem como
dos estudantes.

74

Mesquita (200 I) afirma quo a década de 80 marca o inicio de um segundo momento na
historia do movimento estudantil, caracterizado pela experiência de reconstrução do
movimento por ele mesmo; não mais das entidades no que diz respeito a seu aspecto
institucional-cstrutural, de retomada das bandeiras, mas trata-se da reformulação

de

conteúdos. E inegável a influência do fortalecimento dos Novos Movimentos Sociais nesta
nova estruturação do movimento estudantil.
Em 1984, a UNE participou ativamente da Campanha das ' -Diretas Já" e apoiou a
candidatura de Tancredo Neves à Presidência da Republica. A Campanha tinha como objetivo
garantir à população a participação direta no processo de sucessão presidencial (MESQUITA,
2001). Apesar de ter sido uma manifestação massiva c de forte apelo emocional, não se
conseguiu imediato êxito. As eleições diretas foram prorrogadas para depois da promulgação
da Nova Constituição.
Ainda na década de 80 verificou-se um certo desgaste do movimento estudantil
tradicional, um rompimento da identidade estudantil. Para Ribeiro Neto (1985 apud Mesquita,
2001, It 43), a universidade "ocupa a mesma importância que ir à danceteria, ao cinema ou
assistir ao programa de TV favorito. Em outras palavras, não é o lugar onde se elabora
identidade destas pessoas".
Por (nitro lado, de acordo com Mesquita (2001), tal fato contribuiu para a construção
de novos espaços de vivência social, cultural, de laços afetivos, de elaboração de experiências.
Essas novas experiências foram fortalecidas na década de 90.
"Em 1992, a UNE voltou as ruas, desta vez junto corn os estudantes secundaristas c os
caras-pintadas, para lutar contra a corrupção que veio à tona com a CPI do Orçamento no
Congresso Nacional e que desembocou no impeachment de Fernando Collor" (UNE, 1994, p.
31). 0 pais assistiu a uma das maiores ondas de manifestações políticas de sua historia e em
todas as capitais houve protestos contra a corrupção, pela ética, e a favor de impeachment
(SOUSA, 1999).
Na década dc 90, diferentemente da situação repressora das décadas de 60 e 70, os
estudantes encontraram nas ruas a aceitação de seu protesto, de seus gritos contra a corrupção,
cm que as forças policiais os protegiam e organizavam o trânsito para suas manifestações
(SOUSA, 1999).
Neste período verifica-se o fortalecimento da globalização o que acabou por
influenciar mudanças na dinâmica do mercado de trabalho, da condição cultural, social e
econômica do pais, das universidades, bem como das entidades estudantis. 0 jovem também
possui outros valores bastante diferenciados dos jovens da "pré-globalização",
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Durante o governo Fernando I Ienrique Cardoso, a Unido Nacional dos Estudantes se
manteve firme e denunciou o ataque neoliberal ao pais, repudiando as privatizações, os
privilégios ao capital estrangeiro e descaso corn as políticas sociais e com a educação
(UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, 2006). Os estudantes tiveram papel marcante
nos anos Fl-IC sempre defendendo o ensino público de qualidade e democrático.
A eleição de Lula em 2002 teve o apoio da UNE, após um plebiscito promovido das
universidades, com urna postura independente, mas ainda alinhada a iniciativas de mudança
em relação ao neoliberalismo.
Desde o inicio do governo, a entidade se mobilizou pela substituição do Provão por
um novo modelo de avaliação das universidades e levantou os debates sobre a reforma
universitária, participando ativamente no debate do projeto sobre os rumos da universidade
brasileira, e ainda, de punhos erguidos para alterar a cara de nossas universidades: investindo
na educação pública e regulando o setor privado (UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES,
2006).
0 resultado foi a criação do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes)
em 2004 pelo MEC (Ministério da Educação) para substituir Provão, sendo aplicado até os
dias atuais.
Por fim, percebe-se que a história do movimento estudantil contribuiu para as
transformações e a construção da história no pais e tem se modificado conforme as alterações
ocorridas ao longo do tempo, principalmente após a Ditadura Militar. 1-loje o movimento
estudantil adquiriu uma nova forma de se organizar e reivindicar seus direitos.

2.2.2 0 movimento e.sludantil na sociedade moderna

Ao se deparar com a situação atual da sociedade - o sistema vigente de caráter
neoliberal, a globalização e a predominância da lógica do mercado e da economia - toma-se
interessante refletir a respeito das conseqüencias deste novo cenário sobre o movimento
estudantil_
Para Ferreira (2003, p. 2488), os movimentos estudantis sofreram durante os últimos
anos um momento de letargia, da mesma forma que os movimentos sociais sofreram e ainda
sofrem inúmeras derrotas "por conta de uma política deliberada de desmobilização e
conformismo produzida pelo pensamento dominante no mundo, o neoliberalismol Esta
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política, além de apazimiar c, porq

Lie

não dizer, alienar os jovens, também acaba por dificultar

a mill tância daqueles que querem lutar:

A luta pelo primeiro emprego, a luta pela qualificação do jovem brasileiro pra
enfrentar um mundo globalizado que não é uma questão da genie aceitar ou deixar
de aceitar. A globalização esta ai, esta pasta e se a genie não se enquadrar a essa
nova realidade extremamente competitiva e virtual nós vamos ficar como seres
humanos passados pra trás — militante da juventude do PSDB (MESQUITA, 2003,

p. 132).

Ferreira (2003) ainda afirma que atualmente aumenta-se a dificuldade de mobilizar e
organizar as pessoas em uma sociedade cuja lógica permanente é a do individualismo, do
consumismo, do imediatismo, da competição e do espetáculo, na qual muitas pessoas estão
acostumadas a assistir aos acontecimentos c não a ser protagonistas em suas realizações.
Ademais, verifica-se uma falta de adequação das principais entidades estudantis As
novas necessidades e demandas dos estudantes. A União Nacional dos Estudantes (UNE), por
exemplo, hoje .6 vista como uma organização defasada, que já não acompanha as novas
exigências, como a firma Peneira (2003, p. 2438):

Um movimento que deixou muitas marcas e em vários momentos da história deu
demonstrações de mobilização e capacidade de alterar a conjuntura hoje não
consegue nem mesmo acompanhar as demandas simples de organização e
hincionamento do segmento estudantil.

A direção majoritária das principais entidades estudantis nacionais, União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas (UBES) e Unido Nacional dos Estudantes (UNE), têm se
mostrado imobilizadas c antidemocráticas, corn suas estruturas hierarquizadas e centralizadas.
"A organização estudantil estó. desintegrada. As estruturas das entidades são burocratizadas,
engessadas c verticalizadas" (FERREIRA, 2003, p. 2491).
Ao analisar empiricamente tal crise, Peneira (2003) apresenta cinco principais fatores:
crise de direção; estrutura defasada das entidades estudantis; conjuntura desfavorável aos
movimentos sociais; especificidades próprias do Movimento Estudantil; e falta de unia cultura
de repasse das demandas estudantis.
Enquanto por um lado existe a falta de mobilização em deem -Felicia da incredibilidade
da capacidade de mudança ou das novas exigências do mundo globalizado, há também a
percepção de uma nova configuração dos movimentos estudantis que já não se encontram
compatíveis com os métodos tradicionais de organização predominantes nas principais
entidades estudantis do pais.
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Expressões de um period() recente, alguns grupos organizados a partir de uma nova

lógica de militancia surgem no movimento estudantil, revitalizando-o" (MESQUITA, 2003, p.
135). 0 cotidiano dos estudantes tern se tornado mais complexo e fragmentado, surgindo
novas necessidades e demandas, havendo a necessidade de uma redefinição da função politica
do movimento estudantil.

[...] o escopo é representar todos os estudantes, apesar de suas especificidadcs e
respeitando a pluralidade; mantel- sempre como bandeira a discussão e mobilização
política que não se restrinja a uni restrito grupo dc seres 'iluminados'; cumprir seu
papel politico na sociedade sem abrir mão do caráter estudantil desse movimento
social (FERREIRA, 2003, P. 2492).

Nesta nova realidade do movimento estudantil, há uma incorporação de elementos
novos, demandas outras que
nacional/internacional

não somente relativas à universidade, política

e organização interna.

Conforme Mesquita (2001) o movimento

assume também para si temáticas emergentes no meio social c defendidas COMO bandeiras de
luta por outros movimentos sociais. Isto permite ao movimento estudantil se expressar por
outras vias que não somente a tradicional

e passa por um processo de ampliação de

identidade.

O movimento gesta experiencias nualtiplas, e ao fazer isso, deixa de assumir unia
identidade única e somente 'estudantiP e passa a ter unia dimensão mais plural e
heterogênea [...J. A idéia de uni movimento único continua enquanto organização,
mas as frentes se ampliam enquanto possibilidades de atuação. O movimento se
torna mais feminista, mais negro, cultural, ecológico, etc. (MESQUITA, 2001, p.
59).

Deste modo, esses grupo temáticos vão fortalecendo-se e pulverizando-se como
alternativas de expressão estudantil, capazes de mobilizar e atrair estudantes, na resignificação
das lutas, na criação da polémica enquanto possibilidade efetiva de discussão, criando assim,
o espaço para favorecer o surgimento de uma metodologia e conteúdos novos no interior do
movimento (MESQUITA, 2001).
Por fim, observa-se que o a configuração do movimento estudantil esta passando por
um processo de transformação, mudança e adaptação a uma nova realidade que por muitas
vezes dificulta a sua atuação. Contudo, verifica-se que o surgimento de novos movimentos
estudantis com estruturas diferenciadas e a defasagem de entidades estudantis tradicionais,
provocam uma certa adaptação que pode vir a gerar bons frutos na história das lutas sociais e
transformar confonnados expectadores em atores sociais. "Autônomos, mais democráticos e
organizados de uma forma horizontal, esse grupos se fortalecem [...] como uma nova forma
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de intervir politicamente, criando ações coletivas que ciao respostas as muitas novas demandas
dos estudantes" (MESQUITA, 2003, p. 135).

2.3 Poder

Discorrer sobre o tema poder if: tarefa árdua que exige amplos conhecimentos
interdisciplinares, bem corno o estudo de visões diversas e polemicas. São várias as definições
do conceito de poder, das quais algumas sera) discorridas a seguir. E importante ressaltar que
a pesquisadora deste estudo não possui tal visão interdisciplinar, porem por meio da
fundamentação em alguns dos principais autores utilizados na area, pretende-se realizar um
apanhado dos conceitos fundamentais vinculados ao estudo do poder para dar consistência
análise pretendida, a fim de se iniciar nos estudos sobre poder.
A partir de uma visão que ostenta o conflito, Weber (1964), defende que poder
consiste na probabilidade de impor a própria vontade em urna ação comum, mesmo contra a
resistência de outros indivíduos que participem de tal ação.
Para Faria (2004) o poder pode ser definido como a capacidade que tern urna classe
social (ou uma fração ou segmento), uma categoria social ou um grupo (social politicamente
organizado) de definir e realizar seus interesses objetivos específicos, mesmo contra a
resistência ao exercício desta capacidade e independentemente do nível estrutural em que tal
capacidade esteja principalmente fundamentada.
Morgan (1996) afirma que o poder é o meio pelo qual os conflitos de interesses se
resolvem; ele in fluencia quem consegue o que, quando e corno. Dahl (1957 apud Flail, 1984)
demonstra uma visão parecida com a de Morgan quando a firma que o poder é urna relação de
dependência que consiste na capacidade que A tern de conseguir fazer coin que B faça algo
que B não teria feito sem a intervenção de A. Buckley (1921, p. 264) parte de uma visão
também bastante similar ao afinnar que o poder "6 o controle ou influencia sobre as ações de
outros no intuito de atingir as próprias metas, sem o consentimento ou a compreensão deles
(por exemplo, pelo controle do meio iisico, psicológico ou sociocultural no qual os outros
precisam agir)".
De acordo com Pfeffer (198 I apud Borenstein, 1996), uma pessoa não é 'poderosa' ou
'sem poder' em geral, mas apenas em relação a um deterininado ator social

e numa

determinada situação. Essa ideia dc poder como sendo relacional é intensamente abordada por
Foucault (1979) que afirma que o poder não é algo que se possa possuir ou adquirir, mas algo

29

relacional que se torna visível a partir do momento que é exercido. Não é um objeto, urna
coisa ou uma propriedade de alguns que seriam possuidores em detrimento de outros.
Deutsch ( 966 apud Faria, 2004, p. 72) define o poder como "a capacidade que possui
um indivíduo ou uma organização de impor extrapolações ou projeções de sua estrutura
interna em seu meio ambiente".
Já Tragtenberg (1980) considera o poder como sendo urna forma de alienação e
dominação sobre outros indivíduos ou organizações. Ele defendeu idéia de que o poder
contemporâneo manipula os indivíduos, infantilizando-os e pervertendo-os.
Faria (2004, p. 106), ao realizar uma análise acerca das diversas concepções de poder,
destaca alguns pontos pertinentes a serem considerados:
a) o poder á uma capacidade e não urn atributo;
12) o poder não pertence a urn indivíduo nem á exercido por um indivíduo (este possui
autoridade do cargo, influencia, liderança e outros requisitos pessoais), mas por
uma instância coletiva;
o poder, ainda que seja uma capacidade potencial, para ser efetivo implica,
necessariamente, seu exercício, o que significa que se deve falar em relações de
poder;
d) o exercício do poder não se esgota em relações de dominação, sendo correto
considerar os conflitos, legítimos ou não, como parte de sua prática;
e o poder não se encontra em um lugar de fi nido, mas é exercido através de
determinados lugares, dai a razão das lutas políticas para a ocupação do comando
desteslugares.
O mesmo autor ainda destaca que o pesquisador, ao buscar a compreensão do poder,
deve estar alerta para não cair em algumas "armadilhas" que, embora possuam os requisitos
acima, não têm dado conta da complexidade do tema. Faria (2004) considera que tais
armadilhas provem do empirismo clássico, do positivismo académico ou do pós-modernismo
"em sua versão vulgar". 0 Quadro 1 a seguir apresenta algumas inadequações conceituais de
podcr, bem como sua fundamentação critica:
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Inadequação oii fragilidade

Fundamentação critica

Analogia entre poder e dinheiro.

O poder é considerado um atributo de liquidez
ilimitada, podendo ser utilizado sem restrições.

Todo poder é legitimo.

Assume-se que não ha conflitos de interesses ou, se
ocorrem, que se subordinam aos atos impositivos ou
coercitivos.

Poder é um aiributo individual.

I la

um

menosprezo

implícito

as

ibrinas

de

organização da sociedade.
Relações

de

poder

não

dependem

das

formações

Adota-se Lima concepção desvinculado das práticas

sociais ,

sociais especificas
econõmicas.

e

das estruturas politico-

Confusão emit poder e bases de poder.

Estabelece-se um equivoco conceitual cntre poder,
autoridade e coerção.

Transferência do conceito de poder para o de causa.

a
idéia
simplista
de
que
o
Desenvolve-se
comportamento de A causa o de B, confundindo poder
coin temor, respeito unilateral e etc.

Relações de poder baseiam-se na soma zero.

A sociedade é concebida como sendo composta de
elementos circunscritos e limitados que no limite se
equivalent

Relações de poder são relações dc troca.

Não se consideram possibilidades de imposição
coercitivo, de relações autoritárias e de mecanismos de
polidzação.

Poder é uma necessidade individual_

Estabelece-se Lima confusão entre características de
personalidade e formas de motivação gerencial.

Relação de poder é uma relação de mando.

Desconsideram-se as
alianças estratégicas.

Poder

individual

depende

do

lugar

ocupado

estrutura social.

na

conveniências,

parcerias

e

Ila uma confusão entre poder e autoridade e uma
suposição de que uma estrutura jamais se desagrega.

Poder é informação.

Assume-se que apenas a posse de informações no
processo decisório já é suficiente para o exercício do
poder.

Poder é unia propriedade do Estado.

Toma-se o próprio Estado como sendo o poder,
dividido em subpoderes, e não como um meio
institucional do exercício do poder.

O exercício do poderá unilateral.

Presume-se que não existem relações de poder, pois sõ
um o possui e o exerce.

O poderá monolitico.

Pretende-se que todas
relações de poder,

0 poder é a influência de A sobre B.

Há unia confusão entre os conceitos de poder e de
influência no goal aquele é reduzido a este.

Quadro I Inadequações conceituais de poder
Fonte: Faria,

2004.

as

relações

sociais

sejam
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A pariu - do Quadro 1 percebe-se claramente a complexidade da conceituação do poder,
bem Como a necessidade de cautela para não utilizar conceitos inadequados e, OF muitas
vezes, limitados acerca do tema.
Pode-se verificar que os vários conceitos possuem bases diferentes, contribuindo com
a percepção de Pages et al (1987, p. 12) de que o poder é habitualmente tratado de forma
segmeniada:
a)

cm uma perspectiva marxista, como um fenômeno de alienação econômica (a
não propriedade dos meios de produção) que separa os trabalhadores dos meios
de produção e do produto de seu trabalho;

b)

mais recentemente, como um fenômeno sobretudo politico, um fenômeno de
imposição, de controle sobre as decisões e a organização do trabalho;

c)

do nível ideológico, como um fenômeno de apropriação do sentido e dos valores;

d)

ao nível psicológico, como fenômenos de alienação psicológica, de dependência,
de projeção e introjeção, e sistemas inconscientes de defesa coletivos.

As diferentes bases utilizadas para o conceito de poder permitem, conforme hikes
(1980), categorizar tais concepções em duas amplas categorias: assimétricas e simétricas. De
acordo com o autor, as concepções assimétricas são aquelas que tendem a envolver conflito e
resistência, reais ou potenciais; enquanto que as simétricas não implicam que alguns ganham
a expensas de outros, mas sim que todos podem ganhar, sendo o poder unia capacidade ou
realização coletiva.
É importante ressaltar que as duas categorias não são mutuamente exclusivas, já que
Th que alguns autores podem considerar como uma relação assimétrica, outros podem
considerar simplesmente como uma capacidade coletiva, ao con finarem seu enfoque analítico
a uma coletividade abstraída de suas relações com outras" (LUKES, 1980, p. 830).
Além das classificações possíveis para os diversos conceitos acerca do poder, existem
também autores que definem tipos diferentes de poder. Para Hall (1984), provavelmente o
sistema de classificação mais conhecido e mais amplamente utilizado é o de Weber (1947),
que estabelece a diferença entre poder e autoridade.
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2.3.1 Potter versus autoridade

De acordo coin Weber (1947 apud flail, 1984), o poder está relacionado à força ou a
coerção c, para Buckley (192I), tem

o intuito de atingir as próprias metas sem

consentimento, a vontade ou o conhecimento dos outros.
Ao conceituar poder, Weber (1964) discorre os termos dominu(ifio

e disciplina. Para

ele, entende-se por dominação a probabilidade de se obter obediência de alguém a uma

determinada ordem. Já a disciplina consiste na probabilidade de se obter tal obediência,
entretanto, em virtude de atitudes arraigadas, a obediência é realizada sem resistência, nem
critica, ou seja, de maneira automática, sem reflexão.

_Id a autoridade, conforme Weber (1947 apud flail, 1984), 6 uma forma de poder que
não implica força, envolve urna suspensão do julgamento por parte daqueles que se submetem

a ela. Portanto a autoridade se legitima a partir do momento que é aceita. "As diretrizes ou
ordens são seguidas porque se acredita que devam ser seguidas. A obediência 6 voluntária"
(11ALL, 1984).
Buckley (1921) define autoridade como sendo a direção OU controle

do

comportamento de outros para a promoção de metas coletivas, com base cm alguma forma
constatável do consentimento informado desses outros. Diferentemente de Weber (1947 apud
laal, 1984), Lukes (1980, p. 831) afmna que a aceitação da autoridade é resultado da negação
de se analisar e refletir a respeito do que foi ordenado:

Quem aceita a autoridade aceita como razão suficiente para agir ou acreditar no law
de ter sido instruido nesse sentido por alguém cuja pretensão de fazer isso 6 por ele
reconhecida. Aceitar a autoridade 6, precisamente abster-se de examinar aquilo que
nos mandam fazer, ou aquilo em que nos mandam acreditar (LUKE S, 1980, p. 83 I).

Deste modo, entende-se que enquanto o poder está ligado à imposição para se atingir
metas individuais, a autoridade esta relacionada à aceitação voluntária da submissão para o

alcance de metas coletivas.

2.3.2 Tipos de poder

Para Russel (1979) existem três tipos de poder: o poder tradicional, o poder puro e
simples e o poder revolucionário.
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0 poder tradicional tern do seu lado a força do hábito; Mio precisa justificar-se a todo
momento, nem demonstrar sempre que nenhuma oposição é bastante forte para derrubá-lo.
Além disso, procura sempre demonstrar que a resistência Ó pecaminosa.
Já o potter puro e simples não se baseia na tradição ou no consentimento como o caso
do poder tradicional. É em geral militar, e pode assumir a forma ou tirania interna ou de
conquista estrangeira. Na maioria das vezes é baseada em alguma outra forma de poder, como
riqueza, conhecimento técnico ou fanatismo.
0 poder revolucionário é aquele que conta com um grande grupo unificado por urn
novo credo, programa ou sentimento, como Protestantismo, Comunismo, ou sentimento de
indcpendenci a nacional.
Portanto, enquanto o poder tradicional tem sua força na tradição, no conservadorismo
C no respeito; o poder puro e simples se fortalece através da utilização da força física ou
psicológica conquistando a submissão pelo medo e não pela cooperação ativa; di fcrentemente
do poder revolucionário que se baseia em um objetivo comum, um ideal ou urna crença.

2.3.3 Fader ■ UlS OrgUlliftt“Ties

A organização é imprescindível quando se busca o poder ou se necessita dele
(GALBRAITH, 1986), portanto pode-se afirmar que as relações de poder são inerentes as
organizações. Para Morgan (1986 apud Pereira, 2004) a organização pode ser vista como um
sistema de atividades políticas, um espaço de relações entre interesses, conflito e poder. Isto
Fortalece o fato de a organização ser um espaço no qual as relações de poder estão presentes.
Para Pereira (2004), a ação organizacional é o resultado indeterminado de lutas
importantes entre diferentes atores: entre pessoas que dispõem de recursos diversos; entre
pessoas cujas identidades organizacionais serão modeladas pelo modo como as práticas
disciplinares pesam sobre elas, ou mesmo pela utilização que fazem de conhecimentos
técnicos; e entre pessoas que procuram exercer o poder c determinar a natureza dc ação
organizacional e demais táticas de que as pessoas se utilizam habitualmente em relação as
alas origens, trabalho e lutas.
As normas e regras definidas pela organização, apesar de não demonstrarem como as
relações de poder ocorrem em sua grande maioria, são elementos importantes para a
compreensão desta dinamica. Entretanto, de acordo com Pereira (2004), as regras e jogos
tendem a se transformar em objeto de contestações do sentido, por alguns jogadores que
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introduzem algumas jogadas pessoais e também atuam como árbitros, recurs° supremo do
poder.
As panclinhas ou coalizões são exemplos de fenômenos representativos para a análise
das relações de poder nas organizações scan ter relação direta com as regras ou nonnas
definidas.
Em um estudo sobre organizações industriais, Dalton (1959 apud I laII, 1986) yen ficou
que as panelinhas eram um componente importante do sistema de poder, demonstrando que
auto-interesse assumia a forma de formação de panelinhas através das linhas organizacionais.
"Eram formadas para defender os membros diante de ameaças reais ou imaginárias à sua
segurança pela automatização ou pela reorganização" (DALTON, 1959 apud HALL, [986, p.
102).
As coalizões, muito semelhantes as panelinhas, se formam a medida que as partes
buscam promover seus próprios interesses_ "As analises das coalizões sugerem que as
organizações sejam altamente politizadas, havendo nelas alianças e arranjos de poder
mutáveis" (DALTON, 1959 apud HALL, 1986, p. 102).
As relações de poder presentes no interior das organizações ocorrem apenas no
relacionamento entre duas ou mais pessoas e pode ser exercido no sentido vertical ou
horizontal.
As relações verticais sac) aquelas que provêm da relay -10 superior-subordinado e
podem ocorrer em qualquer ponto da estrutura vertical de uma organização. Para Hall (1984,
p. 99), "0 comportamento e as atitudes de ambas as partes em urna relação vertical têm sido o
enfoque primordial dos estudos da 'liderança' ou dos estilos de administração".
Já as relações horizontais são aquelas presentes entre nas relações interdepartamentais:
entre linha e staff e entre profissionais liberais e organizações (HALL, 1984).
No caso da relação entre VW e linha a situação apresentada por Dalton (1959 apud
Hall, 1984) é a seguinte: 0 pessoal de linha detinha o controle do processo de produção,
entretanto temia que o staff pudesse apresentar ideias que colocassem o seu modo de operação
sob um exame severo considerando-os ultrapassados. Por outro lado, o staff para realizar
alguma coisa precisa obter alguma cooperação da linha, o que requer ceder ao pessoal de
linha, moderando propostas, fechando os olhos praticas que não correspondam a padrões
técnicos rígidos e desempenhando urn papel bastante subserviente. Quando isso não é feito, as
sugestões do staff provavelmente não são seguidas, fazendo com que sua produção seja nula e
sua contribuição para a organização seja questionada.
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A relação entre profissionais liberais e organizações, diferentemente da relação
aprescinada acima, possui exigências diferenciadas relacionadas ao reconhecimento

e

imagem pessoal na organização, já que geralmente - não são pessoas precariamente instruidas
que tenham ascensão a postos elevados através das diferentes carreiras" (HALL, 1984, p.
100).
Nesta situação não há nenhum indivíduo que esteja ern uma posição hierárquica
superior c que possa controlar o pro fi ssional. Deste modo, conforme Flail (1984), a
organização transfere o controle do profissional para outros pro fissionais que estão na mesma
situação que ele, o que resulta na perda de controle bem como na incerteza de que os
profissionais envolvidos estejam contribuindo da maneira que a organização acha que
deveriam contribuir. - Esse dilema e freqüentemente solucionado permitindo-se que os
profissionais liberais controlem a si próprios, sendo

um colega de profissão [...]

responsabilizado pelo trabalho daquela unidade como coletividade" (HALL, 1984, p. 101).

2.3.3.1 As conseqüências das relações de poder

São muitas as conseqüências das relações de poder. Hall 0986) apresenta algumas
delas, apresentadas a seguir:
Obediência c envolvimento: são dois fenômenos inter-relacionados. Se existe um
envolvimento moral, por exemplo, no caso de organizações religiosas, este
aparentemente aumentado quando os membros são incentivados a participar e de fato
participam, fazendo corn que tal participação contribua para a obediência através do
processo dc envolvimento;
b) Conformismo: é o fato de se conformar com o poder a que está sendo submetido ,
conformismo comporlumenfal refere-se ao fato de o receptor de poder obedecer sem a
internalização das normas envolvidas enquanto que o conformismo atitudimil consiste
na obediência em conjunto com a internalização;
c) Percepções da autoridade: relação na qual o receptor percebe o exercício do poder
sobre ele;
d) Poder e participação: consiste no aumento da participação que proporciona uma
percepção de aumento de poder por parte do subordinado, apesar de manter ou
aumentar o poder do superior, visto que sua influência não é reduzida;
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c) Poder e comunicações: consiste no aumento do controle a partir do bloqueio da
comunicação de determinadas in Formações.
A obediência não 6. a única conseqüência das relações de poder como representaram
aquelas citadas acima. 0 receptor de poder pode se voltar contra aquele que exerce o poder
resultando em conflito entre as partes.
O conflito node ser resultado de diversas situações diferentes. Algumas bases de
conflito citadas por Hall (1986) - corn embasamento em Katz (1964) e Robbins (1974) - são:
unidades com funções semelhantes que acabam provocando uma rivalidade hostil ou
competição benévola; comunicações imperfeitas; e diferenças entre grupos ocupacionais
(entre mão-de-obra e administração ou entre grupos com poder diferente na organização, por
exemplo).

2.3.4 Recursos de poder

O exercício do poder, como uma relação entre partes, exige a utilização de

insinimemo.s. para sua efetivação; são os recursos de poder.
São considerados recursos de poder tanto o tipo de relação que vem a resultar em unia
relação de poder — são as chamadas bases de poder, quanto as características ou atributos
utilizados para se induzir ou proporcionar esta relação — que são as,foliles de potter. Esses dois
tipos de recursos de poder serão discorridos a seguir.

2.3.4.1 Bases de poder

As bases de poder consistem no estabelecimento da relação de dependência entre dois
indivíduos para que haja o exercício do poder entre eles. Hall (1984, p. 96) define as bases de
poder corno "aquilo que os indivíduos ou grupos controlam e que os torna capazes
manipular o comportamento de outrem".
Para French e Raven (1975), norinalmente uma relação de poder sera caracterizada por
diversas variáveis, qualitativamente diferentes, c que são as bases de poder. Para os autores,
são cinco as bases de poder mais importantes: poder de recompensa, poder coercitivo, poder
poder referente e poder de especialização.
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O poder de recompensa 6 definido como aquele cuja base 6 a capacidade de
recompensar. Supondo que um certo sujeito 0 exerça poder sobre outro sujeito P, tem-se que
-

a força do poder de recompensa 0/P aumenta com a magnitude das recompensas que P

percebe que 0 pode apresentar-lhe" (FRENCH; RAVEN, 1975, p. 766). Logo o poder de
recompensa depende da capacidade de 0 para dar valências positivas e afastar ou diminuir
valências negativas. O oferecimento de recompensas por 0, deve ser considerado legitimo
por P para que esse não provoque resistenem.

O poder coerchiro é baseado na percepção de P de que 0 tem a capacidade para
apresentar-lhe punições. É semelhante ao poder de recompensa na medida em que também
envolve a capacidade de 0 para controlar a obtenção de valências, entretanto, neste caso,
existe a expectativa de P de que sera punido por 0 se deixar de conformar-se à tentativa de
influencia (FRENCH; RAVEN, 1975). Portanto, a força de poder coercitivo depende da
dimensão da valência negativa da punição prometida e da probabilidade percebida de que P
possa evitar a punição através do conformismo.
"Assim como a oferta de um 'Janus por produção, numa fabrica, pode servir como uma
base para o poder de recompensa, a capacidade para despedir um empregado que esteja
abaixo de determinado nível de produção provocara poder coercitivo" (FRENCH; RAVEN,
1975, p. 767).

O poder legiuma, considerado o mais complexo dos cinco citados, visto que, para
French e Raven (1975), incorpora noções da sociologia estruturalista, da psicologia social e da
psicologia clinica.
Tem-se que a legitimidade 6 uma valência numa regido que 6 induzida por algum valor
ou norma interiorizados. 0 poder legitimo se baseia nesse conceito de legitimidade, _it) que
consiste no "poder que decore de valores interiorizados por P, que indicam que O tem um
direito legitimo de influenciar P e que este tern a obrigação de aceitar essa influencia"
(FRENCH; RAVEN, 1975, p. 770). Existem três bases para o poder legitimo:
a) os valores culturais: 0 tem características, especificadas pela cultura, que lhe dão o
direito de determinar o comportamento de P, que pode não ter tais características:
b) a aceitação da estrutura social: se P aceita corno certa a estrutura de seu grupo, sua
organização ou sua sociedade, sobretudo a estrutura social referente a hierarquia de
autoridade, P aceitará a autoridade legitima de 0, que ocupa um posto superior da
hierarquia;
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c) a designação por um agente legitimador: um 0 influente pode ser visto corn o
direito de determinar o comportamento de P porque recebeu esse poder de um
agente legitimador aceito por P.
A amplitude de poder legitimo de 0/P também deve ser considerada, pois há sempre
uma determinada area de abrangência onde O pode atuar e exercer seu poder legitimo. A
tentativa de usar poder legitimo que esta fora de sua amplitude reduzirá o poder legitimo da
figura de autoridade e reduzirá também a atração de 0 (FRENC11; RAVEN, 1975).

poder referenle tem sua base na identificação de P com 0, onde ha a presença de
um sentimento de unidade de P com 0 ou um desejo para tal identidade. Quanto maior a
identificação de P com 0, maior sera o poder referente e essa identificação pode ser
restabelecida ou mantida se P se comporta ou percebe corno 0 e tem as mesmas crenças.

Se 0 é urna pessoa pela qual P se sente muito atraído, P lerá um desejo de tornar-se
estreitamente ligado a O. Se 0 el um grupo atraente, P terá um sentimento de
participaçâo ou um desejo de reunir-se ao grupo. Se P já esta mug() ligado a 0,
desejará manter essa relação (FRENCH; RAVEN, 1975, p. 773).

Essa atração que P tem por 0 resulta no poder referente, visto que nesse contexto
possui a capacidade de influenciar P, mesmo que este não tenha consciência dc tal poder.
Por fim, o poder de especialização esta ligado a extensão de conhecimento ou
percepção que P atribui a 0, dentro de detenninada area. "Provavelmente P avalia o
conhecimento dc 0 cm relação com o seu conhecimento pessoal, assim como cm relação a
um padrão absoluto" (FRENCH; RAVEN, 1975, p. 775). Para que haja a presença do poder
dc especialização é necessário que P pense que O sabe e que P acredite que 0 está dizendo a
verdade, e não tentando engand-lo.
Ao discorrerem sobre as cinco bases de poder, French e Raven (1975) apresentaram
algumas considerações, dentre as quais destacam-se: nos cinco tipos de poder, quanto mais
forte a base de poder, maior sera este; a amplitude pode variar, mas geralmente o de maior
amplitude 6 o poder referente; qualquer tentativa de utilizar o poder fora de sua amplitude
tenderá à redução do mesmo; e quanto mais legitima for a coerção, menos tenderá a provocar
resistência e a reduzir a atração.
Galbraith (1986) apresenta uma classificação diferente para as bases de poder,
chamadas pelo autor de instrumentos de poder. Conforme Galbraith (1986), são três os
instrumentos através dos quais se torna possível manejar e exercer o poder: poder condigno,
poder compensatório e poder condicionado.
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Conforme o autor, o poder condigno adquire subordinação por meio da capacidade de
impor as preferências do indivíduo ou do grupo uma alternativa suficientemente desagradável
ou dolorosa para a abdicar de suas preferências. "0 poder condigno esmaga o
indivíduo corn algo suficientemente doloroso, fisica ou emocionalmente, para fazê-lo
renunciar a sua própria vontade ou preferencia a fim de evitar o sofrimento" (GALBRAITH,
1986,1)15).
Diferentemente do poder condigno caracterizado pela imposição do poder, o poder
compensatório se baseia na recompensa. "0 poder compensatório [...] conquista submissão
oferecendo uma recompensa positiva - proporcionando algo de valor ao indivíduo que assim
se submete" (GALBRAITH, 1986, p. 5).
Na sociedade moderna uma linha bem nítida é traçada entre o poder compensatório e
o poder condigno. Para Galbraith (1986) a coerção compensatória é considerada como muito
mais civilizada e compatível com a liberdade e a dignidade do indivíduo do que a coerção
condigna. Entretanto, é importante questionar se essa compatibilidade é considerável, apesar
de ser maior. Marx e Engels (1848) defendiam, já no século XIX, a idéia de exploração do
trabalhador proletariado pela burguesia no sistema capitalista vigente ate os dias de hoje, não
havendo nem liberdade e nem dignidade, já que, apesar de haver o pagamento pelo trabalho
realizado, haveria uma determinada parcela resultante do mesmo que seria apropriada pelo
capitalista, o chamado lucro.
O poder condigno e o poder compensatório são visíveis e objetivos. Já o poder
condicionado possui um aspecto subjetivo. De acordo com Galbraith (1986), este tipo de
instrumento é utilizado objetivando a mudança dc convicção de urna crença. "H.] é o produto
de um continuum que parte da persuasão objetiva, visível, até o ponto em que aquilo que o
indivíduo no contexto social fora levado a acreditar seja intrinsecamente correto (GALBRAITH, 1986, p. 30). A persuasão, a educação, a religião ou o compromisso social
com que parece natural, apropriado ou correto leva o indivíduo a se submeter a vontade
alheia.
Russel (1979, p. 24) exemplifica as bases de poder através de exemplos bastante
interessantes de formas de poder, que podem ser associados as classi ficações apresentadas
anteriormente por French e Raven (1975) e Galbraith (1986):

Essas lonas de poder sao mais francamente exibidas em nosso trato coin animais,
caso em que mat) se julua necessario disfarces e pretextos. Quando mil porco
amarrado por uma corda é içado aos berros para uma embarcação, sotre a força
física direla em seu COTO. Por outro lado, quando o asno proverbial segue a cenoura
proverbial, induzimo-lo a agir corno queremos ao persuadi-lo que é de seu interesse
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faz2-10. Caso intermediário entre esses é o de animais ensinados, nos quais os
hábitos se formam mediante recompensas e casticos: e também, de modo diferente,
o caso de carneiros, embarcados 'mina condllÇáo, quando o lider vai arrastado
força, e os demais o segue" voluntariamente.

Deste modo, conforme o autor, o caso do porco ilustra o que ele chama de poder
militar c policial, o do asno e a cenoura é típico do poder da propaganda, a adestração de
animais mostra o poder da "educação", os carneiros seguindo seu lider contrariado ilustram os
partidos politicos, sempre que, como é comum, urn líder respeitado está preso a camarilhas ou
a chellies partidários.
O Quadro 2 a seguir demonstra a relação entre as classi fi cações das bases de poder de
French e Raven (1975) e Galbraith (1984) e os exemplos ilustrativos de Russel (1979):

French e Raven

Galbraith (1986)

(1975)

Exemplo ilustrativo

Características

de Russel (1979)

principais

Recompensa

Compensatório

Asno c a cenoura

Recompensa

Coercitivo

Condigno

Porco içado aos

Punição

berros

Imposição

Adestração de

Normas

animais

Cultura

Legitimo

Condicionado

Intrínseco

Referente

Especialização

Carneiros seguindo o

Atração

Her

Identidade

Carneiros seguindo o

Conhecimento

lider

Percepção do
conhecimento

Quadro 2 Relação entre diferentes classificações de bases de poder
Fonte: Elaborado pela auto .a

Ao se conceituar as bases (ou instrumentos) de poder, torna-se necessário discorrer
sobre o que está por trás dos mesmos, ou o que perinite que estes sejam utilizados; são as
chamadas fontes de poder. "As bases não podem ser usadas a menos que o detentor do poder,
antes de mais nada, tenha a fonte de poder apropriada" (HALL, 1984, p. 96).
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2.3.4.2 Fontes de poder

As fontes de poder consistem em atributos ou instituições que distinguem aqueles que
detêm poder daqueles que se submetem a ele. Para Emmendoerfer e Doyle (2004), as fontes
de poder proporcionam aos individuos a chance de utilizarem suas bases de poder para
exercer poder sobre os outros. Representam a maneira como as partes passam a controlar as
bases de poder, podendo ser um cargo, características pessoais, a especialização, a
oportunidade ou a combinação desses.
Conforme Galbraith (1986), são três as tonics de poder: a personalidade, a propriedade
e a organização. Geralmente, elas aparecem combinadas entre si e cada uma delas tern uma
relação estreita, embora nunca exclusiva, com um instrumento especi fico de poder.
A personalidade — liderança, linguagem comum — consiste na qualidade do fisico, da
mente, da oratória, de firmeza moral ou de qualquer outra característica pessoal que da acesso
a um ou mais instrumentos de poder (GALBRAITH, 1986). Nos tempos modernos a
personalidade está primordialmente associada ao poder condicionado — à aptidão em persuadir
ou gerar crenças, diferentemente das sociedades primitivas onde a força física era urna fonte
bastante eficiente para o acesso ao poder condigno.
A propriedacle ou riqueza confere um aspecto de autoridade, uma firmeza de propósito
Sua posse dá acesso ao exercício do poder mais comum que existe: submeter a vontade de
unia pessoa a outra através da aquisição franca e direta (GALBRAITH, 1986). "Assim o
empregador curva os trabalhadores ao seu objetivo, o homem rico submete o seu motorista, o
grupo de interesse especifico compra os politicos, o libertino domina a amante (GALBRAITH, 1986, p. 49). A sua principal associação é com o poder compensatório, já que
a propriedade — a renda — proporciona os meios para comprar submissão.
A organização, considerada por Galbraith (1986) como a fonte de poder mais
importante nas sociedades modernas, está primordialmente ligada ao poder condicionado.
Admite-se que a organização seja indispensável quando se busca o poder ou se necessita del e.
portanto, da organização que provém a persuasão necessária e a conseqüente submissão aos
seus propósitos. - Os participantes, cm maior ou menor grau, submetem-se aos objetivos da
organização em busca de algum objetivo comum que, por sua vez, normalmente requer a
conquista da submissão dc pessoas ou grupos externos

a organização" (GALBRAITH, 1986,

p. 58).
Diferentemente de Galbraith (1986), L3acharach e Lawler (1980 apud Hall, 1984)
de finem quatro fontes de poder: cargo ou posição estrutural, características pessoais — como

-1 2

carisma, especialização — como formação profissional, e oportunidade ou a combinação do
fatores. O Quadro 3 a seguir permite veri ficar a relação entre as duas classiticações:

Galbraith (1986)

Bacharach e Lawler (1980)

Personalidade

Características pessoais

(Carisma, aparência fisica, mente, oratória,

(Carisma, aparência fisica, mente, oratória,

firmeza moral)

firmeza moral)

Propriedade

Cargo ou posição estrutural

(Dinheiro, renda)

(Hierarquia)

Organização

Cargo ou posição estrutural

(Propósitos, objetivos pretendidos)

(1lierarquia)
Especialização
(Conhecimen to, experiência)

Quadro 3 Re laçao entre diferentes classificações de tomes de poder
Fonte: Elaborado pela autora.

É importante ressaltar que as fontes apresentadas podem ser,

e geralmente são,

combinadas entre si, não sendo mutuamente excludentes.
Assim sendo, conclui-se que o poder e suas relações são temas bastante complexos
tanto cm termos conceituais, quanto em termos de verificação c identificação dos mesmos nas
relações sociais. Os recursos de poder são elementos essenciais para que as relações de poder
ocorram e podem ser combinados entre eles sem que sejam necessariamente exclusivos.
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3 METODOLOGIA

A definição da metodologia de pesquisa é extremamente importante, pois é através
dela que se atribui credibilidade ao estudo, explicando à comunidade cientifica como
trabalho foi colocado em pratica. Vieira (2004) afirma que a metodologia permite a avaliação
dos tópicos gerais de cientificidade (validade, contiabilidade e aplicação). Ademais, para
Acevedo e Nohara (2004), se o trabalho não puder ser avaliado ou replicado, não é
considerado pesquisa cientifica.
0 objetivo do presente estudo foi analisar as relações internas de poder presentes no
Movimento Passe Livre (MPL) de Florianópolis. Deste modo, serão apresentados os
procedimentos metodológicos adotados durante a pesquisa para o alcance deste objetivo. Para
isto, serão apresentadas as perguntas de pesquisa, a caracterização, o universo da pesquisa, as
categorias de analise, o plano de coleta de dados, a análise dos dados e as limitações.

3.1 Perguntas de pesquisa

A partir do objetivo proposto e do problema de pesquisa, definiram-se as seguintes
perguntas de pesquisa:
a) Quais foram os recursos de poder dos atores envolvidos no Movimento Passe
Livre de Florianópolis?
b) Quais são os recursos de poder dos atores envolvidos no Movimento Passe
Livre de Florianópolis?
c) Quais foram as alterações dos recursos de poder dos atores envolvidos Ito
Movimento Passe Livre de Florianópolis?

3.2 Delineamento da pesquisa

Conforme Vieira (2004), o delineamento da pesquisa envolve a caracterização da
pesquisa, as especificidades do método (etnográfico, estudo de caso, história oral, etc.), o tipo
de corte, o nível e a unidade de análise.
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Esta pesquisa caracteriza-se como sendo urna pesquisa qualitativa, que, conforme
Vieira (2004), se fundamenta principalmente cm análises qualitativas, caracterizando-se, cru
i-nincipio, pela não-utilização de instrumental estatístico na análise dos dados. Justifica-se,
sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenómeno social
(RICHARDSON, 1989). No caso do estudo em questão, o fenõmeno social consistiu na
configuração das relações de poder no Movimento Passe Livre de Florianópolis.
Richardson (1989, p. 39) complementa o conceito de pesquisa qualitativa armnando
que:

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podcm descrever a
complexidade de detenninado problema, analisar a inieracao de certas variaveis,
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir
no processo de mudança de detenninado gntpo e possibilitar, em maior uivei de
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos
individuos .

Como a pesquisa visou descrever as relações de poder e suas alterações ao longo da
história do Movimento, esta se caracterizou corno descritiva. "A pesquisa descritiva visa
descrever o fenômeno estudado ou as características de um grupo, bem como compreender as
relações entre os conceitos envolvidos no fenômeno em questão" (ACEVEDO; NOHARA,
2004, p. 51).
Deste modo, para o alcance do objetivo de pesquisa, foi necessário um estudo
intensivo e aprofundado do Movimento Passe Livre de Florianópolis. Dessa maneira, o estudo
foi caracterizado como um estudo de caso, que, de acordo com Acevedo e Nohara (2004),
caracteriza-se pela análise em profundidade de urn objeto ou um grupo de objetos, que podem
ser indivíduos ou organizações.
O tipo de corte realizado nesta pesquisa foi o longitudinal corn cortes transversais, no
qual ha o interesse no desenvolvimento do fenômeno ao longo do tempo, mas com foco cm
alguns momentos históricos desse desenvolvimento chamados de incidentes críticos, que
marcaram a história do fenômeno e clue, de certa forma, possuem relevância na sua
configuração atual; a coleta de dados é feita cm um Unico momento cio tempo (VIEIRA,
2004). Assim sendo, houve a análise histórica (longitudinal) do Movimento desde o seu
surgimento, hem como a análise de momentos mais marcantes (transversal).
O nível de análise é o nível organizacional, já que a pesquisa teve o objetivo de
analisar uma organização que é o Movimento Passe Livre de Florianópolis. Conforme Vieira
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(2004), este nível de análise tern como objeto central de interesse da pesquisa a organização.
As unidades de análise foram as pessoas envolvidas no MPL de Florianópolis.

3.3 Universo da pesquisa

Em meio a tantas organizações de tantos tipos e formas di fcrentes, decidiu-se por
analisar uni movimento estudantil pela simpatia e proximidade da pesquisadora com o meio
universitário. Além disso, consideram-se importantes pesquisas na área da administração que
envolvam organizações que possuam dinâmicas diferentes das organizações freqüentemente
analisadas (empresas e organizações do terceiro setor). Com isto, permitiu-se a ampliação do
conhecimento da pesquisadora na Area dos estudos organizacionais com visões e formas de
organizar diferentes.
A escolha pelo Movimento Passe Livre em Florianópolis deve-se ao fato de tal
movimento ter tido um crescimento considerável nos últimos dois anos, sendo um dos
movimentos estudantis mais conhecidos e atuantes no momento. Além disso, o MPL surgiu
na cidade de Florianópolis, sendo uma das cidades que mais se sobressai na midia6 em termos
de organização e manifestação nas ruas frente a questão do transporte público.
Deste modo, verifica-se que, confonnc a classificação de Marconi e Lakatos (1996), o
tipo de amostragem utilizada para a escolha da organização a ser analisada foi a nãoprobabilistica por "júris", já que tal escolha baseia-se no julgamento do pesquisador.

3.4 Definição das variáveis

Existem duas definições de variáveis que se complementam: definições constitutivas e
definições operacionais. Para Kerlinger (t980), as definições constitutivas são definições de
dicionario e, naturalmente, são utilizadas por todos, inclusive pelos cientistas; já as definições
operacionais especificam as atividades do pesquisador para medir ou manipular unia variável,
ou seja, define corno ele irá operacionalizar as definições constitutivas.

6

Considerando os jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo.
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Tendo em vista que o objetivo da presente pesquisa foi analisar as relações de poder
presentes no Movimento Passe Livre de Florianópolis, a variável considerada foi recursos de

Ruler.
Deste modo, tem-se a definição constitutiva de recursos de poder como sendo as
dimensões em uma organização que determinam o tipo e a direção da interação entre os
agentes sociais (VIEIRA, 2004).
Para a operacionalização dos recursos de poder, definiram-se os seguintes indicadores
(definigão operacional):
a) Bases de poder: recompensa, coerção, legitimação, referência e especialização

(FRENCH; RAVEN, 1975);
b) Fontes de poder: personalidade, propriedade e organização (GALBRAITH,
1986).

3.5 Plano de coleta de dados

Sao vários os procedimentos de coleta de dados, sendo que estes são obtidos através
dc fontes secundatias, que são aquelas que não possuem relação direta com o acontecimento
registrado, senão através de algum elemento intermediário; e de fontes primárias que são
aquelas que tiveram uma relação fisica direta com os fatos analisados, existindo um relato ou
registro da experiência vivenciada (RICHARDSON, 1989). 0 período de coleta de dados para
esta pesquisa consistiu nos meses de setembro a dezembro de 2006.
As fontes secundarias foram extraídas a partir de pesquisa documental e bibliográfica
por meio de livros, dissertações, jornais e panfletos relacionados ao Movimento Passe Livre
no Brasil e ern Florianópolis.
Já as fontes primárias foram obtidas a partir de entrevistas semi-estruturadas coin os
integrantes (antigos e atuais) com maior atuação no MPL, que possuíam maior conhecimento
e representatividade em relação ao objetivo da pesquisa; e a partir de observação não
participante em reuniões e manifestações do MPL.
As entrevistas semi-estruturadas, também chamadas de entrevistas em profundidade,
são aquelas que, cm vez de responder a pergunta através de diversas alternativas preformuladas, visa obter do entrevistado o que ele considera os aspectos mais relevantes de
determinado problema: as suas descrições de uma situação em estudo (RICHARDSON,
1989). A estrutura da entrevista pode ser verificada no Apêndice A.
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Foram entrevistados trés integrantes do Movimento Passe Livre, quatro ex-integrantes
C um simpatizante, cujos nomes foram substituidos, na analise, por letras para preservar a
privacidade dos mesmos. Dentre as oito pessoas entrevistadas, duas foram representadas, em
casos especí fi cos, pelas expressões:

Militante L e Militante M, a fim de facilitar

compreensão e interpretação da análise.
Em relação à observação não participante, de acordo com Richardson (1989, p. 214),
"o investigador não toma parte nos conhecimentos objeto de estudo como se fosse membro do

grupo observado, mas apenas atua como espectador atento". Para Marconi e Lakatos (1996)
isso não quer dizer que a observação não seja consciente, dirigida, ordenada para um
determinado fim.

3.6 Análise dos dados

Os dados primários foram coletados através entrevistas semi-estruturadas e observação
não participante, portanto a analise de dados considerada mais adequada para a pesquisa foi a
análise de conteúdo.

A análise de conteúdo 6. um conjunto de técnicas de analise das comunicações que visa
obter, através de procedimento sistemáticos

e objetivos de descrição do conteúdo das

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos
às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 1979

apud RICHARDSON, 1989).
Desta maneira, após a transcrição das entrevistas procurou-se identificar nos
depoimentos a categoria de análise definida — recursos de poder, ou seja, frases nas quais se
verificava bases e fontes de poder presentes no Movimento Passe Livre.
Para a percepção dos recursos de poder, a observação não participativa foi técnica
essencial para identificar relações que muitas vezes não cram apresentadas nas entrevistas.

3.7 Limitações da pesquisa

Para uma melhor compreensão e interpretação dos resultados obtidos, apresentam-se
as seguintes limitações de pesquisa:
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a) As entrevistas foram realizadas com alguns integrantes e ex-integrantes do grupo clue
constituiram o MPL; algumas pessoas não foram encontradas para darem seu
depoimento, portanto não se pode considerar que a pesquisa levou em conta iodos os
pontos de vista possíveis;
b) Durante o período de análise da pesquisa houve apenas três encontros locais do MPL e
apenas uma passeata de pouca repercussão, o que não permitm uma profunda analise
através do método da observação;
e) A base teórica do presente estudo consistiu apenas nas questões sobre poder, não
considerando que tais relações poderiam ser diferentes em uma organização como o
MPL (que luta pela democracia). Apesar de diversos aspectos vcriticados na analise
demonstrarem sinais de resistência ao "modelo empresarial"

e a novas formas

organizacionais, tais assuntos não foram discorridos na base teórica do trabalho.
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4 ANALISE

A análise foi realizada conforme os objetivos definidos na presente pesquisa. A
configuração do Movimento Passe Livre (MPL) e das relações de poder presentes no mesmo
possuem intlancias de um histórico anterior a sua criação oficial como MPL, portanto, para
se alcançar os objetivos propostos, torna-se necessário analisar o período desde o surgimento
da Campanha pelo Passe Livre (CPL) até o Movimento Passe Livre hoje, visto que este surgiu
partir daquela.

4.1 A idéia de luta pelo passe livre

Tudo começou no ano de 2000, quando um grupo de jovens secundaristas (cerca de
cinco ou seis jovens), com menos de 20 anos, militantes do Partido dos Trabalhadores (PT)
decidiram escolher uma bandeira de luta com o objetivo de agregar jovens e mobilizá-los em
torno de urna nova organização que estavam construindo cm Florianópolis, a Juventude
Revolução 7 (JR), que era ligada à corrente O Trabalho do PT. Dois desses quatro jovens, o
Militante L e o Militante M, haviam vindo da cidade de São Paulo e lá, já militavam na JR da
cidade. Na época, não havia uma organização que representasse a JR em floriancipolis.
Portanto, o objetivo desses jovens era agrupar mais jovens para format - a JR na cidade
de Florianópolis e para isso era necessário encontrar uma causa para tal agrupamento, uma

bandeira de luta, ou seja, uma razão para lutar.
"Na realidade nos pensávamos em ter urna bandeira de mobilização pra construir a
organização. Não pela importáncia em si da bandeira. A bandeira era como se fosse uma coisa
secundaria. A verdade era essa [...] a questão central era a construção da JR"
(ENTREVISTADO A).
A partir disto, os jovens foram orientados por urna pessoa mais velha da corrente O
Trabalho, que era o dirigente deles no processo de construção da organização, a lançar duas
campanhas simultaneamente: uma exigindo o passe livre para os estudantes, baseado na

7

A Juventude Revolução e a organização jovem da corrente '0 Trabalho' do Partido dos Trabalhadores (PT). 0
PT internamente possui diversas correntes e a corrente 0 Trabalho tem suas bases no irotskismo.
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trajetória histórica antiga de reivindicação do passe livre; e unia outra bandeira exigindo a
desvinculação do direi to a meia-entrada coin a necessidade de tima vinculação a uma entidade
estudantil.
Lançadas as duas campanhas, a campanha pelo passe livre foi aquela que resultou cm
um maior interesse pelos estudantes. "A questão do passe livre era chave para a mobilização
dos estudantes, porque era urna coisa que mexia materialmente, no bolso" (ENTREVISTADO
B).
Um aspecto que diferenciava a luta pelo passe livre das outras lutas predominantes na
década de 90 foi o fato de ela ser de caráter ofensivo. "Durante a década de noventa inteira o
movimento sindical, o movimento estudantil estiveram sempre na defensiva [...] então era
contra tirar alguma coisa que foi conquistada. A luta pelo passe livre

é ofensiva -

(ENTREVISTADO B).
Percebe-se que, ainda neste período, esses jovens não possuíam conhecimento sobre o
sistema de transporte e sobre as condições do mesmo, como declara uni dos entrevistados:

Então isso é importante pra entender que não foi urn primeiro entendimento de que o
transporte coletivo de fato é um problema estrutural grave que aliena as pessoas no
sentido de não permitir que as pessoas possam se deslocar, para a formação
completa, a formação clássica de cultura, lazer. Isso nos fomos descobrir na
realidade depois, estudando o tema, vendo que a coisa pegou, que as pessoas se
interessavam pela discussão, vendo que aquilo tinha urn potencial de mobilização
(ENTRE VETADO A).

Decidida a campanha que demonstrou maior importância, o grupo de jovens iniciou
então a Campanha pelo Passe Livre, que havia sido escolhida, não por uma percepção desses

jovens da necessidade e importância da causa, mas sim por ter sensibilizado de maneira mais
intensa a juventude de Florianópolis.

4.2 A Campanha pelo Passe Livre cm Florianópolis

A Campanha pelo Passe Livre (CPL) então se inicia no ano de 2001, quando os
integrantes da JR começaram a recolher assinaturas para um abaixo assinado a favor da luta

0 termo passe livre refere-se ao transporte público gratuito. Os primeiros registros de reivindicações pelo Passe
Livre estão presentes desde a década de 40 no Acre.
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pelo passe livre. "Foram cerca de 20.000 assinaturas. Na epoca eram mais alunos
secundaristas 9 . Era um grupo de cinco, seis pessoas em torno da JR" (ENTREVISTADO A).
Durante aproximadamente dois anos a CPL esteve ligada diretamente à JR que por sua
vez era ligada à corrente 0 Trabalho, pertencente ao PT. Os jovens da JR que organizavam a
luta pelo passe livre. Entretanto, o fato de a campanha e a JR estarem ligadas a um partido
politico impedia muitas vezes a autonomia para tomar decisões dentro da organização o que,
conforme alguns dos entrevistados, acabava impedindo o crescimento da CPL.
Dentro da própria JR se pregava mui to a independência da juventude, que esta deveria
ter sua própria organização e aprender com seus Próprios erros. Deste modo, com o intui to dc
promover uma maior autonomia, liberdade e poder de decisão na Campanha pelo Passe Livre,
surgiu um atrito entre os jovens e a corrente O Trabalho. "A gente sempre teve a concepção
de que a juventude atrelada ao partido ela sempre vai estar amarrada por esse partido, porque
o partido está sempre falando: 'Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A gente
estaria sempre dependente, por exemplo, do que o PT queria" (ENTREVISTADO G).
Alguns entrevistados defendem a ide.ia de que a estrutura hierarquizada e centralizada
dos partidos politicos já não condiz com a nova realidade dos movimentos sociais e que tal
configuração no PT foi vista como uma barreira ao desenvolvimento da CPL. E foi esta
divergência estrutural que provocou o conflito entre a JR e 0 Trabalho, o que resultou na
expulsão desses jovens da JR.

Essas organizações (partiddrias) hoje são muito limitadas. As formas de organização

e de orientação política dos jovens são maim diferenies hoje e essas organizações
funcionam mui to corno funcionavam as organizações durante a Ditadura Militar [...]

o discurso é um discurso antigo, que jii não Ella a realidade (ENTREVISTADO

Dentro da organização partidária havia o discurso da importância da independência da
juventude, no entanto isso não era observado internamente, conforme declaram alguns
entrevistados. "Os jovens discutiam, tomavam decisões e os adultos iam hi e modificavam
tudo" (ENTREVISTADO A).

Durante uns dois anos a gene sempre enfrentou um problema de não conseguir
crescer porque esbarrava no problema da estrutura partidária, da estrutura de
organização. E quando eu identifiquei esse problema que era um problema empírico,
eu comecei a levar uma discussão pela independéneia da organização juventude
(ENTREVISTADO B).

'

Alunos estudantes de Escolas de Ensino Médio, Ensino Técnico, Profissinalizante e Pré-vestibular.

5 1)

A partir deste conflito e da critica ñ estrutura hierarquizada e centralizada das
organizações, yen [learn-se os primeiros indícios dos princípios que formarão mais [al -de o
Movimento Passe Li vre.

Os conflitos entre os membros da JR de Florianópolis e os adultos-dirigentes da
corrente O Trabalho se acirravam à medida que os primeiros buscavam se
autodeterminar, aplicando novas idéias e projetos, que não eram bem vistos pelos

dirigentes da cmvente, para os quais a juventude, na prática , deveria reproduzir e ser
uma correia de transmissão da direção adulta (1.IBERATO. 2006, p. 220).

A partir da expulsão da corrente 0 Trabalho no final de 2002, esses jovens decidiram
transformar a JR cm Jill (Juventude Revolução Independente) em busca da liberdade
independência que não haviam Lido dentro de 0 Trabalho e do PT; organização politica de
juventude que acabou se confundindo com a própria Campanha pelo Passe Livre.
Percebe-se que a afirmação de Mesquita (2003) de que uma forma tradicional de flyer
política já não contempla a diversidade e anseios da juventude atual e de que existe a
emergência de novas práticas no interior do movimento estudantil; condiz com

o que estã

sendo observado no conflito entre os jovens da JR e 0 Trabalho e na formação da JRI.
"Mais do que uma mudança de nome, uma própria mudança de metodologia se
processava ao mesmo tempo em que os militantes da campanha e da JR se afastavam de O
Trabalho e do PT - sem se aproximar de outro partido ou corrente politico-partidária (LIBERATO, 2006, p 221). A autonomia do movimento era característica principal do mesmo
e seria defendido em detrimento da lógica de partido ou de organização política.
Percebe-se também que os entrevistados já não

se sentem representados pelas

instituições estudantis que tem este papel, outro motivo para a criação da JRI:

Os estudantes Lem entidades que representam eles (UNE, DBES, UCE) e essa
entidades estão muito burocratizadas, estão muito presas a interesses de certos
grupos que participam do governo, então eles tern um interesse em manter uma certa
govemabilidade (ENTREVISTADO E).

A JRI então, pela própria razão de seu surgimento, não possuia limitações e restrições
a novas concepções. "Para fazer parte da mesma bastava ter vontade pela revolução. Algo que
colocaria junto jovens de formação anarquista, trotskista, leninista c sem formação política
alguma" (LIBERATO, 2006, p. 221). Portanto a ideologia ou a formação política dos
integrantes tinha sua importância na constituição heterogênea do movimento que contribuiria
para a transformação e desenvolvimento do mesmo, sem, no entanto, ser uma diretriz de
limitação a novas visões.
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4.2. I 0

nabo fito de have e

u.s. primeiras memilestay5e.s .

0 ano de 2003 foi marcado pelo initial ho de base através da conscientizacão dos
estudantes. "Era urn trabalho de base, passando nos colégios, fazendo trabalho com
secundaristas, falavam do passe livre, principalmente nos colégios estaduais"
(ENTREVISTADO D).
O texto escrito pela JRI que apresenta uma avaliação c uma proposta frente ao
transporte coletivo, permite uma maior compreensão da situação do transporte coletivo no
município de Florianópolis, bem como a posição da CPL frente a tal situação (JR!, 2003 apud
LIBERATO, 2006, p. 224):

Iloje em dia uma das grandes formas de arrecadação de capital "legal - e sob a
exploração de operários e da população, é o transporte coletivo privado, ilegal, feito
sem licitação, sem transparáncia, favorecendo as empresas ligadas à família Amin
que estava no poder — o marido no Governo do Estado a esposa na prefeitura. Com
poderes no aparelho de Estado, nas instituições políticas, na justiça, os donos do
transporte coletivo criaram todas as condições - Iegais" para super-explorar o
transporte da cidade, um dos mais caros do mundo! Esse tipo de situação esmaga a
população e provoca grande indignação de amplos setores que fazem utilização do
transporte coletivo. Nesses últimos trõs anos levamos a campanha do passe-livre que
foi urn importante primeiro passo, no sentido de enfrentar os donos do transporte
coletivo. hoje estamos aptos a pressionar essa reivindicação ate a vitória Se
pretendemos realizar uma atividade militante focada, é contra esse setor que
devemos concentrar nossos esforços. E na luta contra o transporte municipal que
poderemos incendiar a população contra os setores mais atrasados, oligarquicos que
se mantém na condução e na divisão da exploração:
- Guerra aos exploradores do transporte coletivo em Florianápolis.
- Mobilização e paralisação no dia da inauguração do Sistema Integrado, e de um
possível reajuste.
- Levantar a discussão do transporte coletivo municipal e público, sob o controle do
Estado.

Em setembro deste mesmo ano, houve ern Salvador urna revolta que inspiraria a CPL,
era a chamada Revolta do Buzú, que reuniu milhares de estudantes nas ruas da cidade durante
tit semanas, contra o aumento das tarifas do transporte público.
A particularidade deste movimento estudantil foi o fato de não haver lideres oficiais,
mas sim grupo de grêmios e estudantes que auxiliavam as mobilizações e organizavam as
passeatas. "0 episódio foi caracterizado pela independência dos estudantes em relação a
partidos politicos e entidades estudantis" (LIBERATO, 2006, IL 222).
1-louve algumas antigas lideranças estudantis partidárias e outras entidades pone°
representativas que tentaram guiar

o movimento de maneira imposta, entretanto não

conseguiram a atenção dos manifestantes. Parecia ser urna manifestação espontânea

c
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autônoma, ã qual nenhuma entidade política conseguia impor suas vontades e interesses (CMI
BRASIL, 2004).

As manifestações não conseguiram reverier o atimento da tarith, mas a Revolta do
BUZLI iria ser uma grande inspiração para a Campanha pelo Passe Livre de
Florianópolis e seria o marco inicial de urna série de revoltas contra aumentos dc
tarns que ocorreriam em várias cidades brasileiras nos anos Sean hues,
protagonizados por estudantes (LIBERAL°, 2006, p. 222).

Em decorrência da grandiosidade e particularidade da Revolta do BuzU, o filme da
manifestação

paSSOU

a circular por todo o pais, motivando e inspirando outros estudantes a

realizarem também manifestações em seus municípios.
"Ficou a lição de luta para a população; proporcionaram-se novas discussões sobre a
forma de atuação dos movimentos sociais, reoxigenaram-se os grêmios estudantis, além de
estar plantada no coração de cada um o desejo de retornar por uma luta ainda maior, o
PASSE-LI VRE!" (CMI BRASIL, 2004). A partir dai iniciaram diversas campanhas pelo
passe livre e por redução de tarifas em todo o Brasil.
Para a CPL de Flovianopolis, apesar de ser uma reivindicação pela redução da tad ra e
não pelo passe livre, o filme foi bastante importante para o processo de conscientização que
estavam realizando, conforme declaram alguns dos entrevistados: "Dai a gente conseguiu o
video dessa chamada Revolta do Buzit que motivou a gente aqui dc Florianópolis a pensar que
também era possível fazer alguma coisa aqui" (ENTREVISTADO C). "Eu tive contato com
video que eles passavam, que era urna forma de des chegarem nas pessoas"
(ENTREVISTADO D).

O filme era passado nas escolas e também no Centro Integrado de Cultura (CIC), uni
espaço cultural da cidade. Havia também discussões a respeito do fato ocorrido e apresentado
no filme: "Após a exibição do video, discussão sobre as insuficiências do movimento de
Salvador, dos setts erros e acertos, e do porquê não terem conseguido alcançar a reivindicação
central" (VINICIUS ia , 2005, p. 26). As discussões serviriam para dirccionar as lutas em
Florianópolis para que não reproduzissem os mesmos erros cometidos na Revolta do Buzú.

Em halms gerais, o que se poderia concluir é que faltara um certo nível dc
organização. A experiência de Salvador deixou claro também que o movimento
deveria estar muito atento a individuos politiqueiros, principalmente de organizações
estudantis, que pretendem se passar por representantes do movimento (e que muitas
vezes caem de pára-quedas depois que o povo já está nas ruas), pois em seu nome,

ID Leo Vinicius é atual min Lame do Movimento Passe Livre. Ao participar das duas Revoltas da Catraca em
Florianópolis, escreveu dois livros que relatam sua vivência nos dias de manifestação em forma de diário.
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eles acabam negociando
gabinetes proposlas totalmente estranhas ã vontade
popular (VINICUS, 2005, p. 26).

-

Dai eles passavam esse filme nos colégios e tal, passaram no CIC uma vez, e tava

começando a se organizar mais ou menos naquela época, ja tinha um Miele° mais duro, mais
flume. Dai começaram a fazer ações mais chamativas" (ENTREVISTADO D).
A Campanha pelo Passe Livre, que acabava se confundindo com a própria
começava a crescer e ganhar novos integrantes, os quais a maioria, conforme Liberato (2006),
eram estudantes secundaristas, de escolas públicas, semi urna doutrina política definida ou
formação política anterior. "Um ponto forte do movimento são os estudantes secundaristas. A
maioria é secundarista. É sempre voluntário. As pessoas estão lá porque acreditam que aquilo
o mais correto" (ENTREVISTADO E).
As primeiras manifestações ocorreram ao longo dos anos de 2003 e 2004. Foram
aproximadamente 65 manifestações, todas com 500, 600 e 700 pessoas. "Foi um negocio
assustador pra cidade, que nunca tinha acontecido. Tinham três manifestações por mês [...] foi
um transtorno pra cidade" (ENTREVISTADO B). Além das manifestações, houve duas
ocupações da Câmara dos Vereadores e de seções da Camara, shows pelo movimento, bem
como placas exigindo o passe livre.
E assim, no ano de 2004, a Campanha pelo Passe Livre se preparava para a luta nas
ruas, visto que já se previa o aumento das tarifas do transporte público em Florianópolis. "Já
tinha uma mobilização bem difundida que ia acontecer, né. Todo mundo sabia que ia
acontecer" (ENTREVISTADO B).
Dia 22 de junho, o Conselho Municipal votou o aumento de 15,6% das tarifas, que
passariam a ser as mais caras do Brasil apesar de ter um sistema consideravelmente de baixa
qualidade (VINICIUS, 2005).
Decidido o aumento das tarifas, a CPL convocou uma grande manifestação no
Terminal do Centro (T10EN) de Florianópolis contra o aumento para o dia 28 de junho, um
dia após a entrada em vigor das novas tarifas. "(A CPL) tava ficando forte, tava conseguindo
fazer manifestações corn quase mil pessoas e de repente surge o aumento das tarifas, dai vac)
várias pessoas pras ruas e a policia tava despreparada" (ENTREVISTADO D). "L..] dai a
gente pensou: 'Vamos fazer alguma coisa que nem fizeram em Salvador?'"
(ENTREVISTADO C). Esta manifestação marcou o inicio da primeira Revolta da Catraca.
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4.2.2 A primeira Re rufia da Cotram 2004
-

A primeira Revolta da Catraca impressionou todos os envolvidos - estudantes,
prefeitura, comunidade - inclusive os integrantes da CPL, pela sua intensidade e extensão
inesperadas. Foram onze dias (de 28 de junho à 8 de julho) de manifestação nas ruas de
Florianópolis que envolveu cerca de seis mil pessoas, que fecharam os terminais, ocuparam a
polite Colombo Sales e invadiram a Camara dos Vereadores e a prefeitura.
Foi uma manifestação que iniciou em sua grande parte espontaneamente, já (pc
enquanto um grupo de pessoas insatisfeitas com o aumento das tarifas se manifestava no
TICAN (Terminal de Canasvieiras) fechando o terminal, outro grupo, mesmo não sabendo do
que ocorria no TICAN, se manifestava no TICEN (Terminal do Centro) fechando-o também.
Outros terminais também foram impossibilitados de funcionar por causa das main festações,
mesmo no sabendo entre os grupos de manifestantes o que estava ocorrendo nos outros
terminais da cidade, embora a concentração maior se encontrava no centro da cidade, próximo
ao TICFN, onde aconteceriam os confrontos com a policia.
"Não havia urna organização que pudesse agregar todo mundo. Tanto é que saia
manifestação em outros terminais e a gente ficava sabendo pelo RBS I I . Varias pessoas,
grupos aqui, grupos ali, que se organizavam - (ENTREVISTADO E). Essas pessoas não eram
apenas estudantes - apesar de a maioria ser constituída por secundaristas - mas sim pessoas
da comunidade que também estavam indignadas com o aumento, considerados abusivos.
No terceiro dia houve o primeiro grande confronto coin a policia. "Bomba de gás
lacrimogéneo, bomba de efeito moral, bala de borracha, cães, tropa de choque, corre-corre, e
eu com a minha bicicleta amarela [...]. Urna adolescente está desmaiada no chão,
provavelmente efeito do gas" (VINICIUS, 2005, p. 37). Em reposta as acusações dos
movimentos estudantis de que há ulna repressão truculenta da PM em relação aos protestos
contra o aumento das tarifas de õnibus na cidade, o prefeito de Florianópolis, Dario Berger
(PSDB), declarou que a "policia não bate em ninguém de graça" (FOLHA DE SAO PAULO,

2005).
A partir deste dia, o grupo de manifestantes começou a aumentar; muitas pessoas
apareciam em razão da indignação frente a violência policial querendo lutar também pela
causa ali defendida, algumas surgiam simplesmente pelo fato de perceber que a Revolta

II A RBS é uma empresa de comunicac5o mullimidia que opera no sul do Brasil, líder de audiência em
Florianápolis.
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poderia ser uma eficiente forma de se ganhar popularidade e reconhecimento como lidei- do
movimento e outras por quererem aproveitar a oportunichide de fazer algazarra na cidade.
Conforme um dos entrevistados, a primeira Revolta da Catraca foi mais tranqüila se
comparada com a segunda Revolta da Carraca — ocorrida em 2005, tanto em termos de
repressão quanto em termos de organização da policia: "Eles não sabiam como lidar com o
movimento daquela dimensão dai facilmente agente conseguiu fechar a ponte, que foi
decisivo para o congelamento da tarifa naquele momento" (ENTREVISTADO D).
Além do despreparo da policia e da prefeitura, a CPL também não estava preparada
para uma manifestação como aquela. "Quando eram manifestações so pelo passe livre, o
movimento (CPL) conseguia dar uma direção. Dai quando surgem cinco mil pessoas, que não
têm ligação nenhuma (com a CPL), dai o negócio complica" (ENTREVISTADO D).
As assembléias, para decidir qual o rumo que o movimento deveria tomar, eram feitas

ao mesmo tempo ern que a Revolta ocorria. "Durante o processo da revolta, a genie decidiu
isso: não tern líder a organização, tudo que tiver que ser feito sera em assembléia na rua, as
pessoas votando e discutindo" (ENTREVISTADO B). Era bastante rudimentar sem aparelhos
de som, entretanto bastante democrática. "[...] um falava e o resto repetia pra todo mundo
ouvir, ai se expunham as posições: 'Vamos lá pra prefeitura' e outro 'Melhor irmos pra
Câmara dos Vereadores' e outros diziam: 'Melhor voltarmos pra casa, descansar e continuar
amanhã" (ENTREVISTADO E). As posições eram votadas na hora e o movimento seguia a
direção da maioria.
É importante ressaltar que apesar da CPL ter sido considerada a organização
responsável pela manifestação, os entrevistados afirmam que "a Revolta é muito mais que a
CPL ou o MPL. Quem fava la na rua, não fava pelo passe livre, tava pela redução da tarn"
(ENTREVISTADO C). Outro entrevistado afirma que o aglutinador era a redução da tarifa,
não a CPL.

quando a genie viu tinha um monte de genie, Lava lotado (o TICEN). E tinha
um monte de gente que nem tinha ouvido falar de passe livre, então extrapola o
movimento. Pode ser que o Movimento tenha riscado o fásforo, mas so houve o que
houve por causa de muitas pessoas quem nem são estudantes e que nem tem contato
com passe livre (ENTREVISTADO C).

A CPL, que mais tarde viria a ser o MPL, acabava por ser associada h Revolta por ter
um histórico de luta pelo transporte público. "0 MPL teve unia importância no inicio pra
chamar o pessoal e fechar o terminal, mas depois daquilo a gente já não tinha controle
nenhum" (ENTREVISTADO C).
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Contudo, é importante ressaliar que o trabalho de base realizado pela CPL, no período
anterior ft Revolta, em torno da questão do transporte coletivo na cidade foi imprescindível
para que o movimento contra o aumento das tarifas tivesse o resultado que Leve.
No décimo dia de manifestação, após toda a pressão popular que se fortalecia e
algumas negociações com a prefeitura, suspendeu-se o reajuste das tarifas por um período dc
30 dias, o que foi considerado o primeiro passo para a vitória.
Por fim, o ano de 2004 foi considerado bastante produtivo pelos entrevistados c de
grande importância para a fbrmação do Movimento Passe Livre em Florianópolis, bem como
no Brasil. A CPL ganhou mais fôlego para se organizar mais e continuar o seu processo de
luta. "De repente não era mais só uma militancia de rua, tinha reuniões onde havia discussões.
Dai a gente começou a organizar a Campanha pelo Passe Livre como um movimento, a idéia
do MPL" (ENTREVISTADO F)- Aproveitou-se então o fato de a CPL ter sido considerada
referência no Brasil, após a luta de 2004 e a aprovação da lei do passe livre, e procurou-se
agregar mais pessoas em torno da questão do passe livre.
Ainda no ano de 2004, no segundo semestre, o Projeto de Lei do Passe Livre para os
estudantes foi aprovado na Câmara dos Vereadores c a Lei sancionada na prefeitura de
Florianópolis, fato que fez com que o ano de 2004 fosse considerado um ano vitorioso para a
CPL 0 dia 26 de outubro, data em que foi votada a Lei em primeira sessão, foi determinado
como o Dia Nacional do Passe Livre.
A Lei do Passe Livre detennina que os Estados deverão se incumbir de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede estadual, bem como os Municípios deverão se
encarregar assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (ANEXO A).
"Florianópolis foi o lugar que surgiu com mais força e deu forg a pra outras cidades"
(ENTREVISTADO D). A Revolta serviu de inspiração para as outras manifestações que
vieram a ocorrer em todo o pais.

4.2.3 0 incentivo à questão cio passe livre no Brasil

No mesmo Fries em que ocorreu a Revolta, foi realizado em Florianópolis o I Encontro
Nacional pelo Passe -Livre, convocado e organizado pela Campanha pelo Passe Livre de
Florianópolis, com o objetivo de aproximar as iniciativas pelo passe livre existentes em
diferentes cidades do pais.
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"Algumas dezenas de estudantes atenderam ao chamado, de várias cidades: Belém,
Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, flu, Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba, além de
Florianópolis - (LIBERATO, 2006, p. 225). De acordo corn os organizadores do Encontro, o
evento liii pouco representativo, porem foi bem sucedido em suas expectativas.
Foi nesse período, final de 2004 e inicio de 2005, que houve um conflito interno no
grupo da CPL de Florianópolis por divergências políticas, mais precisamente entre o Militante
Leo Militante M - os dois jovens de São Paulo que iniciaram a campanha pelo passe livre em
Florianópolis - e que provocou a ruptura da JAI. A partir desta ruptura se criaram dois grupos
divergentes e o MPL foi resultado de um desses grupos, aquele que concordava coin as idéias
do Militante M.

4.3 0 Movimento Passe Livre cm Florianópolis

Antevendo a presença de muitos jovens militantes no V Fórum Social Mundial I 2 em
Porto Alegre, a Campanha pelo Passe Livre de Florianópolis resolveu convocar uma Plendri a
Nacional do Passe Livre, a ser realizada durante o evento, com a idéia de formar uni
movimento pelo passe livre de âmbito nacional (ou dar os primeiros passos nesse sentido),
articulando as várias iniciativas locais (LIBERATO, 2006).
houve a participação de cerca de 250 pessoas, representantes de 29 cidades, de 16
estados do Brasil, sendo mais representativa que o primeiro Encontro ocorrido cm
Florianópolis. "MPL é do inicio de 2005 no Brasil. Antes tinham Campanhas distintas pelo
pais. Dai na plenária no FSM essas várias Campanhas que não se conheciam passaram a
trocar experiências e começaram a enxergar algumas coisas em comum - (ENTREVISTADO
C).
Assim, a partir da Plenária no V FSM chamada de "Caracol Intergalactic-a", que o
Movimento Passe Livre foi criado oficialmente. "Dai o MPL começou a tomar um corpo de
organização mesmo, foi quando foram definidas as diretrizes" (ENTREVISTADO F). Os
princípios, as diretrizes e as perspectivas do MPL podem ser verificados no texto a seguir
produzido na Plenária (LIBERATO, 2006, p. 228):

12 O Fórum Social Mundial (FSM) é um espaço de debate democrático de idéias, aprofimdamento da rellexão,
Formulação de propostas, troca de experiências e articulação de movimentos sociais, redes, ONGs e muras
organizações da sociedade civil que se opacm ao neoliberalismo e ao dominio do mundo pelo capital e por
qualquer Forma de imperialismo. O primeiro FSM foi realizado em 2001 (FORUM SOCIAL MUNDIAL, 2007).
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Sobre princ(pios gerais
0 Movimento pelo Passe-Livre é 11111 movimeino autônomo, independence e
aparticlário, mas não anti -partidário. Nossa disposição 6 de Frente Unica mas com
os setores reconheeichtmente dispostos it luta pelo Passe-Livre estudantil e pelas
nossas perspectivas estratégicas. Os documentos assinados pelo Movimento devem
,

conter o noine Movimento pelo Passe-byre, evitando, assim, as disputas de
projeção de partidos, entidades e organizações.
Sobre o Grupo de Trabalho
a) Que seja retirado da Plenaria Nacional pelo Passe-Livre um Grupo de Trabalho,
com membros de cada delegação presente.
b) Que não tenha qualquer poder deliberativo, mas meramente de execução de
tarefas especificas deliberadas na Plenária através do método do consenso.
c) Que esse CT se organize por um grupo de intemet.
Tarefas designadas ao Ill: I ) organizar o II Encontro Nacional pelo Passe-Livre; 2)
construir urn site de interne( para o Movimento pelo Passe-Livre, que agrupe as
informações e noticias sobre o movimente c 3) organizar a coleta de assinaturas para
Projeto de Lei Federal pelo Passe-Livre.
Sobre as pin -spec-liras esircnégiects
A luta pelo Passe-Livre estudantil não tem Jim em si mesma Ela é o instrumento
inicial de debate sobre a transformação da atual concepção de transporte coletivo
urbano, rechaçando a concepção mercadológica de transporte e abrindo a luta por
um transporte público, gratuito e de qualidade, para o conjunto da sociedade; por um
transporte coletivo fora da iniciativa privada.

Verifica-se que o MPL possui características típicas dos novos movimentos estudantis
que estão surgindo apresentadas por Mesquita (2003) com características voltadas
descentralização, autonomia c independência; características essas que vão contra aquelas
defendidas

pelas entidades estudantis tradicionais. ''Horizontalidade, apartidarismo

independência frente

e

as instituições, ou seja, nenhum partido dá linha política pro

Movimento; a gente que conversa e que se auto-regula" (ENTREVISTADO C).
De acordo com um dos entrevistados, inicialmente a luta era pelo passe livre
estudantil, porem, posteriormente, houve o entendimento de que se deveria ter uma
reivindicação mais ampla sobre o transporte, então a possibilidade de mobilizar outros setores
da sociedade que não apenas os jovens. Portanto, o MPL passou a visar o passe livre para toda
sociedade c não só para os estudantes.
Se comparado com a CPL, o MPL não apresentou grandes mudanças estruturais e os
princípios seguem a mesma direção daqueles definidos no inicio da Campanha. "Mais do que
um instrumento de luta para a população urbana, o MPL é a construção real de uma nova
forma de se fazer política, politica esta que respeita as individualidades e constitui-se a partir
da pluralidade e da autogestao" (VINICIUS, 2006, p. 7). Essas práticas já vinham sendo
postas cm prática desde a criação da CPL.
Urn militante do MPL de Florianópolis apresentou o seguinte relato em um dos
Encontros Nacionais do MPL (LIBERATO, 2006, p. 232):
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Se nota também que o N1PL nasce com uma incrível Força mobilizadora de joyous
que "nao gostam de politica". Ou !nether, de jovens qUe nao tem saco para
politicagem, que estão cansados dos longos discursos da esquercla que Utz, e
ha tempos não acreditam mais cm poses e beijinhos distribui dos para as crianças. 0
MPL tem essa capacidade de mobilização exatamente por SOLI earthier apartidario.
autónomo c horizontal. A maior parte da base do Movimento do Passe I.ivre (os
sectindaristas) quer fazer acontecer, ainda que somente por agnate instante na
maniFestação. Eles e elas rechaçam partidos e quase nenhum tem uma ideologia
politica. Mas a semente foi plantada (...), vejo ISSQ no meu colégio. Iii esta se
criando urna cultura de assembléias e manifestações. O que antes era julgado como
única e exclusivamente responsabilidade do grémio, é assumido pelo coletivo,
deixando para o grémio apenas a responsabilidade dos encaminhamentos, isso
quando necessário. Talvez isso possa se transferir para outros planes, torço que a
partir de agora esse colegas em qualquer eleição votem sem esperar unia mudança
vertical das coisas e tenham cada vez mais vontade de participar.

As não-limitações e restrições a novas ideologias, crenças e concepções foi mantida,
tanto que a formação do MPL hoje se constitui em anarquistas, trotskistas, leninistas e outros
sem formação política definida através de seu caráter apartidário, autianomo e horizontal.

4.3.1 0 Movimento Passe Livre no Brasil

loje o MP L conta com núcleos formados em cidades que se estendem de Porto Alegre
h. Rio Branco, passando por Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Curitiba, Sao
Paulo, Campinas, Santos, Aracajia, Fortaleza-Maracanaia, Salvador, Distrito Federal

e

Goiania. Além disso, Belo Horizonte, Vitória, Cuiabá e Recife são cidades onde existem
movimentos de luta pelo passe livre e pela desmercantilização do transporte, que atuam sob
princípios bastante semelhantes aos do MPL e inclusive discutem aderir ao movimento
nacional (VINICIUS, 2006).
Os Encontros Nacionais anuais do MPL são de extrema importância para mantel a
troca de experiências e conhecimento entre os MPL's das diversas cidades no pais.

4.3.2 A seguncla Revolla c/a Catraca - 2005

Conquistada a aprovação da Lei do Passe Livre e o impedimento do aumento de
15,6% nas tali Las do transporte público, tudo parecia estar sendo bem encaminhado. Ate que
na véspera do Natal de 2004, a prefeitura e os empresários de transporte coletivo aumentaram
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as tarifas em 6,8%. As vésperas de Natal, o MPL tentou em vão mobilizar estudantes e
população no dia 23 de dezembro, clue não surti LI efeito algum.
Posteriormente, "no meio de

UM

feriadão, numa sesta-fèira, dia 27 de maio de 2005,

sai a noticia de que as tarifas estariam mais caras em média 8,8% a partir de domingo, dia 29 (VINICIUS, 2006, p. 13). Os 6,8% somados aos 8,8% resultariam nos 15,6% pretendidos
anteriormente pelas empresas de transporte coletivo.
Foi este motivo que levou a população de Florianópolis a se manifestar mais uma vez
frente a situação do transporte público, era a segunda Revolta da Catraca que começou no dia
30 de maio. Mais uma vez, "não era uma revolta pelo passe livre, era uma revolta pela
redução da tarifa, mas a referência era o MPL poi- causa de todo o histórico que o movimento
tinha. Então se esperava muito que o MPL soubesse o que fazer" (ENTREVISTADO F).
A Revolta durou três semanas chegando a ter cerca de 10 mil estudantes nas ruas que
fecharam as avenidas Paulo Fontes, Mauro Ramos e Beira-mar; invadiram e fecharam os
terminals, se acorrentaram na prefeitura e também chegaram a colocar fogo na Camara dos
Vereadores. A maioria queria interditar a ponte, entretanto, a policia estava preparada para
impossibilitar tal ato, portanto isto não ocorreu_
Desta vez, todos os envolvidos já estavam mais preparados para a manifestação, tanto
policia, a população, a prefeitura e os manifestantes. Por isso houve uma maior violência
por parte dos policiais, bem como uma maior destruição

e rebeldia por parte dos

manifestantes.
A violência policial foi gritante, violência esta que pode ser verificada no video cujo
nome é "Amanita vai ser maior 13 " gravado por um cinegrafista. A cena mostra um integrante
do Movimento Passe Livre parado e de mãos para cima. Um policial o derruba, o imobiliza
sem resistência alguma e o soca na cabeça até ele desmaiar. "Por fim os policiais o arastam
desacordado e o largam no canteiro, como um saco de batatas podre" (VINICIUS, 2006, p.
32). "Foi totalmente contra os direitos humanos o tratamento com os estudantes. Foi
desproporcional" (ENTREVISTADO C).
"A policia estava mais preparada. Nos a assustamos, mas ela foi muito mais violenta.
Teve a cena do menino que foi espancado na Beira-Mar e teve muita gente presa também"
(ENTREVISTADO C). No primeiro dia prenderam três integrantes do MPL considerados os
lideres do Movimento e no decorrer dos outros dias foram presos mais 16 manifestantes.

13

0 cinegrafista Alex Antunes ganhou o premio Vladimir Herzog pela cena capturada.
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O movimento tic 01.1 Um pone.° mais amedroniado, mas também um pouco mais
enfureeido, porque tu ye o teu colega sendo agredido na tua frente, levando tiro.
menina passando mal por causa de bomba e tio lie ia I, se puder, passando corn cavalo
em cima. Isso foi deixando o pessoal cam mais raiva e os pais das pessoas também
(ENTREVISTADO C).

Apesar da prisão dos que eram considerados lideres do Movimento, a manifestação
não perdeu Corp, ao contrario do que se esperava a manifestação cresceu em número de
pessoas, o que, de acordo com os entrevistados, provou que a Corp da Revolta não se
encontrava cm algumas pessoas consideradas "cabeças" do movimento, mas sim na
indignação das pessoas. "Não perdeu força até pelo caráter não centralizado do movimento"
(ENTREVISTADO F). ''Tinha o cara que tava la sempre chamando e falando, mas a thrya do
movimento não tava naquele cara" (ENTREVISTADO E).
Além disso, o fato de aumentar a violência acabava por revoltar ainda mais a
população, como afirma Vinicius (2006, p. 27): "Se na segunda-feira, dia 30 de maio, éramos
centenas, na terça-feira éramos milhares! As autoridades não haviam aprendido a lição do ano
passado: mais repressão, mais genie na rua". "A policia desceu o cacete na molecada, a
molecada apanhou, apanhou e cada vez que apanhava ficava maior" (ENTREVISTADO B).
Logo que os "lideres" do movimento saíram de cena, apareceram outras pessoas para
tomar a frente, portanto a Revolta continuava, como afirma um dos lideres que foi preso:

A própria polícia quis me usar para amenizar a revolta, dizendo que eu poderia fakir
sem ser preso desde que falasse o que eles queriam. Então na segunda Revolta

surgiram outras pessoas que assumiram esse papel. A minha prisão foi uma leitura
deles previa. Quando a gente anunciou a segunda revolta eles ¡It me marcaram pra eu
ser preso, porque eles achavam que me prendendo eles acabariam com a revolta.
Mas não funcionou porque lido era um problema de liderança. E importante, Liras
no é essencial. Quer dizer, se não é o Militante M, é outro!

E a outra pessoa que apareceu após a prisão dos três integrantes do MPL foi um dos
Mkt-es da CPL que havia se afastado do grupo do MPL, o Militante L. "Por sua postura, ele
havia se afastado politicamente na cidade [...], mas naquela terça-feira ele foi a única pessoa
capaz de conseguir fazer os manifestantes sentarem, ouvirem propostas, votarem as propostas
e se guiarem cm um rumo comum" (VINICIUS, 2006, p. 30).
Além da maior violência policial, houve também muita destruição material por parte
dos manifestantes, principalmente bancos, instituições públicas, lixeiras e orelhões. "Vários
bancos foram apedrejados, assim como prédios públicos ligados

a prefeitura

e ao governo do

estado. Algumas lojas também tiveram vidros quebrados. Orelhões foram destruidos"
(VINICIUS, 2006, p. 60).
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Os integrantes do MPL tiveram que tomar certo cuidado, pois a policia estava
prendendo todos os que tinham ligação coin a organização, o que os impedia de se mostrarem
e se apresentarem nas ruas como integrantes do mesmo. Assim, diferentemente da primcira
Revolta, eles não puderam utilizar as camisetas do Movimento Passe Livre.
As três semanas de manifestação e violência nas ruas resultaram na revogação do
aumento das tarifas, voltando ao preço anterior representando mais uma vitória da him
popular.

4.3.3 O Aloviinento Passe Livre cie Florianópolis inne

Após todo o processo de Campanha pelo Passe Livre, passando pela primeira Revolta
da Catraca, se tornando o MPL e lutando mais uma vez na segunda Revolta da Catraca, a
organização - CPL e mais tarde MPL - tem se transformado e se modificado ao longo dos seus
sete anos de historia. As mudanças ocorreram tanto internamente quanto externamente.
"A configuração do MPL está diferente em vários aspectos porque mesmo as pessoas
que já estavam no movimento, elas estão diferentes. A própria experiência das duas Revoltas
um negócio mui to marcante, que muda a vida da gente" (ENTREVISTADO A).
Outra mudança importante é o fato de as pessoas que participam do MPL geralmente
serem estudantes secundaristas de 14 c 15 anos, ou seja, uma fase de transição, de
transformação; e o MPL, como procura uma nova forma de ação e de ver o mundo, acaba
incentivando ainda mais tal transformação. Deste modo, a organização acaba por se alterar
juntamente coin as novas ideias, discussões e questionamento desses jovens.

Eu acho que os militantes também estão num processo de mudança, porque você
entra no movimento aos 14 on 15 anos dai você vai mudando sua concepção de
mundo, enfim acho que e um terreno de muita transição. Têm militantes que são
'núcleo duro', agora têm outros que beam um ano, um ano e pouco e partem pra
outras (ENTREVISTADO F).

O MPL é uma organização que, como já foi visto, possui uma característica
diferenciada das organizações partidárias que apresentam estruturas hierárquicas, intrigas e
disputas pelo poder. Foi um processo gradativo.

eu vejo hoje no movimento 6 um grupo muito saudável, que tem unta
relação muito boa, coisa que eu não via, em outras organizações, O Trabalho, por
0 grupo que
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exemplo, que é uma relação mais predadora, mais hierárquica. menos humana e eu
acho que isso té fruto da experiência particular do NIP!. (ENTREVISTADO A).

A experiência citada pelo entrevistado foi exatamente o conflito ocorrido devido a
fhlta de autonomia e liberdade da CPL na em-rente O Trabalho que provocou a ruptura do
grupo corn o PT. De acordo corn alguns entrevistados, logo após a ruptura havia alguns
vestígios da forma de organizar tradicional, influências da corrente 0 Trabalho e do PT. Com
o tempo, o grupo foi se modificando em direção ao modelo de organização mais democrático.
Atualmente, pode-se verificar que, conforme os entrevistados, o MPL conseguiu pôr
cm pratica os princípios que cram defendidos — autonomia, liberdade, apartidarismo,
horizontalidade. "Eu acho que hoje (o MPL) esta andando melhor por esse !ado de
organização corn descentralização. E acho que as coisas estão mais produtivas hoje.
movimento já tem um corpo, já tern urna história" (ENTREVISTADO F).

Eu acho que está mais autônomo em relação a pensar estratégias de ação a organizar
atividades, a tomar a frente, a discutir o MPL. Porque a genre fazia um [rah:11110
muito grande, porque nós éramos mais velhos, né. E a genie Fazia um trabalho
assim, para que os mais jovens se sentissem parte do MPL e entendessem as
conseqüências que vem em relação a isso. A genie queria um movimento horizontal
onde todo mundo participasse e que não dependia dos outros pra acontecer
(ENTREVISTADO F).

Outra mudança quo pode ser percebida é na imagem do MPL frente a população de
Florianópolis e frente ao pais, conforrne declara urn dos entrevistados:

Outro aspecto a ser considerado '6 o capital politico que o MPL adquiriu, um capital
simbólico muito forte a ponto de qualquer tipo de questão em relação ao transporte
coletivo logo se aponta o MPL, muitas vezes não sendo o MI'L responsavel por
determinada atividade ou ação, então houve uma respeitabilidade maior, digamos
assim, uni reconhecimento da [orça política do NIPL e ate uma certa superestimação
da capacidade de mobilização, de organização c de força do NIPL
(ENTREVISTADO A).

Portanto, hoje o MPL conquistou um espaço e urna imagem que o torna referência nos
assuntos relacionados a luta pelo transporte pUblico. A midia teve papel fundamental neste
processo ao procurar, em meio as manifestações, uma organização para a qual se pudesse
passar a responsabilidade daquelas Revoltas.
A questão da liderança foi um fato bastante interessante de ser observado no MPL,
visto que alguns dos entrevistados demonstraram uma forte repugnância frente à possibilidade
de haver lideres no MPL. "Isso aqui é muito combatido dentro do MPL, de ter urna liderança"
(ENTREVISTADO F). "E isso da liderança inclusive é a mídia. A mídia precisa de um lider
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pra encher o saco, precisa de um líder pra prender, pra dizer - 6 ele 6 o culpado de tudo',
quando a culpa é desse sistema de transporte que é urna porcaria" (ENTREVISTADO C).
"Esse negocio de liderança você sabe que 6 um paradigma. O Militante Ni, o Militante
L são pessoas clue se doaram muito, então acabava que as coisas acabavam recaindo sobre
eles, as atitudes eram esperadas deles. Mas isso foi um processo natural, des nunca

se

colocaram como lideres" (ENTREVISTADO
Parece que a palavra ''líder'' não é muito bem vista por alguns, porém quando se fala
cm "liderança natural" há uma concordancia dos entrevistados de que existam c existiram
algumas pessoas que realizam e realizaram tal papel dentro do MPL. Portanto entende-se que
existem lideres naturais, que estão mais presentes na organização, i nas que não há lideres
"cabeças" que comandam e delegam tarefas.
A horizontalidade e autonomia são características que permitem

este tipo de

configuração de liderança. Além disso, o ato de prisão dos "lideres" do movimento que
resultou em maior Revolta e na continuidade da manifestação, demonstra a independência da
Revolta frente a lideranças.

Na segunda revolta prenderam eu, o Militante M. e o André. E certamente eles
acharam que prendendo a genie eles iam acabar com o Movimenio, mas não deu
certo, tanto é que saíram dizendo "Amanita vai ser maior'' E eles foram prendendo,
eles foram prendendo, chegaram a prender 35 pessoas e não solucionou, solucionou?
O prefeito voliou atrás (ENTREVISTADO C).

"Tendo uma liderança é muito fácil acabar com o Movimento. Você acaba com
liderança, acaba com o Movimento. A presença de todo mundo e a palavra de todo mundo
têm o mesmo peso no MPL" (ENTREVISTADO C).
Os integrantes do MPL, tanto os antigos quanto os recentes, estão sempre procurando
"desconstruir" a ideia de liderança dentro do movimento. "Eu acho que não tem unia
liderança fixa do MPL. Eu acho que sempre que estiver se formando uma, eles vão estar
sempre combatendo isso. No Brasil (MPL no Brasil) eles vêem esse negocio dc liderança
como uma praga a ser exterminada" (ENTREVISTADO F). "Hoje a gente conseguiu criar
uma dindmica em que as pessoas assumem prioridades sem ter alguém que centralize"
(ENTREVISTADO F).
O MPL 6 uma organização que procura sempre estar se modi fi cando conforme as
novas idéias, experiências e discussões que aparecem com a rotatividade de jovens dentro da
organização c procura alcançar uma dinâmica na qual não haja lideranças especificas dentro
da organização.
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"Agora acho também que o MPL vai softer uma serie de alterações ao longo da sua
história. Tem sofrido e vai continuar sofrendo, sem mudar a sua base, seus princípios. Porque
ele se constrói com base na desconstrução"' (ENTREVISTADO F). No MPL, a idéia de
desconstrução possui influencia do anarquismo u . "Existe urna tendencia anarquista no
movimento. Aonde isso vai dar ou quem isso vai atrair e que efeito vai ter, eu num sei te
dizer" (ENTREVISTADO F).
0 ano de 2006 representou um período de refluxo para o MPL, com apenas trabalho
de base — conscientização nas escolas — e reuniões semanais para discussões. No dia 26 de
outubro, Dia Nacional do Passe Livre, o MPL realizou urna passeata de cerca de 45 minutos
que foi do TICEN (Terminal do Centro) ate a sua sede l5 , inaugurada naquele mesmo dia. Ate
então o IVIPL não possuía sede própria.
Um dos entrevistados, que não chegou a fazer parte do MPL, mas sim da CPL a fi rma
que depois que ele saiu, o grupo não foi mais o mesmo e que o processo de mobilização não
ocorre porque os integrantes atuais não sabem como o processo funciona. lioje num
acontece merda nenhuma! Os caras não tem a técnica, não sabem como fazer! Então a meta so
vai indo pra trás. Dai tern a lei que foi aprovada

e não tern a implementação"

(ENTREVISTADO B).
No entanto, a maioria dos entrevistados afirma que essa amenização é fi-uto da luta, ja
que a situação do transporte esta atenuada em decorrência das conquistas após as Revoltas. "E
mais dificil dc organizar, de mobilizar, porque é mais fácil de organizar quando o grau dc
exploração está mais evidente" (ENTREVISTADO A).
"A gente está num momento de refluxo na cidade então é dificil você manter uma
atividade intensa quando muita coisa esta muito estagnada. Não da nossa parte, mas na cidade
mesmo. Então a gente faz mais trabalho de base, indo nas escolas" (ENTREVISTADO F).
Outro fato importante é que os dois jovens que iniciaram a Campanha pelo Passe Livre
cm 2000 já não fazem parte do MPL, sendo que o Militante L se afastou no ano de 2005 e o
Militante M no inicio de 2006_ Portanto, não se sabe qual o rumo que o MPL tomará sem seus
dois fundadores do movimento em Florianópolis. 0 momento atual é considerado um
movimento de transição com grandes expectativas, de acordo com grande parte dos
entrevistados.

0 anarquismo é um termo amplo que abrange desde teorias políticas a movimentos sociais que advogam a
abolição do Estado como autoridade imposta e detentora do monopólio do uso da força. A palavra anarquismo
deriva da raiz grega an (ono, sem) e arehos (governador), portanto, etimologicamente, anarquia signi fica sem
govern°, sem autoridade, sem superiores, sem hierarquia (COSTA, 1985):
A sede do MPL se localiza na rua General Bittencourt, no centro de Florianópolis.
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Feita a análise da história da CPL e do MPL, torna-se possivel analisar as relações de
poder ao longo do period o.

4. 1 As relações internas de poder ao longo da história do MPL de Florianópolis
-

A historia do grupo em análise, hoje chamado Movimento Passe Livre, teve uni
histórico repleto de divergências - políticas, ideológicas e pessoais — que resultaram no que o
MPL é hoje. A organização foi consideravelmente modificada ao longo dos sete anos de
existência e as razões identificadas foram as seguintes:

a)

É um grupo formado por jovens, em sua grande maioria na faixa dos 14 e 15 anos de
idade, que estão em fase de transformação, fase de mudança e de questionamentos,
contribuindo para mudanças dentro da própria organização;

b)

As duas Revoltas da Catraca foram experiências muito marcantes na vida dos jovens,
fato que acabou influenciando suas maneiras de pensar,

o que conseqüentemente

acabou refletindo na organização;
c)

A rotatividade de pessoas participantes da organização é consideravelmente alta,
"renovando" o grupo;

d)

O caráter apartiddrio, autônomo e descentralizado do Movimento acabou atraindo
muitos jovens de diversas diretrizes políticas e ideológicas diferentes, promovendo a
heterogeneidade e conseqüentemente

a

transformação e dinamismo organizacional.

Juntamente corn a própria configuração da organização, as relações de poder no MIL
também foram sendo alteradas no decorrer do tempo.
Iniciando a análise pela Campanha pelo Passe Livre (CPL) da JR ainda aliada
corrente O Trabalho do PT, verifica-se que o grupo era basicamente guiado por uma única
pessoa, o Militante L.
Ele tomou a frente no grupo em decorrência de ser um militante muito experiente —
milita desde 1992 - e bastante dedicado ao Movimento Estudantil. Ele havia participado de
outras campanhas pelo passe livre no interior do estado de São Paulo e quando foi para
Florianópolis, em 2000, encerrou todas as suas atividades para se dedicar exclusivamente

organização, na época JR. "0 Militante L pensava na conquista. A gente fala que ele é meio
megalomaniac°, ele pensa alto e ele acredita naquilo" (ENTREVISTADO G).
Além da experiência e da determinação, ele possuía um grande conhecimento, assim
todos os planejamentos, idéias, tomada de decisões, bem como as ações para o trabalho de
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base cram definidas por ele. Os outros integrantes basicamente realizavam as ações. "Lie
tinha um conhecimento muito grande [...] se

111.1111

tivesse ele no começo a coisa não tinha

andado" (ENTREVISTADO G). A principio o caráter autoritário do Militante L não
incomodava o grupo, pois ele, no inicio, sabia os primeiros passos a serem dados pela
Campanha, enquanto os outros integrantes estavam aprendendo corn tudo o que estavam
fazendo.

O Militante L tinha um grande potencial de persuasão e conseguia aumentar
consideravelmente o número de adeptos ao movimento a cada dia. "E a verdade era essa a
cada semana que passava aparecia três, quatro, dai cresceu no começo. Estourou, carat E ele
ligava, marcava entrevista, ficava conversando com a pessoa pra convencer a pessoa e ai ela
entrava pra JR" (ENTREVISTADO G). "Eu sempre fui uma máquina de militância nesse
sentido, OÓ, de manter uma rotina de organização, as coisas acontecendo e você estimulando
as pessoas" (MILITANTE L).
Depois de aproximadamente oito meses o Militante M, antigo amigo de militancia do
Militante L, também bastante experiente e com um histórico familiar de militãncia, chega a
Florianópolis e passa a fazer parte da CPL. Em decorrência do grande conhecimento

e

experiência frente à militãncia, os dois passaram a direcionar e comandar a CPL. Ambos
possuíam grande poder de persuasão e não tinham medo de - dar a cara pra hater"
(ENTREVISTADO A), características que impulsionaram ainda mais o comando dentro da
CPL.
importante lembrar da situação em que se encontrava a JR naquela época, passando
por dificuldades de autonomia frente ao partido do qual fazia parte. Conforme alguns
entrevistados, a organização partidária funcionava de urna maneira consideravelmente
autoritária, onde não havia espaço para exposição de idéias divergentes. Veri fi ca-se
claramente tal aspecto em um dos dcpoimentos no qual um dos entrevistados fala dc um dos
"adultos" da corrente O Trabalho:

A partir do momento que você não é mais o que ele determina, ele começa
queimar t6 a pessoa de maneira absurda, ele começa a ver chifre em cabeça de
cavalo, ou ele inventa coisas pra queimar a pessoa mesmo [..] ate acredito que seja
urna coisa inconsciente [...] ele começa a te queimar, mas queima, queima mesino,
destrata. E isso que é muito `foda' nesse tipo de organização, porque lã. pra você
bancar uma divergência com um cara desses é muito dificil (ENTREVISTADO G).

16

Queimar neste caso significa criticar de forma violenta.
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Apesar da JR, ou CPL, nEo concordar com o estilo de organização presente na corrente

O Trabalho, a própria CPL acabava adotando certos vícios provindos da organização
partidária. "A nossa maneira de organizar era muito parecida corn a corrente O Trabalho.
Tínhamos presidente, secretario de comunicação, secretario de finanças; era uma organização
hierárquica, muito centrada na figura cio Militante L, e depois mais tarde na figura do
Militante M também" (ENTREVISTADO G).
Portanto, nesta fase, a CPL ainda possuía uma estrutura bastante hierarquizada,
orientada e comandada por duas pessoas que possuíam maior conhecimento e experiência de
mil i tãncia. A influência da corrente O Trabalho e do PT na CPL era claramente identi ficada.
A partir do con flito com a corrente 0 Trabalho, houve a ruptura e a mudança da .112 em
JR! (Juventude Revolução Independente). Tendo em vista a influência da corrente O Trabalho
na con fi guração da JR, a falta de autonomia também estava presente internamente na CPL
entre os integrantes, onde os "donos da palavra" continuavam sendo o Militante L e o
Militante M.

E durante muito tempo a genie foi centrado na figura do Militante Ni e do Militante
E e eles esmacavam opiniões contrárias dentro da reunião do movimento. E as
pessoas se sentiam inibidas de falar clue discordavam deles, porque eles tinhain um
poder de argumentação tão grande e elevavam a voz e tal [...] não é por maldade, era
o modelo que a gente estava acostumado na corrente O Trabalho
(ENTREVISTADO G).

Logo as relações na CPL passaram de admiração e respeito aos mais experientes e
sábios ao medo do "ataque" pelos dois lideres. Nesse contexto, surgia uma nova visão de
organização. A razão da separação da CPL com o PT fez os integrantes da CPL questionarem
o próprio grupo e o fitncionamento da organização. "A gente veio dessa tradição (da corrente
O Trabalho e do PT), mas chega uma hora que você começa a questionar isso, né [...]. Ai a
gente foi se transformando, a gente começou a ver que a gente não precisava de presidente"
(ENTREVISTADO G).
Além dos questionamentos frente ao comportamento autoritário e incisivo dos dois
lideres da CPL, neste mesmo período se iniciava um conflito entre o Militante L e o Militante
M que permaneceria ate o início do ano de 2005 quando o Militante L se afasta da CPL após
meses de conflitos intcmos. De acordo com alguns entrevistados, a razão da divergência foi o
Eno do Militante L apresentar idéias "muito ousadas e grandiosas demais", como o próprio
Militante L afirma: "0 negócio na época (CPL) era primitivo, artesanal. Ai começavam a
acontecer as polêmicas, porque eu queria idealizar as grandes coisas, coisas ousadas".
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Ele queria profissionalizar o movimento utilizando idéias capitalistas, empresariais, o
que provocava repúdio aos outros integrantes da CPL. "Tem que ter uma imagem de
McDonald's, não de underground- (MILITANTE L).
A idéia que mais chocou os entrevistados foi a da "Empresa Revolução" que consistia
em um empreendimento capaz de captar recursos para remunerar os militantes, bem como
para financiar os projetos do movimento "com a fi nalidade de organizar exclusivamente as
formas de gerar recursos para os nossos ambiciosos planos - (MILITANTE L).
Militante L descreve no seu projeto "Fúria Vermelha da Revolução": "[...] é preciso
criar um instrumento que seja o organizador coletivo da militância; que difunda as idéias da
organização; que permita gerar fundos para a organização; que vá [...] convencendo o
militante a se sustentar da organização e se torne, finalmente, um profissional da revolução - .
Percebe-se que ele não conseguia o apoio de muitas pessoas para as suas idéias e
projetos ousados:

0 Militante L tinha uma idéia de construir uma empresa revolução. Era bem
confuso, Lie queria estruturar o passe livre em unia espécie de uma empresa pra
captação de fundos pra investir no movimento e isso era foco de discórdia entre eles
(Militante M e Militante L) e depois pelas idéias mirabolantes do MiManic L de
fazer uma caminhada pra revolução. Ele queria ir pra Washington pela revolução
(ENTREVISTADO D).

"E os caras eram contra isso. Os caras achavam en-ado isso. Achavam que isso
denegria o movimento. Porque o que eles queriam era fazer um movimento
undergroundzinho, de gueto, um negócio alternativo, que não resolvia problema nenhum"

(MILITANTE L).
Este conflito entre as ideias do Militante L, com características voltadas a um modelo
empresarial, ou seja, voltadas ao mercado, e as ideias dos outros integrantes da CPL, voltadas
resistência a tal modelo; demonstra o que foi afirmado por Gameiro e Alcântara (2006) eni
relação à tendência das estratégias administrativas em orientar-se para o mercado, inclusive na
gestão pública.
Juntamente com o conflito entre o Militante L e o Militante M, já estavam
acontecendo insatisfações na base da JRI, "do tipo: 'Ah! Está jbda isso, porque não posso
falar nada, ninguém me escuta' e cram várias pessoas que pensavam isso, dai eu pensei:

'Vamos discutir isso!' (ENTREVISTADO 6).
Em decorrência das insatisfações e reclamações dos integrantes da CPL a respeito do
comportamento dos dois lideres, um dos integrantes decidiu realizar uma reunião para discutir
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a questão da democracia e da tomada de decisdo dentro da organização. "Os dois (Militante L
e Militante M) ainda tinham vícios do PT" (ENTREVISTADO H).
"Dai eu chamei o pessoal pra ir cm casa. O Militante L achava que eu estava com o
Militante NI e o Militante NI achava que eu estava com o Militante L, e eu não estava com
ninguém. Mas obviamente eu achava que o Militante L estava viajando na maionese (ENTREVISTADO G).
O integrante responsável pela reunido posteriormente foi procurado para dar
satisfações ao Militante M e ao Militante L. Ao explicar o problema interno para o Militante
M, este se mostrou compreensível respeitando e entendo a crise pela qual a CPL estava
passando. "E ele entendeu isso. O Militante M é um cara bacana, ele tentou entender o que eu
estava falando. Naquele momento ele me ganhou. Ele disse: 'Nab cara, vamos mudar'
(ENTREVISTADO G). O Militante M pareceu compreender que, se continuassem com tal
comportamento, a organização não seria sustentada por muno tempo.
Por outro lado, o Militante L não aceitou as reclamações do integrante: "E eu tive uma
conversa com o Militante L e ele disse que não. 'Eu que tenho que tomar a decisão e voas
têm que me ajudar!' - foi exatamente assim, não estou exagerando não. Foi tipo. 'eu sou o
cérebro e vocês são o corpo" (ENTREVISTADO G).
O Militante L era autoritário e não estava aceitando que aquele grupo que havia
seguido ele durante tanto tempo, agora "se virava contra ele". O grupo foi se moth Ficando e
ganhando força, enquanto o Militante L parecia cada vez mais destoante na CPL. "Quando eu
entrei no segundo semestre de 2004 eu já achava bastante democrático. SO o Militante L que
cu já vi que era incompatível" (ENTREVISTADO H). "0 cara se achava o iluminado!"
(ENTREVISTADO H). "Houve uma pessoa que quis impor liderança formal hierarquizada, o
Militante L, mas dai ele caiu fora" (ENTREVISTADO A).
Portanto, enquanto o Militante L queria uma CPL cuja estrutura seria hierárquica e
centralizada, o resto do grupo desejava torná-la descentralizada, horizontalizada e autónoma,
características que cram defendidas desde o conflito corn o PT. "0 Militante L criou um
monstro para ele mesmo. Com a história de independência ele juntou pessoas que prezavam
por isso, então ele mesmo acabou se afundando nisso" (ENTREVISTADO H).
De acordo com o Militante L, ele foi a CPL sozinho e se não fosse ele nada teria
acontecido. "Eu que comecei a CPL aqui, né. Durante meses eu fui a campanha sozinho. A
historia do passe livre se confunde até coin a minha própria vida privada"(MILITANTE L). A
partir da primeira Revolta da Catraca, o Militante L se afasta da CPL.
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"Na primeira reunião do movimento depois da revolta, teve uma discussão

porque

ele tiniu unia ideia maluca. Cara, o Militante L tava muito chato, aquele dia ele lava atacado,
dai Cu pensei: 'esse cara num vai durar muito na organização, as próprias pessoas vão chutar
(ENTREVISTADO H).
A resistência dos integrantes da CPL frente a autonomia centrada nos dois lideres,
representa a luta dentro da organização em preservar a democracia, demonstrando o con flito
apresentado por Bohn (2005 apud Carneiro; Alcântara, 2006) entre 'verticais' e 'horizontais'.
Após a saída do Militante L, a CPL, que logo depois se tornou MPL, passou por um
processo de democratização. "Quando eu entrei e vi o Militante M eu já percebia bem mais
esse estilo democrático, já era bem diferente. 0 Militante L atacava todo mundo, era chato e
com o Militante M eu lido sentia isso" (ENTREVISTADO H).
Entretanto, o Militante M ainda tinha certos vícios e algumas vezes não aceitava
criticas e discordfincias as suas idéias. "Claro que ele tinha ainda alguns vícios. Eu
questionava algumas coisas e ele já me olhava com cara feia, c ele tem argumentação e tem
persuasão, só que ele faz de um jeito cara, com as pessoas, que desqualifica muito o que o
outro falou" (ENTREVISTADO II).
Um dos entrevistados fala sobre as habilidades do Militante M utilizadas nesses
momentos de discussões dentro do MPL: "0 fato é que as pessoas utilizam os seus meios para
convencer. A questão é que ele lida muito bem com esses meios, ele tem domínio desses
meios, um domínio da palavra muito grande" (ENTREVISTADO H).
Outra habilidade do Militante M, que foi demonstrada após a mudança estrutural do
MPL, é a capacidade de sintetizar em uma única idéia, as diversas opiniões apresentadas.

Ele tem unia qualidade de liderança que é de ouvir todo mundo. Numa reunião que
eu lembro, a primeira fala foi a do Militante M, dai ele falou e foi passando pra todo
mundo falar até chegar nele de novo. E ele apresentava uma outra idéia, diferente
daquela apresentada por ele, que englobava todas as outras opiniões ali expostas
para criar um consenso. E ele também era convencido daquela opinião
(ENTREVISTADO II).

Embora haja diversas criticas a respeito do autoritarismo dos dois lideres

e do

comportamento deles junto aos outros integrantes, alguns entrevistados confessam que a
atitude dos mesmos talvez tenha sido essencial para o inicio da CPL.

Na época eu num tinha, mas hoje en tenho a convicção de que foi necessário durante
um certo tempo, durante o tempo de amadurechnento, essa trajetória que a gente fez.
Porque a figura dos dois foi central ali, importantíssima. Se não tivesse os dois ali as
coisas não aconteceriam. SO que uma hora a gente cresce e a genie quer continuar,
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quer andar coin as nossas próprias pernas. E o Miii ta ne M foi um cara que entendeu
isso (ENTREVISTADO G).

Na segunda revolta o Militante L reapareceu após a prisão do Militante Ni e col-trot-me
alguns entrevistados, ele salvou a manifestação naquele momento. "Divergacias no início
deste ano acabaram levando ao afastamento do Militante L, conhecido por propostas mais
radicais - "ousadas", segundo ele mesmo. Corn a prisão do Militante M, há uma semana,
Militante L ressurgiu e levou os estudantes ao confronto corn a policia" (ESTADÃO, 2005).
"Hoje o Militante L apareceu na manifestação no inicio da noite, e cara, ele foi a única pessoa

que conseguiu organizar aquela turba, fazer o pessoal sentar, discutir propostas e votar"
(VINICIUS, 2006).
Contudo, conforme alguns entrevistados, tal fato apenas fortaleceu o seu ego e a
crença dele de que teria sido o salvador do MPL.

E vou te dizer com toda a arrogancia e prepotência do mundo: se aconteceu alguma
coisa aqui foi responsabilidade minha. A partir do momento que eu sai da
organização ela deixou de ter importância, deixou de ter ofCcling que tinha, deixou
de ter a força que tinha. Tanto é que o Militante M deixou de minor, o pessoal todo
está parando de militar, não tem mais nada, nem mais nenhuma perspectiva. A lei
esta aprovada e não se tem uma iniciativa (MILITANTE L).

Percebe-se que tanto o Militante L quanto o Militante M foram fundamentais para a
formação da CPL e do MPL. Ambos se dedicaram exaustivamente a. campanha, abrindo mão
dos estudos, trabalho c muitas vezes família.

Eu

era tido, e coin certeza ainda sou, como o pilar fundamental da organização,
o cara que mais se doou pra organização. Passei fome várias vezes, porque a

como

campanha exigia que eu tivessefulltime, mim tinha como trabalhar, estudar e fazer a
campanha. Sempre coloquei meu dinheiro e sempre consegui dinheiro, tudo pro
passe livre (MILITANTE L).

Não se pode negar que o Militante L foi uma das pessoas centrais na constituição da
CPL e do MPL, principalmente pela sua dedicação, porém quando houve o moment() que
exigia uma mudança organizacional ele não aceitou as novas configurações, ao contrario do
Militante M que, apesar dos vícios, conseguiu adaptar-se a nova realidade.
"O Militante M, principalmente ele era o que conseguia ainda exercer uma liderança,
por causa desse trabalho todo desde 2000 lutando, militando par essa causa com dedicação
profunda nisso. Muita dedicação e trabalho de base bem feito" (ENTREVISTADO D).
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Porque eu [hi considerado Eder? Dined drier
Acho que foi ludo isso, né, a
declica00 que eu live, a ennieua a exposição, porque desde o inicio eu del a cara a
tapa no seniido de pegar meralbne pra falar, desde manifestações pequenas coin 50
pessoas até no meio da Revolta. Tochis essas coisas contribuíram pra isso: a minha
participação, o que eu sabia sobre a coisa (MILITANTE MT

Corn o passar do tempo o MPL foi ganhando cada vez mais uma estrutura de acordo
com o que Sc idealizava: democrática, descentralizada, apartidaria e horizontalizada. "Hoje
existem lideranças naturais no MPL, mas não aquela hierarquizada. É o tipo de liderança que
naturalmente aparece em qualquer grupo social" (ENTREVISTADO A).
Contudo, existem questionamentos a respeito do desempenho da organização após a
saída do Militante L e da nova estrutura do MPL. Desempenhando eficientemente ou não o

seu objetivo fim, o MPL tem se mostrado bastante democrático atraindo estudantes pela sua
característica libertária, onde há espaço para que todos participem ativamente das decisões e
diretrizes cio MPL. Alem disso, demonstrou também que o respeito à vontade da maioria,

neste caso, foi imprescindível para a continuidade da organização.
No inicio de 2006, o Militante M declarou que estaria deixando o MPL, portanto a
fase pela qual a organização está passando consiste em unia fase de transição, cujo resultado
não se pode ainda identificar. Como o MPL vai continuar sua trajetória após o desligamento
dos dois lideres que iniciaram a campanha em Florianópolis? Não se sabe. No entanto, parece
que quem definira isto sera a própria juventude com sua autonomia

e liberdade para

transformar sua organização.

4.5 0 poder no MPL de Florianópolis

Após a descrição das relações de poder no Movimento Passe Livre de Florianópolis,
pode-se identificar o tipo de poder predominante, se hi a presença de autoridade e/ou poder,
bem como os recursos de poder.

Em relação ao tipo de poder presente no MPL de acordo com a classificação de Russel
(1979), o tipo de poder identificado foi o poder revolucionário, visto que consiste em um
grupo unificado por um credo c se baseia cm um objetivo comum, um ideal, que 6. a
mobilização, a militancia, a ação política a partir da bandeira de luta pelo passe livre.
Verificando a definição de Weber (1947 apud Hall, 1984) para o termo poder e o
termo autoridade, conclui-se que, conforme a classificação apresentada pelo autor, no IMPL
identificou-se em grande parte de sua historia, a presença de autoridade. Os integrantes do
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MPL seguem diretrizes porque vêem algum sentido nelas e refletem sobre a razão pela qual
deveriam segui-las e a partir de tal reflexão acabam por legitimar o poder dos lideres,
transformando-os cm autoridade.
Por outro lado, se se considerar a concepção de Lukes (1980) na qual ele afirma que
aceitar a autoridade é abster-se de examinar aquilo que nos mandam fazer, ou aquilo cm que
nos mandam acreditar; não se pode constatar a presença de autoridade no MPL.
Em relação ao poder, conforme a definição de Weber (1947 apud Hall, 1984),
constata-se que no MPL não há presença do mesmo, visto que não há imposição de força.
Entretanto, pode-se identificar em um determinado período da história da organização - em
que os integrantes do MPL, que era CPL na época, sentiam-se amedrontados e inibidos de
exporem suas ideias — a presença da disciplina, já que nesta fase havia obediência sem
resistência. Quando se iniciaram os questionamcntos e reflexões a respeito da falta de
democracia na organização, a relação de disciplina se desfez. Portanto, conforme as
definições do autor, houve apenas um nnico momento de disciplina no NHL, enquanto que
durante todo o restante de seu período histórico predominou a autoridade.
A partir do histórico das transformações das relações de poder no MPL, podem-se
identificar quatro fases distintas. A primeira fase consiste no inicio da Campanha pelo Passe
Livre quando o poder de decisão se concentrou em duas figuras principais: o Militante L e o
Militante M. A segunda fase se inicia após a ruptura da JR corn a corrente O Trabalho,
quando se iniciaram os questionamentos a respeito da "democracia" na organização bem
como o conflito inferno que provocou o desligamento do Militante L da CPL. A terceira fase
compreende o período dc entre o desligamento do Militante L e o desligamento do Militante
M, período de maior participação dos integantes na organização e período cm que foi criado
o MPL. Por fim, a quarta fase consiste no período após o desligamento do Militante M ate a
os dias atuais, fase esta de dificil definição, devido ao curto período de tempo e a fase
transitória com expectativas de mudanças internas. 0 Quadro 4 a seguir apresenta com
maiores detalhes cada uma dessas fases:
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V FASE

2" EASE

3" FASE

4" FASE

(2000 a 2002)

(2002 a 2005)

(2005)

(a pa ri ir de 2006)

início

da

CPL

Período logo após a

Período

quando o Militante L

ruptura da JR com a

desligamento

e, posteriormente o

corrente 0 Trabalho.

Militante L da CPL

Militante M do MPL.

Militante

M,

Imposição das ideias

que logo se tornou

Fase na qual não se

lideraram

e

do Militante L e do

MPL. 0 Militante M

tern

comandaram

as

Militante M. Inibição

ainda tinha vestígios

claramente

decisões

na

dos

da

configuração

organização,

em

integrantes

de

Questionamentos

razão

do

grau

outros

o
do

fase

anterior

criticando

muitas

Fase atual, após o
desligamento

do

de finida
a
e

os

é

o

rumos do MPL.

vezes os integrantes

No

conflitos 'Memos. 0

que

não

momento de maior

do

Militante

concordavam

com

proximidade

histórico dos dois na

Militante

militância, bem como

exerceram

do

sobre os demais em

adaptou-se

razão

pressão

demanda

de seu

organização que era

apartidarismo,

uma dinâmica mais

descentralização

corno do domínio da

democrática.

horizontalidade.

palavra.

Contudo,

conhecimento

e

experiência,

domínio

palavra.

da
Neste

da

L

e

poder

psicológica,

a

conhecimento,

corn

da

CPL

a corrente

Trabalho do PT.

0

o
M

período ainda existia
ligação

e

após

bem

ele.
cedeu

Entretanto,

ele

A maioria e
a

nova
na

ele

entanto

princípios

dos

definidos

pelo

MPL:

democracia,
liberdade, autonomia,

e

ainda

exercia certo poder
sobre os outros pelo
seu conhecimento e
experiência

e pelo

domínio da palavra.

Quadro 4 As qua iro fases da historia das transformações das relações de poder do Movimento Passe Loire
Fonte: Elaborado peta autora.

Em consonância com os objetivos definidos na presente pesquisa, serão apresentados a
seguir os recursos de poder identificados no Movimento Passe Livre de Florianópolis, ou seja,
quais os instrumentos utilizados para o exercício do poder na organização.
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4.5. I Bases de poder

As bases de poder consistem no tipo de relação que vem a resultar em urna relação de
poder. No caso do MPL, analisando as quatro fases apresentadas anteriormente, verifica-se
que a especializaydo esteve presente cm todas as fases, pois as relações de poder eram
definidas também com base no conhecimento e experiência reconhecidos pelos indivíduos.
O poder referente esteve presente na F e na 3' fase, já que no inicio da CPL havia uma
relação de admiração e identidade com os lideres que possuíam um histórico de militáncia; e
na terceira fase havia a presença do Militante M e a admiração e identidade corn o mesmo
pela sua dedicação e historia de luta.
0 poder coercitivo esteve presente apenas na 2" fase quando houve a imposição de
certas idéias com base no medo. As punições no caso seriam os ataques verbais sobre os
outros.
Ao se identificar as bases de poder, torna-se necessário definir as fontes de poder, ou
seja, o que permite que estes sejam utilizados.

4.5.2 Fontes de poder

As fontes dc poder referem-se as características ou atributos utilizados para se induzir
ou proporcionar a relação de poder. Ao analisar as relações de poder no MPL, constatou-se
que nas três primeiras fases houve a presença da personalidade, visto que a habilidade dc
utilização da palavra (oratória) bem como a firmeza moral de alguns integrantes proporcionou
as bases de poder identificadas.
A organização esteve presente na P fase e na 3" fase. Na primeira fase cm razão da
ligação dos dois dirigentes (Militante L e Militante M) com duas organizações de grande
influência política (PT e corrente 0 Trabalho) que acabava por influenciar as relações dos
mesmos com os outros integrantes. Na terceira fase, a presença da organização provém da
constatação de uma certa capacidade do Militante M em integrar as demandas, desejos dos
integrantes na proposta da organização que se reformulava a partir das novas exigências dos
integrantes do MPL.
Na quarta fase não foi possível identificar as fontes de poder, talvez pelo film de ser
uma fase recente e de transição do MPL.
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4_5.3 Os I -et-firm s de poder do Movimemo Passe Livre de Florianópolis

0 Quadro 5 a seguir apresenta as bases e as fontes de poder no decorrer das quatro
fases da historia do MPL de Florianópolis:

P EASE

It EASE

3" EASE

4" FAS E

(2000 a 2002)

(2002 a 2005)

(2005)

(a partir de 2006)

Bases

Especialização

Especialização

Especialização

Especialização

de

(conhecimento):

(conhecimento):

(conhecimento):

(conhecimento):

Poder

percepção de urn

percepção de alto

percepção de um

percepção do grau

alto grau de

grau de

alto grau de

de conhecimento e

conhecimento e

conhecimento e

conhecimento e

experiência.

experiencia,

experiência, bem

experiência.

como do domínio

Referente

da palavra.

(atração/

Refercnte
(atração/

identidade):

Coercitivo

identidade):

histórico dos dois

(punição/

histórico dos dois

na militância, bem

imposição):

na militancia, hem

como do domínio

Imposição das

como do domínio

da palavra ,

ideias e inibição

da palavra.

dos outros
integrantes.

Fontes

Personalidade:

Personalidade:

Personalidade:

de

oratória e firmeza

oratória e firmeza

oratória e firmeza

Poder

moral.

moral.

moral.
9

Organização:

Organização:

ligação dos dois

objetivos

dirigentes com

pretendidos.

outras organizações
(PT e 0 Trabalho).
Quadro 5 As bases e as fontes de poder nas quatro -lases do Movunento Passe Livre de I. lortanopolts
Fonte: Elaborado pela autora.
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yen fica-se que, como foi citado por GalbraiM (1986), as bases e fontes de poder em

alguns momentos foram combinadas emit si.
Por fim, conclui-se que as alterações das relações de poder no Movimento Passe Livre
de Florianópolis permitem verificar que durante grande parte de sua história a base de poder
mais presente foi aquela relacionada ElO conhecimento e à experiência, e que a fonte de poder
predominante foi aquela referente ao poder de oratória e firmeza moral.

ti

5 F:ONSIDERACOES FINAIS

O presente trabalho [eve como objetivo analisar as relações internas de poder presentes

no Movimento Passe Livre de Florianópolis. Para isto foi realizada uma pesquisa qualitativa
descritiva através de um estudo dc caso.
A partir da análise dos resultados, pode-se veri ficar que a historia do Movimento Passe
Livre (MPL) no Brasil não pode ser discorrida sem antes se estudar a historia da Campanha
pelo Passe Livre (CPL) cm Florianópolis, visto que tal campanha deu origem ao MIL em
Florianópolis, bem como no Brasil.
A historia do MPL, portanto se inicia no ano de 2000 quando alguns jovens, a maioria
deles sccundarista, verificaram que a bandeira de luta pelo passe livre era de considerável
impacto aos estudantes, o que facilitaria a mobilização desses jovens para a milit5ncia e a
politização dos mesmos, resultando assim na criação da Campanha pelo Passe Livre (CPL).
Inicialmente a CPL era ligada a Juventude Revolução (JR), uma organização jovem da
con-ente O Trabalho do PT. No entanto, havia divergências entre a JR c o partido politico,
devido à falta de autonomia que os jovens possuíam frente a corrente O Trabalho, o que
I imitava a atuação da própria CPL. Alem disso, a configuração hierarquizada e centralizada
dos partidos politicos - nesse caso especifico, do PT - características que já não condizem com
a nova realidade dos movimentos sociais, era vista como uma barreira ao desenvolvimento da
CPL.
A partir do conflito entre a JR e a corrente O Trabalho do PT, houve a ruptura entre as
duas organizações, o que proporcionou à CPL criar novas diretrizes e formas de se organizar
internamente c a transformação da JR em JRI (Juventude Revolução Independente). A JRI
então, pela própria razão dc seu surgimento, não possuía limitações e restrições a novas
concepções, o que resultou em urna organização com indivíduos de diversas correntes
políticas (anarquista, trotskista, leninista) ou mesmo sem formação política alguma.
Em setembro de 2003, a Revolta do Buzú que reuniu milhares de estudantes nas ruas
da cidade de Salvador durante três semanas, contra o aumento das tarifas do transporte
público, inspirou a CPL que repassou a experiência aos outros estudantes através do video
feito sobre a revolta.
Então, após dois anos de trabalho de base, conscientizando os estudantes, se iniciavam
as primeiras manifestações na cidade de Florianópolis e, em junho de 2004, quando houve o
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aumento das tarifas iniciava-se a primeira Revolta da Catraca. Foram onze dias de
manifestação nas ruas de Florianópolis que envolveu cerca de seis mil pessoas.
É importante ressaltar que, apesar da CPL ter sido considerada a organização
responsável pela manifestação, o que realmente aglutinou as pessoas nas ruas fbi a indignação
das mesmas frente ¡is tarifas abusivas. Além disso, a Revolta ocorreu corn o objetivo de
reduzir as tarifas e não conquistar o passe livre, objetivo principal da CPL. Ainda no ano de
2004, o Projeto de Lei do Passe Livre para os estudantes foi aprovado.
A primeira Revolta da Catraca [eve grande destaque pela sua grandiosidade, tanto em
termos de número de manifestantes quanto em termos de violência entre a população e a
policia. Esta serviu de inspiração para as outras manifestações que vieram a ocorrer em todo o
pais e em 2005 se criou oficialmente o Movimento Passe Livre, através de urna Plenária no V
Forum Social Mundial.
As características definidas para o MPL, foram aquelas típicas dos novos movimentos
estudantis. São características voltadas à descentralização, autonomia e independência; e que
vão contra aquelas defendidas pelas entidades estudantis tradicionais. As principais diretrizes
da organização são: horizontalidade, apartidarismo e independência.
Posteriormente, o MPL passou a defender o passe livre não apenas para os jovens, mas
também para toda a população, através da ideia de que o transporte para ser público deve ser
acessível a toda população. Hoje o MPL conta com núcleos formados em cerca de quinze
cidades que se estendem de Porto Alegre à Rio Branco.
Em 2005 ocorreria a segunda Revolta da Catraca após a tentativa de aumento das
tarifas novamente. A Revolta durou três semanas chegando a ter cerca de 10 mil estudantes
nas ruas. Desta vez houve uma maior violência por parte dos policiais, km como uma maior
destruição e rebeldia por parte dos manifestantes.
Atualmente a configuração do MPL esta bastante alterada se comparada ao inicio da
campanha em 2000. Verifica-se uma maior autonomia de todos os integrantes, em decon -éncia
da descentralização e horizontalidade que foi sendo conquistada ao longo do tempo, já que
inicialmente havia influências da configuração hierarquizada e centralizada da corrente petista
sobre a CPL.
0 MPL demonstra um considerável potencial para se modificar ao longo do tempo,
visto que: é constituído por jovens estudantes, geralmente secundaristas, o que demonstra uma
fase de transição e transformação dos mesmos, influenciando a constituição do próprio
movimento; e formada por pessoas de diversas formações politicas e ideológicas

o que

intensifica as discussões e alterações do MPL; há uma alta rotatividade de pessoas no grupo; e

as duas experiências nas Revoltas da Catraca acabou influenciando a maneira de pensar dos
jovens do MPL.
Em relação à imagem do MPL conquistada ao longo de sua historia, verifica-se que a
organização ganha destaque quando o assunto é transporte público, tanto frente à população
de Florianopolis, corno também frente ao pais.
Juntamente corn a própria configuração da organização, as relações de poder no MPL
lambent foram sendo alteradas no decorrer do tempo. A partir do histórico das transformações
das relações de poder no MPL, puderam-se identificar quatro fases distintas.
A primeira fase (de 2000 a 2002) consiste no inicio da CPL quando o Militante L e o
Militante M lideraram e comandaram as decisões na organização, em razão do grau de
conhecimento e experiência, do histórico dos dois na militancia, bem como do dominio da
P alavra.
A segunda fase (2002 a 2005) compreende o período entre a ruptura da JR corn a
corrente 0 Trabalho e o desligamento do Militante L da CPL. Neste período ocorria a
imposição das ideias do Militante L e do Militante M e a inibição dos outros integrantes em
participarem das decisões. Iniciaram-se assim os qucstionamentos e os conflitos internos.
Militante L e o Militante M exerceram poder sobre os demais em decorrência da pressão
psicológica, de seu conhecimento, bem corno do domínio da palavra.
Na terceira fase (2005) que se inicia após o desligamento do Militante L da CPL, surge
o MPL. 0 Militante M ainda tinha vestígios da fase anterior criticando muitas vezes os
integrantes que não concordavam com suas idéias, entretanto, ele cedeu a maioria e adaptouse a nova demanda na organização que era urna dinâmica mais democrática. Contudo, ele
ainda exercia certo poder sobre os outros pelo seu conhecimento e experiência e pelo domínio
da palavra.
A quarta c Ultima fase (a partir de 2006) consiste no período entre desligamento do
Militante M do MPL e os dias atuais. Esta fase não esta muito bem definida, visto que passa
por um momento de transição, onde não se identifica claramente a configuração e os rumos
do MPL. No entanto E. o momento de maior proximidade dos princípios definidos pelo MPL:
democracia, liberdade, autonomia, apartidarismo, descentralização e horizontalidade.
Assim sendo, pode-se veri ficar que, em relação ao tipo de poder presente no MPL,
conforme a classificação de Russel (1979), identificou-se o poder revolucionário, já que a
organização consiste em um grupo unificado por um credo e se baseia em urn objetivo
comum, um ideal, que é a mobilização, a militãncia, a ação política a partir da bandeira de
luta pelo passe livre.
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Em relação à caracterização de podcr, autoridade, dominação

e disciplina,

apresentadas por \Net) cr (1947 apud 1-kill, 1984), identifica-se, em grande parte da história no
MPL, a presença de autoridade, visto que os integrantes seguem as diretrizes porque vêem
algum sentido nelas e refletem sobre a razão pela qual deveriam segui-las. A partir disto,
acabam por legitimar o poder dos lideres, transformando-os cm autoridade.
Em relação ao poder, de finido por Weber (1947 apud hall, 1984), constata-se que no
MPL não há presença do mesmo, pois não existe imposição de força. Entretanto, pode-se
identificar ern urn determinado período da história da organização - em que os integrantes
sentiam-se inibidos dc exporem suas ideias — a presença da disciplina, _id que nesta fase havia
obediência sem resistência. Iniciados os questionamcntos e reflexões a respeito da falta de
democracia na organização, a relação de disciplina se desfez.
A fase de maior crise interna no Movimento - quando o Militante L abandonou o
grupo — ocorreu por causa de uma divergência entre as diretrizes propostas para o futuro da
organização. Enquanto o Militante L e alguns poucos integrantes defendiam a criação da
"Empresa Revolução" de forma a adaptar a CPL as exigências do mercado, para permitir
"remuneração" dos militantes ligados a organização; os outros integrantes, juntamente com o
Militante M, demonstravam resistência a tal adaptação, visto que a ideia contrariava os
valores "anti-capitalistas" do grupo.
Analisando os recursos de poder, as bases de poder identificadas no MPL foram: a
especialização, em todas as fases, visto que as relações de poder cram definidas também corn
base no conhecimento e experiência reconhecidos pelos indivíduos; o poder referente, na la e
na 3' fase, já que no inicio da CPL havia uma relação de admiração e identidade corn os
lideres que possuíam um histórico de militancia; e na terceira fase havia a presença do
Militante M e a admiração e identidade corn o mesmo pela sua dedicação e história de luta; c
o poder coercitivo, na 2' fase quando houve a imposição de certas ideias com base no medo,
sendo que as punições eram os ataques verbais sobre os outros.
As fontes de poder presentes no MPL no decorrer das quatro fases foram: a
personalidade, nas tit primeiras fases, visto que a habilidade de utilização da palavra
(oratória) bem como a firmeza moral de alguns integrantes proporcionou as bases de poder
identificadas; a organização, na 1" fase e na 3" fase, _id que na primeira fase existia a ligação
dos dois dirigentes corn duas organizações de grande influência política que acabava por
influenciar as relações dos mesmos com os outros integrantes e na terceira frise, em
decorrência da constatação de certa capacidade do Militante M em integrar as demandas,
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desejos dos integrantes na proposta da organização. Na quarta fase não foi possível identifi car
as fontes de poder, talvez pelo fato de ser unta fase recente e de transição do MPL.
Portanto, conclui-se que as relações internas de poder no Movimento Passe Livre de
Florianópolis tiveram alterações significativas ao longo de sua história. lnicialmente possuia
influOncias da con -ente O Trabalho da qual fazia parte, tendo, portanto, urna estrutura
hierarquizada. O conhecimento, experiência, historia de luta (que provocava a admiração dos
outros), oratória, firmeza moral e ligação corn outras organizações de peso eram fatores-chave
na definição das relações de poder, logo quando outros integrantes começaram a adquirir tais
características, iniciaram-se os questionamentos a respeito do autoritarismo dos dirigentes
iniciais. Em um segundo momento, então, o conhecimento, experiência, oratória e firmeza
moral ainda eram características-chave para a definição das relações de poder, contudo havia
também a imposição da idéia de uns sobre os outros, tendo como punição o ataque verbal.
Em um terceiro momento, o conhecimento, experiência, oratória e fi rmeza moral
também continuaram definindo grande parte das relações de poder, bem como a admiração
pelo histórico de lutas. Outro fator que influenciou as relações de poder foi a capacidade de
aceitação de outras opiniões para a formação de uma idéia central da organização.
Atualmente, os únicos fatores-chave

das relações de poder identificados foram

o

conheci men to e a ex periénci a.
Por fim, verifica-se quo os recursos de poder do Movimento Passe Livre variaram de
acordo corn as crises internas e as novas exigências da organização_ Sendo um grupo que luta
pela democracia, o MPL, possui características diferenciadas das organizações empresariais ou
do terceiro setor, resistindo aos estímulos do mercado e conquistando a participação efetiva de
todos os integrantes da organização_ Não havendo uma hierarquia, as diretrizes e os valores da
organização são definidos pelas diversas opiniões que vão surgindo ao longo da historia do
MPL, servindo como exemplo de uma organização verdadeiramente democrática, voltada
horizontalidade e à descentralização, características estas que condizem com os aspectos dos
novos movimentos sociais.
Assim sendo, recomenda-se a realização de outras pesquisas voltadas aos movimentos
sociais, bem como voltadas a outras organizações que possam demonstrar configurações
diferenciadas, a tim de acrescentar novas visões de organização na gama de conhecimento da
area de Ciências da Administração, voltadas, no momento, em sua grande maioria, a
organizações empresariais. Recomenda-se também a realização de outras pesquisas no
Movimento Passe Livre, tanto cm relação a sua organização altos o desligamento dos dois
líderes, visto que seu futuro é incerto; corno em relação à resistência do grupo à adoção de
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técnicas empresariais em um período no qua! a lógica do mercado Lem invadido diversos
outros segmentos da sociedade (ambiental, cultural, social, politico). Assim, considera-se o
IVIPL um interessante objeto de estudo para verificar novas forms organizacionais que
resistem à lógica do mercado.
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Apêndice A

Estrutura da entrevista

Dados pessoais: Curso c ocupação.
2. Como você se envolveu no Movimento Passe Livre?
3. I Id quanto tempo voce esta envolvido no MPL?
4. Como voce acompanha o Movimento Passe Livre, como voce participa?
5. Voce participa de outros movimentos estudantis além do MPL?
6. Na sua opinião, o que é o MPL e por que foi criado?
Voce sabe como começou o MPL no Brasil?
8. Voce sabe como começou o MPL cm Florianópolis?
9. Quando você teve contato com o MPL, quem eram os lideres? Por que? Como eles
lideravam?
10. Como cram tomadas as decisões?
I I. Como aconteciam os debates? Quais eram as idéias debatidas?
12. Iloje, quem são os lideres? Por quê? Como eles lideram o MPL?
13. Quais são as ideias em debate no MPL?
14. Voce poderia contar a historia do MPL desde quando voce iniciou a militância no
mesmo?
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Anexo A: Lei do Passe Livre

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI N° 10.709, DE 31 DE JULHO DE 2003.
Acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei n"
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e da outras providências.

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. V' 0 art. 10 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:
"Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
o transporte escolar dos alunos da rede estadual

VII- assumir
"(NR)

Art. 2 0 art. 11 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:
"Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal

VI"(NR)

Art. 3" Cabe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios, para prover o disposto
nesta Lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos.
Art.

e (VETADO)

Brasilia, 31 de julho de 2003; 182" da independência e 1/52 da Republica.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristovam Ricardo Cavalcante Buarque
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1°.8.2003

Fonte: Presidência da República Federativa do Brasil
<hrtps://www.planalto.uov.br/ccivil_03/Leis/2003/L I 0.709.htm>
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Anexo B: Veto da Lei do Passe Livre

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MENSAGEM N° 361, DE 31 DE JULHO DE 2003.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 2 do art. 66 da Constituição, decidi vetar
parcialmente, por contrariar o interesse público, o Projeto de Lei n2 4.476, de 2001 (n2 4/02 no
Senado Federal), que "Acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências".
Ouvido, o Ministério da Educação manifestou-se quanto ao seguinte dispostivo:
Art 4°
"Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Razão do veto
"Dadas as implicações de natureza técnica, que evidenciam as dificuldades operacionais para a
imediata implantação do sistema a ser adotado, o interesse público recomenda veto ao seu art. 4 2 .
atinente A imediata entrada em vigor da norma.
Em conseqüência do veto a esse dispositivo, a lei vigorará quarenta e cinco dias após sua publicação
oficial, segundo expressa o art. 1 2 do Decreto-Lei n 2 4.657, de 4 de setembro de 1942 (a chamada Lei
de Introdução ao Código Civil), o que viabilizará aos governos estaduais e municipais adotarem as
medidas necessárias a ajustarem-se ao novo comando."
Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do
projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasilia, 31 de julho de 2003.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1° de agosto de 2003

Fonte: Presidência da Repnblica Federativa do Brasil

<Imps://www.planalto.gov.briecivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2003/Mv361-03.htm>
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Anexo C: Cartaz para trabalho de conscientização do MPL de Florianópolis no ano de
2006

Volte
às
Ruas
na semana da luta pelo
liv
passe

re!

debate sobre
o passe livre :
-25/10 Quarta Feira
Sala 331 do CFH(UFSC)
às 19h

público ,
sobre transporte passe livre
a luta pelo
e outros.
24 1 10 Terça-Feira
Colégio de Aplicação (UFSC)
as 13:00h
-26/10 Quinta Feira
Auditório do CSE(UFSC)
as 20:30h
-

E .

MANIFESTAÇÃO!
26/10.Quinta-Feira

Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre

concentração às
17:00h na
Catedral.

CL

PASSE

LIVRE , movinepto,
Movimento Passe Livre, 2006.

Passe

Livre

Florianópolis
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Anexo D: Perguntas freqüentes sobre o Passe Livre e o NIPL

0 que segue são algumas respostas a perguntas que envolvem dúvidas comuns sobre o PasseLivre. Elas não esgotam os argumentos e caminhos que poderiam responder a essas questões.
I. 0 passe livre estuilandl não vai acarretar o ailment° da tarifa para as usuários?
-

Não. A tarn devera inclusive ser reduzida cerca de 10%. Isso porque o passe-livre sera
subsidiado pela Prefeitura, como determina a Lei 1137/2004 (Lei do Passe-Livre), aprovada
na Camara de Vereadores e sancionada em dezembro de 2004. Hoje cm dia, o meio-passe
estudantil é incorporado ao valor da tarifa c portanto pago pelos usuários do transporte
colctivo. 0 passe-livre, por sua vez, sera pago através de impostos e tributações, o meio mais
justo unia vez que através dos impostos paga mais quem tem mais.

2_ l Prekintra não terá que lb -ar dinheiro da educação e da stnide pima financiar o passelivre estudantil?
Financiar o passe-livre é financiar a educação, e beneficiar a grande maioria da população
(aumen(ando a renda das famílias que possuem estudantes que usam o transporte coletivo, ou
seja, a maioria das famílias). É uma forma de manter os jovens na escola, e dar oportunidade
ao adulto de voltar a estudar. 0 passe-livre custa menos de 5% do orçamento da Prefeitura de
Florianópolis Em 2004 o Costa° do Santinho foi isentado de pagar IPTU pelo campo de wife
que esta sendo construido la. Sao milhões de reais que a prefeitura deixa de arrecadar e que
daria para pagar grande parte do passe-livre estudantiL

Não é in/its/c) que Os eslucluntes ricos também tenha ii direito ao passe livre?
-

Comecemos com uma pergunta: É injusto que os ricos possam respirar oxigénio
gratuitamente, freqüentar gratuitamente as praias, as praças, as ruas? Injusto certamente não
a praia ser gratuita para os ricos, mas eia deixar de ser de livre acesso a todos, sendo cobrado
ingresso, como ocorre hoje com o transporte público e com a maioria dos serviços públicos.
Injusto certamente é o pobre ter que se humilhar e comprovar "carência", ter que passar por
uma burocracia e depender da boa vontade de governantes para poder ter acesso aquilo que
rico tem acesso por ter dinheiro. 0 passe-livre deve ser um direito universal, e não um
assistencialismo. 0 pobre só tem de fato acesso às coisas e aos bens quando esse acesso se
torna um direito universal e irrestrito.
Além disso, uma vez o passe-livre sendo subsidiado através de impostos progressivos (quem
tem mais paga mais), serão os ricos a pagar mais. Eles estarão pagando mais através dos
impostos.
A melhor maneira de avançar em justiça social, nesse sentido, é lutar pela ampliação dos
impostos progressivos, que venham a subsidiar serviços gratuitos a toda população.
Cobrar tarifas por serviços públicos 6, na prática, uma política de exclusão social, por mais
que venha embrulhada nesse patético discurso de que seria 'injusto os ricos usufruirem
gratuitamente'.
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4. f ()CC'S CIChti 1)1 correio que o passe-livre e.sludiuuil vigore PIa do period() Jelin) e _thra do
It- Hit/10 castfrescoht?

A educação não se dai somente na escola , O acesso à cultura c a plena participação na vida
social é fundamental para a formação das pessoas. Além disso, o correto seria o transporte ser
gratuito para todos durante todo o tempo. A Lei 1137/2004 (Lei do Passe-Livre) não restringe
o direito ao passe-livre ao trajeto casa-escola-casa e nem ao período letivo, e isso e um
enorme avanço à igualdade, integração e participação social.

5. NJ° é demagógico ou populi.sia reivintlicar o passe livre on a grctiuidade nos iranvories?
-

Jornalistas, funcionários públicos e politicos contrários ao passe-livre (por interesses pessoais
ou de classe) "acusaram" algumas vezes de "populismo" e "demagogia" a reivindicação do
passe-livre. Ora, uma reivindicação que parte de urna considerável fração da população
organizada não poderia, por simples questão lógica, receber o adjetivo de "demagógica" ou
"populista". Esses são adjetivos que cabem única e exclusivamente a quem -Paz promessa,
indivíduo que quer afagar o povo para receber apoio do mesmo.
0 passe livre não é uma promessa feita por alguém, é unia reivindicação que parte das
pessoas, de urn movimento social, gerado por unia situação de exclusão causada por um
sistema de transporte privado. Promessas e discursos podem ser "demagógicos" e
"populistas", mas jamais reivindicações podem sê-lo. Lutas coletivas, vindas do povo
organizado, são "populares" e "democráticas", não "populistas" e "demagógicas". Diferenças
banais mas que tern gente que insiste maldosamente em confundir. Em suma, o "populista" e
"demagógico" só cabe ao que vem de cima, não ao que vem de baixo, do seio do próprio
povo.
Devemos lembrar que demagogia de fato praticam aqueles que falam em ampliar e dar
educação para todos, de que ela e a saída para muitos males nacionais, que lamentam os
jovens perdidos para o narcotráfico (na cidade que tem o maior índice de jovens assassinados
do Brasil), mas que no momento que aparece uma Lei e urna política concreta que é um
gigantesco incentivo à educação e a manter os jovens no estudo, se posicionam
irremediavelmente contra.

6. Por que a Lei do Passe Livrelbi suspensa?
-

A Lei do Passe-Livre foi suspensa no dia 16 de novembro de 2005, em decisão dos
desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgando pedido de liminar que
acompanhava uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que havia sido protocolada
contra a Lei em outubro de 2005. A Lei 1137/2004 está suspensa enquanto essa Adin não é
julgada. Mas afinal, por que ela foi suspensa?
0 prefeito Dario Berger demonstrou durante o ano de 2005 unia profunda ma vontade em
cumprir essa Lei. Prova disso era a incoerência cm continuamente afirmar que o passe-livre
custaria dezenas de milhões de reais do orçamento da prefeitura (de modo com isso a tentar
criar uma opinião pública contraria ao passe-livre) mas na hora de colocar a verba para
cumprir a Lei no orçamento previsto para 2006, incluir apenas 3 milhões de reais, e afinnar
publicamente que havia incluido verba para cumprir a Lei na peça orçamentária!!!
Por que Dario não queria cumprir essa Lei? Urn dos motivos que podemos deduzir é a
vontade dc ter o máximo de verba pública municipal a seu dispor... E o povo brasileiro sabe
por experiência que a grande maioria dos politicos busca isso mesmo na vida pública: dispor
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do máximo dc dinheiro público corno bem entende, isto é, cm proveito próprio e de seus
am i gos.
Não encontrando em associações locais um testa-de-ferro para entrar na Justiça contra a I.ci,
Dario conseguiu no entanto o achar dentro cio Ministério Público de Santa Catarina, na ligura
de um procurador com notórias posições anti-popularcs c corn vinculo corn organizações
religiosas de extrema-direita. Urn pequeno trecho de um de seus livros pode nos dar urna
idéia: "Para não vermos o direito aniquilado pelo predomínio da "ordem" totalitária de grupos
comunitários ilegítimos, sera preciso reafirma-lo em sua integralidade metalisica e natural,
subordinado à verdadeira e eterna Justiça que Deus fez gravar no coração de cada
homemr(sie.). Para esse procurador, era provavelmente urn prazer lutar contra uma lei que
partiu da reivindicação e da luta popular (o que ele chama dc - ordem totalitária de grupos
comunitários ilegítimos").
Temos o paradoxo de urna Ação de Inconstitucionalidade que é assinada por alguém que,
contra uma Constituição que afirma antes de tudo que "todo poder emana do povo", move-se
pela vontade de que nenhum poder emane do povo!!! Bern, o fato é que, servindo aos
interesses do grupo politico que controla a prefeitura e as suas pulsões e aversões antipopulares, essa pessoa, usando seu cargo no Ministério Público de Santa Catarina, entrou com
uma Adin contra a Lei do Passe-Livre, protocolada na mesma semana em que a prefeitura iria
fechar o orçamento para 2006 (coincidências!!!).
Os argumentos postos na Adin foram convenientemente rebatidos pelo MPL (veja por
exemplo o texto Passe livre universal: constitucional, inconstitucional ou justo? na seção
Links desta página).
Bem, na sessão dos desembargadores que decidiu pela suspensão da Lei o que se viu foram
cerca de 40 pessoas em togas discutirem um tema que desconheciam por completo, baseando
suas decisões em argumentos politicos desgastados e _Id discutidos durante os cinco anos em
que o passe-livre foi debatido na sociedade. Se não bastasse, a decisão fbi baseada ate mesmo
em falsidades absurdas como a afirmação por parte do desembargador que presidia a sessão
de que a prefeitura havia vetado a Lei (e a Camara teria derrubado o veto e sancionado a
Lei)!!! Corno é notório e fato, a prefeitura não vetou a Lei 1137/2004. Especificamente sobre
essa sessão
e decisão
dos desembargadores, veja
hitp://216.17.145.83/ptiblue/2005/11/339835.shtml , onde pode ser encontrado dois artigos
escritos por integrantes do MPL que assistiram a sessão, seguidos de uma resposta do TJSC e
da Associação de Magistrados de SC, seguidas ainda de uma treplica de um outro integrante
do MP L, todos publicados no AN Capital.
Ou seja, a Lei do Passe-Livre foi suspensa por uma conjunção de interesses politicos, de
classe e pessoais de indivíduos e grupos que ocupam cargos de poder em instituições dos
poderes judicial- kJ e executivo.

7. Quais seus princípios e como se organiza o MEL?
O MPL busca se pautar pela horizontalidade nas decisões, e pela autonomia e independência
em relação a entidades e partidos politicos. Os princípios que constituem o MPL cm um
movimento nacional, dando unidade às várias iniciativas locais pelo Brasil que se identificam
corno tal, podem ser vistos em http://www.mpLorg.br Em Florianópolis ocorrem reuniões
periódicas (semanais ou quinzenais) onde são discutidas e decididas questões pertinentes as
ações do movimento.
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8. Como posso fazer 'mule do A forimenio Passe ',kit' (A11) L)?
No existem membros formais no Movimento Passe Livre. Sc voce tem afinidade com o
movimento, compartilha seus objetivos, principios e métodos gerais, realiza alguma atividade
pelo passe-livre e mantem contato com outras pessoas que também se colocam como parte do
movimento, ennio você j á é parte do MPL. O MPL-Floripa realiza reuniões periódicas, e a
melhor maneira de se integrar a ele é participando delas e/ou de atividades e manifestações
chamadas.

Fonte: <http://rnplfloripa.blogspot.com >.

