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Resumo 

Partindo do estopim da chamada Primavera Árabe, na Tunísia, e da carta apresentada pelo jovem 

vendedor Mohamed Bouazizi à sua mãe no Facebook, em que se despedia e indiretamente relatava 

sua decisão de por fim à própria vida como protesto diante de suas condições de vida, discutiremos 

o papel das novas tecnologias de comunicação na organização e difusão dos movimentos sociais 

contemporâneos. Nossa abordagem busca associar essa discussão à compreensão do papel da 

comunicação na contemporaneidade e nas mediações estabelecidas nas relações sociais.  
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Abstract 

 Through examining the triggering of the so-called Arab Spring in Tunisia and the letter presented 

by young salesman Mohamed Bouazizi to his mother on Facebook, in which he said goodbye and 

indirectly described his decision to end his own life as a protest to his living conditions, this paper 

discusses the role of new communication technologies in the organization and diffusion of 

contemporary social movements. Its approach seeks to associate this discussion with the 

understanding of the role of communication in contemporaneity and in mediations established in 

social relations. 
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Introdução 

Buscaremos compreender, no marco da atual crise estrutural do capitalismo, a eclosão e o 

desenvolvimento das mobilizações que marcaram o ano de 2011, com atenção especial ao processo 

desenvolvido na Tunísia e, a partir dele, apontar algumas conexões com as lutas sociais travadas 

no Egito, as amplas mobilizações de massa que derrubaram ditaduras na chamada Primavera 

Árabe, o Movimento dos Indignados espanhóis, as lutas na Grécia, da Geração à Rasca de Portugal 

e o Movimento Occupy dos Estados Unidos. Não há dúvidas do caráter exemplar que a ocupação 

da Praça Tahrir, no Egito, desempenhou para as mobilizações na Espanha, Grécia e em Portugal, e 

destas para as manifestações nos Estados Unidos. As ocupações das praças Puerta Del Sol, em 

Madrid, Syntagma, em Atenas, e o Zuccotti Park, no coração financeiro de Nova Iorque, faziam 

referências diretas e indiretas à Tahrir e à luta do povo egípcio. Cartazes dos Indignados afirmavam 

textualmente, referindo-se à Puerta Del Sol: “Aqui é a nossa Praça Tahrir”.  

Se há, e isso está claro, diferenças específicas entre o conteúdo das mobilizações, as 

reivindicações centrais, os setores que as protagonizam, os grandes abismos entre as formações 

sociais e os regimes vigentes nesses países, há, também, identidades inquestionáveis. O que 

pretendemos demonstrar aqui é que tais identidades não se resumem apenas ao campo estético e 

subjetivo. Em nosso esforço, buscamos compreender tal identidade subjetiva (que se manifesta 

claramente seja na utilização de métodos de mobilização semelhantes, na característica comum que 

é a utilização de recursos estéticos, visuais, cênicos, musicais e audiovisuais nos processos de luta, 

seja no próprio conteúdo expresso nesses recursos estéticos) como índice de um processo global 

marcado por um mesmo determinante objetivo – daí a ênfase na atual crise estrutural, suas 

especificidades e consequências – na construção de uma totalidade que, inclusive, nos ajuda a 

compreender o cenário em que a comunicação e a cultura assumem posição de destaque, em que 

medida e por quê. 

Nossa análise da crise, tomada como marco fundamental para a compreensão da eclosão 

de tais movimentos, leva em consideração os elementos pontuados pelo economista Marcelo 

Carcanholo (CARCANHOLO, 2011), que destaca três eixos centrais na saída capitalista ao 

momento de agudização de seu ciclo descendente. Tratando-se de uma crise de superacumulação 

de capital concentrado na forma de capital fictício, os esforços dos governos moveram-se no 

sentido de dar liquidez ao capital fictício sobreacumulado, destinando uma fração cada vez maior 



 
do orçamento público para os mercados financeiros. Uma consequência imediata – e especialmente 

importante para nossa análise – dessa destinação de fundos públicos às instituições financeiras é 

que, para obter esses recursos, o Estado retira verbas públicas de outras áreas, especialmente de 

gastos com políticas sociais. Essa dinâmica leva à ampliação da dívida pública, o que ocorre em 

níveis exponenciais em toda a economia mundial.  

Outro elemento central da resposta capitalista à crise é o aumento da taxa de exploração 

do trabalho como forma de buscar reverter o processo em que há uma massa de capital 

sobreacumulado buscando apropriar-se de uma mais-valia que ele não produz. O aumento 

necessário da taxa de exploração do trabalho se faz com arrocho salarial, retirada de direitos (o que 

reduz o valor da força de trabalho), aumento da jornada ou da intensidade do trabalho sem elevação 

salarial e outras medidas, aprofundando as reformas neoliberais. Ainda é importante destacar a 

criação e expansão de mercados em que os capitais sobrantes possam atuar, o que se combina com 

as reformas neoliberais. Assim, o aumento do desemprego e da taxa de exploração do trabalho faz 

parte das consequências elementares da crise e das respostas capitalistas a ela. O conjunto da 

resposta do capitalismo à sua crise estrutural atinge diretamente a classe trabalhadora e a juventude 

em suas condições de vida mais imediatas. A disfuncionalidade da lógica centrada no capital 

fictício reside justamente em apontar para uma autonomização diante do setor produtivo que se 

revela insustentável, dada a necessidade de produção do valor no processo produtivo, o que nos 

parece indicar a centralidade da classe trabalhadora como principal (mas não único) sujeito 

anticapitalista na atual crise estrutural, capaz de expressar mais a fundo as contradições dessa forma 

de sociabilidade e tencioná-la mais diretamente.  

Obviamente, o fato de ser a classe trabalhadora a principal afetada pelos “ajustes” 

capitalistas em sua crise não garante historicamente uma resposta sua, como classe, a essa ofensiva, 

e também não significa que a classe como tal seja a principal expressão imediata e espontânea de 

resistência e enfrentamento a esse processo.  Quando a apontamos como principal sujeito 

anticapitalista, nos referimos exatamente à sua inserção objetiva nas formas de produção e 

reprodução do sistema, o que a capacita para, ao levar suas lutas adiante, enfrentar o cerne das 

contradições do modo de sociabilidade vigente. Essa inserção objetiva é, portanto, decisiva, mas 

não exclusiva para a constituição de uma resposta que possa enfrentá-lo como totalidade. Para isso, 

a categoria da política, com todas as suas mediações, é indispensável. É justamente por isso que 

nossa análise busca estabelecer nexos entre a eclosão dos movimentos sociais contemporâneos e a 



 
crise estrutural capitalista indicando tais movimentos não como uma expressão acabada, mas como 

possíveis sinais de uma retomada da classe trabalhadora como sujeito político no momento de 

desagregação capitalista.  

Seguindo o esforço de compreender tais movimentos em suas especificidades e relações 

com o capitalismo contemporâneo – de onde deriva o tema da comunicação, da cultura e seus 

papéis na constituição do sujeito – de uma forma que se contraponha a leituras fragmentárias do 

processo, que ignoram seus necessários nexos com as estruturas econômicas, apontamos a 

importância de uma análise dos movimentos sociais a partir de uma perspectiva que leve em 

consideração a noção de totalidade. Essa perspectiva pode compreender a eclosão e 

desenvolvimento desse processo não como uma negação, mas sim como um momento da 

reconstituição, sobre as novas bases colocadas pelas modificações na estrutura do capitalismo, na 

noção de sujeito e dos projetos totalizantes.  

Seguindo o pressuposto de que a principal expressão imediata e espontânea de resistência 

à sociabilidade capitalista em crise pode não configurar a classe trabalhadora como tal, em seu 

projeto histórico, acreditamos que a atenção aos segmentos de juventude que se colocam em luta 

em todo mundo é essencial. Do norte da África, passando pela Europa e chegando ao centro da 

economia mundial, jovens desempregados e sem perspectiva de futuro compuseram de forma 

significativa os movimentos sociais que marcam as consequências políticas da atual crise estrutural 

do capital. Uma marca constitutiva central de tais movimentos é o fato de canalizarem a 

insatisfação de toda uma geração precarizada e que não consegue encontrar caminhos concretos 

para suas vidas nas formas de sociabilidade que se esfacelam e escancaram suas contradições. 

  

Tunísia: o estopim como parte do processo 

O próprio estopim dos protestos que derrubaram as ditaduras norte-africanas aponta muito 

a esse respeito. As lutas na Tunísia, que detonaram um processo de mobilizações em série por toda 

a região, sendo o caso egípcio seu principal representante, tiveram seu elemento desencadeador 

justamente em uma expressão dura e arrebatadora da falta de perspectiva dessa juventude. As lutas 

na Tunísia ganharam as ruas com caráter insurrecional em janeiro de 2011, depois da morte do 

jovem vendedor de frutas Mohamed Bouazizi, de 26 anos, que havia ateado fogo ao próprio corpo 

no dia 17 de dezembro do ano anterior após ter sido proibido de trabalhar como ambulante. 

Desempregado e sem conseguir acesso ao mercado formal, o jovem, formado como técnico em 



 
informática obtinha seu sustento e de sua família com esse trabalho. Ao negar-se a pagar propina 

a oficiais que o abordaram, teve o carrinho que usava para as vendas e suas mercadorias 

confiscados, o que lhe motivou a buscar negociação junto à administração de sua província. 

Quando teve seu pedido de audiência com o governo local negado, Mohamed Bouazizi deixou um 

recado à sua mãe no Facebook e ateou fogo ao próprio corpo em frente ao prédio sede do governo.   

Depois de 18 dias internado, Mohamed Bouazizi morreu em 4 de janeiro de 2011. O seu 

enterro contou com grande comoção e, a partir dele, as revoltas espalharam-se pelo país. A 

divulgação da carta deixada por ele à sua mãe na rede social tornou-se um elemento agregador, e 

suas palavras foram assumidas como bandeira e identidade para toda uma geração. As lutas se 

ampliaram a um questionamento da ordem política estabelecida e levaram à renúncia de Ben Ali, 

que estava há 23 anos no poder na Tunísia. A carta de Mohamed Bouazizi, enviada por Facebook 

e divulgada pela mesma rede, diz:  

 
Estou viajando mãe. Perdoe-me. Reprovação e culpa não vão ser úteis. Estou perdido e está fora 

das minhas mãos. Perdoe-me se não fiz como você disse e desobedeci suas ordens. Culpe a era 

em que vivemos, não me culpe. Agora vou e não vou voltar. Repare que eu não chorei e não caíram 

lágrimas de meus olhos. Não há mais espaço para reprovações ou culpa nessa época de traição na 

terra do povo. Não estou me sentindo normal e nem no meu estado certo. Estou viajando e peço a 

quem conduz a viagem esquecer (BOUAZIZI, 2010). 

 

O estopim do processo tunisiano nos traz elementos fundamentais à compreensão do 

contexto que buscamos analisar. Se ele não é, obviamente, suficiente para explicar a dinâmica dos 

acontecimentos em sua totalidade, é parte indispensável de uma análise que busque compreender 

o específico e imediato como índices que se articulam e revelam importantes particularidades 

constitutivas do contexto mais amplo. Afinal, por mais trágica que possa ser a situação, não é 

apenas a dimensão da tragédia que explica o porquê de ter se tornado estopim de um processo 

político tão importante. A pergunta é: por que esta, e não tantas outras tragédias? O fato de essa 

situação, em sua particularidade, ter se configurado como o elemento capaz de motivar 

mobilizações massivas, conferir identidade política a um processo de lutas e detonar mobilizações 

mais amplas; enfim, o conteúdo do estopim e o fato de ter sido este, e não outro, o detonador do 

processo, nos ajuda a compreender quais são os núcleos centrais das contradições sociais naquele 

contexto. É sob essa perspectiva que, além das condições materiais que propiciaram a conversão 

de Mohamed Bouazizi em um representante político involuntário de um determinado segmento 

social, a forma de agregação para as insurreições e difusão da revolta popular – com papel 



 
importante das redes sociais – também será encarada como uma particularidade importante para 

revelar elementos chave da forma de sociabilidade na qual se desenvolve o processo.  

Na coletânea Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas, Giovanni Alves 

(Boitempo, 2012) destaca que a situação de precariedade, desemprego, subemprego e falta de 

perspectiva no futuro, especialmente para a juventude, é uma marca constitutiva do processo 

tunisiano. É justamente por Mohamed Bouazizi não ser um caso isolado, e em sua morte muitos 

jovens verem retratado o seu próprio presente e futuro, que a identificação política é tão imediata. 

E a situação é comum aos países do norte da África, duramente afetados pela crise estrutural e suas 

primeiras manifestações ainda no mercado financeiro dos Estados Unidos. O conjunto desses 

países, que têm em media de 60 a 70% de seus alimentos e produtos básicos importados, é 

fortemente golpeado pela alta sem precedentes do preço dos alimentos e bens de primeira 

necessidade no mercado internacional. Soma-se a isso a alta taxa de desemprego nesses países 

periféricos e a constituição de uma grande massa de jovens, entre 18 e 25 anos, que nunca esteve 

empregada e não tem qualquer indicativo de incorporação a um mercado formal em retração. Está 

aí constituído um segmento que tem suas condições imediatas de vida profundamente agravadas 

no cenário de crise e conforma o que anteriormente apontamos como expressão imediata do 

acirramento das condições materiais e da resposta política a esse acirramento.  

Quando indicamos que esse segmento se constitui de tal forma e não apenas no contexto 

específico descrito, os países periféricos do norte da África e a maneira como suas economias são 

atingidas pela crise estrutural, retomamos a afirmação de que esta é uma marca constitutiva do 

conjunto dos movimentos sociais que eclodem em 2011 como resposta à crise estrutural, algo que 

os unifica – na África, na Europa e nos EUA – independentemente de se desenvolverem em 

formações sociais diferentes. A crise, como determinante fundamental da conjuntura e com 

impactos globais, manifesta-se de formas diferentes nas economias periféricas e centrais, mas seu 

caráter estrutural confere semelhanças que podem ser identificadas não apenas no fato de que todos 

os países são afetados por ela, mas também no fato de que esse caráter revela a incapacidade de a 

dinâmica até então dominante no capitalismo contemporâneo oferecer expectativa de 

reprodutibilidade em longo prazo.  

A agudização de contradições que estiveram mais latentes em outros momentos escancara 

os limites da lógica dominante e mostra claramente a uma geração que sua perspectiva de vida, sob 

essa dinâmica, não irá reproduzir os padrões de seus pais, avós e das gerações anteriores. A noção 



 
de uma juventude, portanto, precarizada, não necessariamente proveniente de famílias proletárias, 

que muitas vezes teve acesso à formação superior e qualificação profissional, mas não é absorvida 

pelo mercado de trabalho e é empurrada para uma “situação de proletaridade”, assim, nos parece 

central em todos esses contextos. Giovanni Alves destaca esse processo como uma 

“universalização da condição de proletaridade” no contexto da crise. A consequência imediata de 

uma condição de proletaridade que se universaliza é que o novo segmento formado é, por sua vez, 

composto por uma diversidade social complexa, com diferentes origens.  

O autor resume essa composição como “o denso e vasto continente do novo (e precário) 

mundo do trabalho e da proletaridade extrema que emerge no bojo dos ‘trinta anos perversos’ de 

capitalismo neoliberal” (ALVES, 2012: 32), lembrando que, mesmo efetuando uma crítica radical 

das consequências imediatas do capitalismo como modo de produção da vida, os movimentos 

contemporâneos mantêm-se no plano dessas contingências e não se configuram, do ponto de vista 

do projeto histórico, como movimentos anticapitalistas propriamente (mesmo que haja, certamente, 

muitos segmentos anticapitalistas em seu interior). A radicalidade de denúncia e questionamento 

das misérias decorrentes do modo de produção capitalista não é acompanhada de uma identificação 

das causas estruturais dessas misérias e a necessidade de sua superação. Segundo o analista, é 

exatamente por essas contradições que o método dialético é indispensável à crítica social 

contemporânea. 

 

A comunicação como campo de luta 

 A partir dessa análise geral, nos dedicaremos a uma investigação mais específica sobre o 

lugar desempenhado pela comunicação e a cultura no capitalismo contemporâneo e seu papel nos 

processos políticos em que se inserem os novos movimentos sociais. Buscaremos indicar caminhos 

para a superação de uma leitura acrítica que simplesmente exalte o papel das novas tecnologias da 

comunicação nesses movimentos como suposta comprovação da inadequação definitiva de formas 

tidas como “tradicionais” na política, seja no método de organização ou no conteúdo da prática e 

projeto militante.  

 Os movimentos sociais contemporâneos vêm sendo apontados como a expressão definitiva 

de que as práticas políticas contemporâneas inserem-se em disputas de cunho exclusivamente 

simbólico pelo fato de terem, em sua constituição, o elemento comum que é a forte presença da 

prática cultural, da produção de informação alternativa, da disputa narrativa com os meios 



 
tradicionais de difusão de informação e outros. A desvinculação definitiva das estruturas materiais 

(como parte constitutiva da elaboração de um projeto político) retira do horizonte militante a 

necessidade de proposição de uma alternativa sistêmica (que leve em consideração a unidade 

dialética entre estrutura e campo simbólico, portanto) e reduz a prática política à disputa – dentro 

das estruturas estabelecidas, por mais que isso não seja declarado – de narrativas, discursos e 

posturas existenciais no mundo contemporâneo. 

 Seguindo o esforço de retomada de um método dialético para a crítica social 

contemporânea, buscaremos apontar um reconhecimento das disputas simbólicas que não 

prescinda dos necessários vínculos materiais (compreendendo a sobredeterminação dialética entre 

essas esferas) e, assim, permita inserir a análise do papel desempenhado pela comunicação e a 

cultura no esforço de elaboração de uma alternativa sistêmica ao modo de produção da vida atual, 

a partir de suas especificidades contemporâneas e leis gerais.  

 Acreditamos que, associadas a essa perspectiva, estão as formulações do filósofo esloveno 

Slavoj Zizek, que critica o tratamento das mobilizações da Primavera Árabe e do Movimento 

Occupy como “evento” e busca depreender, de suas especificidades e da negação do consenso 

capitalista, respostas que caminhem no sentido de um projeto coletivo e totalizante que corresponda 

aos temas da contemporaneidade. O trecho abaixo foi retirado de seu discurso, intitulado A tinta 

vermelha, aos manifestantes do Occupy Wall Street, na Liberty Plaza, Nova Iorque, em 2011: 

 
Não se apaixonem por si mesmos, nem pelo momento agradável que estamos tendo aqui. Carnavais 

custam muito pouco – o verdadeiro teste de seu valor é o que permanece no dia seguinte, ou a 

maneira como nossa vida normal e cotidiana será modificada. Apaixone-se pelo trabalho duro e 

paciente – somos o início, não o fim. Nossa mensagem básica é: o tabu já foi rompido, não vivemos 

no melhor mundo possível, temos a permissão e a obrigação de pensar em alternativas. Há um longo 

caminho pela frente, e em pouco tempo teremos de enfrentar questões realmente difíceis – questões 

não sobre aquilo que não queremos, mas sobre aquilo que QUEREMOS. Qual organização social 

pode substituir o capitalismo vigente? De quais tipos de líderes nós precisamos? As alternativas do 

século XX obviamente não servem (ZIZEK, 2011).  

 

 Essa crítica à “política eventiva” nos parece central como identificação da necessidade de 

constituição de uma alternativa não pontual ou discursiva, mas sistêmica, ao capitalismo. É 

importante também destacar que Zizek, ao apontar essa necessidade, não acredita que ela se 

expresse como algo dado ou resolvido nos movimentos contemporâneos, que carregam aquilo que 

ele identifica como um “violento silêncio de um novo começo”. Este, para Zizek, seria um ponto 

comum aos movimentos, em relação à elaboração de proposições e mesmo de um programa 



 
positivo. De nosso ponto de vista, ele é essencial para, a partir da identificação do contexto de crise 

do capital, avançarmos em nossa investigação acerca do caráter espontâneo e a(s) identidade(s) 

política(s) surgida(s) nos novos movimentos sociais. Em seu artigo, também publicado na coletânea 

Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas, o filósofo destaca a ruptura provocada por 

esses movimentos, tendo como pano de fundo a crise econômica e a superação do senso comum 

de “intocabilidade” do capitalismo como único horizonte possível. Ele destaca que, no momento 

de eclosão dos movimentos que expressam essa ruptura política e ideológica, despertando para a 

luta política gerações que nunca vivenciaram a política ou trazendo novamente à ação gerações já 

desacreditadas dos processos coletivos, em que as alternativas já prontas parecem não respondem 

ao conjunto dos anseios e questões colocadas pela dinâmica da realidade objetiva, o “silêncio” 

cumpre importante papel. Sempre reafirmando que um programa é necessário, que a reflexão sobre 

“o dia seguinte” e o caráter “não eventivo” das mobilizações são fundamentais, Zizek aponta algo 

como uma necessária paciência e tempo de maturação para evitar que seus impulsos sejam captados 

pela ideologia dominante.  

 A retomada da perspectiva que relaciona os potenciais de negação global do capitalismo 

expressos nos movimentos contemporâneos com os limites, do ponto de vista da consciência e da 

prática política, desta mesma negação, é importante porque nos permite identificar essas mesmas 

contradições no processo revelado pelo fato de tais movimentos carregarem, como marca 

constitutiva, a ênfase nas mediações comunicativas e culturais. Ou seja, o fato de tais movimentos 

terem manifestado esse “violento silêncio de um novo começo”, sem programas ou alternativas 

sistêmicas elaboradas, não significa que o esforço de buscar nas mediações culturais e simbólicas 

índices constitutivos dessa alternativa totalizante (ainda inexistente, obviamente) seja 

desnecessário, ultrapassado ou anacrônico. Por isso, buscamos relacionar o lugar desempenhado 

pela dimensão simbólica nos novos movimentos em suas relações com o papel da comunicação e 

cultura no capitalismo contemporâneo. Identificamos, assim, a atuação da mídia comercial como 

importante força política de produção e reprodução da ideologia dominante e destacamos seu 

impacto objetivo tanto na disputa de consciência que se instala na sociedade diante da eclosão dos 

novos movimentos sociais como na própria configuração desses movimentos. 

Zizek, ao identificar o tratamento da mídia aos processos de 2011, lembra a expressão 

persa war nam nihadan, que significa “matar uma pessoa, enterrar o corpo e plantar flores sobre a 

cova para escondê-la”. Segundo ele, a ideologia hegemônica se ocupou inicialmente em neutralizar 



 
a dimensão emancipatória contida na eclosão dos movimentos e, depois, em tratá-los em sua 

superficialidade de maneira supostamente “positiva”, não escancarando, assim, um tratamento que 

ajuda a atacar, no plano da consciência, o conteúdo político do fato em questão. Alves aponta, 

seguindo a mesma lógica de interpretação, que a atualidade é atravessada por uma poderosa batalha 

midiática e que o conteúdo de enfrentamento com o sistema desses movimentos é atacado 

simultaneamente pelo aparato repressivo dos Estados e pela grande mídia comercial, que cumpre 

a tarefa de invisibilizá-los em seus eixos políticos principais e reduzi-los a fatos fragmentados, 

episódicos e pouco significativos. Um mecanismo central no tratamento da grande mídia aos novos 

movimentos sociais e o contexto em que ocorrem é seu enquadramento permanente e 

inquestionável no que Zizek chama de “moldura liberal democrática”. A grande questão é que o 

ponto de partida (e de chegada) inquestionável e imutável de tudo que se relaciona a esses temas 

na grande mídia é que qualquer luta contra isso é encarada como protestos contra “excessos” dentro 

de uma ordem que precisa ser mantida e reconstruída. A moldura do Estado burguês, com todo o 

seu aparato superestrutural, e das formas de produção que o sustentam permanecem sempre intactos 

e fora de qualquer campo de retratamento e questionamento pela mídia.  

 É certo que esse tipo de tratamento e agendamento da consciência pela mídia, ao 

relacionar-se com o capitalismo em crise e as formas de questionamento e resistência e ele, não é 

uma novidade. Talvez justamente por isso nas últimas décadas tenha ficado progressivamente mais 

claro para movimentos sociais em luta ao redor do mundo que, no enfrentamento político à ordem 

estabelecida, a constituição de instrumentos de comunicação capazes de operar uma contraposição 

às leituras fragmentárias é fundamental e indispensável tanto para a legitimação social dessas lutas 

quanto para a coesão interna, constituição das identidades políticas e elaboração de uma 

consciência coletiva dos próprios movimentos. Alves (2012) aponta que parte desse processo é, 

justamente, a utilização das novas tecnologias de comunicação, sobretudo de redes sociais, como 

forma de ampliação da área de intervenção territorial desses movimentos. A contraposição a um 

capitalismo que desterritorializa e fragmenta passa pela reconstituição dessa territorialidade e dos 

espaços de produção de consciências coletivas usurpados da vida cotidiana. No caso dos 

movimentos que eclodiram em 2011, Facebook e Twitter acabaram cumprindo papel importante 

no estabelecimento de vínculos e na aproximação de indivíduos até então atomizados, o que é 

essencial na dita ampliação de sua área de atuação. Seguindo sua análise, Alves destaca como 



 
característica própria dos movimentos contemporâneos sua notável capacidade de comunicação e 

produção de visibilidade. 

 A análise do geógrafo David Harvey, importante crítico do pós-modernismo e suas 

relações com o capitalismo contemporâneo, nos traz elementos fundamentais para seguir na 

compreensão crítica sobre a gama de elementos suscitados pela emergência desses movimentos em 

suas mediações socioculturais. O geógrafo, ao discutir justamente essa necessidade de 

contraposição aos mecanismos utilizados pela burguesia na grande mídia comercial pelos 

movimentos e analisando sua relação com as novas tecnologias da comunicação, destaca: 

 
Agora, pela primeira vez, há um movimento explícito que enfrenta o Partido de Wall Street e seu 

mais puro poder do dinheiro. A “street” de Wall Street está sendo ocupada – ó, o horror dos 

horrores – por outros! Espalhando-se de cidade em cidade, as táticas do Occupy Wall Street são 

tomar um espaço público central, um parque ou uma praça, próximo à localização de muitos dos 

bastiões do poder e, colocando corpos humanos ali, convertê-lo em um espaço político de iguais, 

um lugar de discussão aberta e debate sobre o que esse poder está fazendo e as melhores formas 

de se opor ao seu alcance. Essa tática, mais conspicuamente reanimada nas lutas nobres e em curso 

da Praça Tahrir, no Cairo, alastrou-se por todo o mundo (praça do Sol, em Madrid, praça 

Syntagma, em Atenas, e agora as escadarias de Saint Paul, em Londres, além da própria Wall 

Street). Ela mostra como o poder do coletivo de corpos no espaço público continua sendo o 

instrumento mais efetivo de oposição quando o acesso a todos os outros meios está bloqueado. A 

praça Tahrir mostrou ao mundo uma verdade óbvia: são os corpos nas ruas e praças, não o balbucio 

de sentimentos no Twitter ou Facebook, que realmente importam (HARVEY, 2012: 61, grifo 

nosso). 

 

Essa afirmação nos parece importante porque, diferentemente das que buscam identificar 

a importância do papel mobilizador das redes sociais como elementos que se encerram em si 

mesmos, aponta que há uma necessária centralidade da política das ruas, com a ocupação do espaço 

público, com a ruptura objetiva na dinâmica de vida das cidades marcadas pelo capitalismo em 

crise. Esse é um elemento que mostra os limites das interpretações que conferem papel redentor às 

tecnologias e chegam a apostar que as novas técnicas, por si, seriam capazes de superar os impasses 

subjetivos envolvidos na construção política desses movimentos e, também, os impasses objetivos 

– as questões estruturais – com as quais tais movimentos se enfrentam. O lugar da política e 

organização na rua e a ruptura com a cotidianidade da sociabilidade capitalista, assim, são partes 

fundamentais e decisivas nos processos de luta constituídos pelos movimentos sociais 

contemporâneos, e a utilização das novas tecnologias de comunicação se soma, mas não substitui 

isso. 



 
Acreditamos que o capitalismo contemporâneo, fortemente marcado pelo poderio 

econômico e ideológico das grandes corporações de comunicação, exige e coloca na ordem do dia 

qualquer tentativa de contestação e enfrentamento a si o debate coerente sobre o lugar da 

comunicação e da cultura na constituição da contra-hegemonia à sua lógica sistêmica. Se 

relembrarmos Guy Debord (1997) e sua formulação do espetáculo tipificador da sociedade 

contemporânea como uma relação social mediada por imagens, em que a imagem aparece como 

forma final da reificação da mercadoria, teremos mais elementos para compreender de que forma 

o capitalismo contemporâneo produz dinâmicas análogas entre mídia e mercado capitalista que 

precisam ser levadas em conta na crítica social. Jameson (2002) nos ajuda nesse esforço e destaca 

as modificações profundas da esfera pública sob o capitalismo contemporâneo, com o 

aparecimento do que caracteriza como um novo domínio da realidade das imagens que é 

simultaneamente ficcional (narrativo) e factual (à medida que as narrativas adquirem concretude 

na vida material). Isso aponta, segundo Jameson, para a tendência de semiautonomização da esfera 

da cultura, a qual se converte em algo que parece pairar acima da realidade concreta com a 

diferença de que, no período clássico, a realidade material persistia independentemente da esfera 

cultural. Hoje, em contrapartida, a realidade material parece perder sua modalidade de existência 

em separado. A imbricação permanente entre estrutura e cultura aponta para um momento em que 

a cultura tem tanto impacto na realidade “que torna problemática qualquer forma de realidade não-

cultural ou extracultural” (JAMESON, 1997: 283), levando às interpretações correntes de que o 

referente concreto deixa de existir e de que o simbólico autonomiza-se por completo.  

É nesse cenário, portanto, que a mediação das imagens e produtos culturais passa a exercer 

centralidade. O que buscamos apontar aqui é que a crítica e o enfrentamento ao capitalismo 

contemporâneo, ao incorporar o lugar da comunicação e da cultura, não precisa ser feito ignorando 

as mediações estruturais e aceitando acriticamente a aparência (mercantil) de autonomização do 

simbólico. Pelo contrário, buscamos incorporar essa crítica como parte constitutiva do projeto 

totalizante que possa enfrentar essa ordem. Afinal, aproximando essas considerações de Jameson 

com a análise das determinações econômicas do capitalismo contemporâneo, nos parece evidente 

a relação entre a predominância da lógica do capital fictício no padrão de acumulação capitalista 

atual (com sua característica autonomização da lógica da apropriação em relação à da produção) 

com um período marcado pela lógica de autonomização do simbólico e falta de referência nas 

determinações estruturais e produtivas da atual forma de sociabilidade. O descarte dos vínculos 



 
materiais e das dinâmicas produtivas, acreditamos, ganha espaço num período em que o capital se 

submete a uma lógica que tende, justamente, a apontar a autonomização de sua reprodutibilidade 

em relação à esfera produtiva. O capitalismo, existindo sob a hegemonia do capital fictício, 

autonomizado e aparentemente apartado das determinações materiais que o produziram, parece 

confirmar, no campo simbólico, esse movimento através de uma representação tão autonomizada 

que desconhece a si mesma como representação de algum referente material.  

A cultura, assim, passa a assumir um lugar de “fato em si” que se inicia e encerra nas suas 

próprias dinâmicas, apoiada nas transformações técnicas que permitem uma difusão sem 

precedentes de seu conteúdo, que se expande para todo tecido da vida social. Não há um lugar “de 

fora” da cultura dominante que, ao negar seu referente material, traz implícita e impregnada em 

suas formas a lógica mercantil que a constitui de maneira subjacente. É esse cenário que precisamos 

enfrentar, indicando e reconhecendo a expansão sem precedentes das mediações das imagens-

mercadoria na sociabilidade capitalista contemporânea e buscando uma contraposição que 

incorpore a esfera do simbólico na perspectiva da totalidade.  

 

Referências  
ALVES, G. Ocupar Wall Street... e depois? In: JINKINGS, I. (org.). Occupy: movimentos de 

protesto que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 31-38.  

CARCANHOLO, M. Conteúdo e forma da crise atual do capitalismo: lógica, contradições e 

possibilidades. Crítica e Sociedade, Uberlândia, v.1, n. 3, dezembro 2011.  

DEBORD, G. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 1997. 

HARVEY, D. Os rebeldes na rua: o Partido de Wall Street encontra sua nêmesis. In: JINKINGS, 

Ivana (org.). Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo, 2012, 

p. 57-64. 

JAMESON, F.  Pós Modernismo: A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. São Paulo: Editora 

Ática, 2002. 

ZIZEK, S. A tinta vermelha: discurso de Zizek no Occupy Wall Street. Disponível em: 

https://blogdaboitempo.com.br/2011/10/11/a-tinta-vermelha-discurso-de-slavoj-zizek-aos-

manifestantes-do-movimento-occupy-wall-street. Acesso em: 19 set. 2016.  

________. O ano em que sonhamos perigosamente. São Paulo: Boitempo, 2012. 

________. O Violento Silêncio de Novo Começo. In: JINKINGS, I. (org.). Occupy: movimentos 

de protesto que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 15-25. 

 

 

https://blogdaboitempo.com.br/2011/10/11/a-tinta-vermelha-discurso-de-slavoj-zizek-aos-manifestantes-do-movimento-occupy-wall-street
https://blogdaboitempo.com.br/2011/10/11/a-tinta-vermelha-discurso-de-slavoj-zizek-aos-manifestantes-do-movimento-occupy-wall-street

