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    Sábado Resistente  Edição será dedicada ao debate de Márcio Leite de Toledo  Este Sábado Resistente será
dedicado ao debate sobre a atuação política de Márcio Leite de Toledo (o Carlos ou Vicente, como era conhecido nas
lutas clandestinas contra o regime ditatorial), natural de Ouro Fino, Minas Gerais. Ainda criança, mudou-se com sua
família para Bauru, interior de São Paulo, onde implantaram a Instituição Toledo de Ensino, existente em diversos
municípios do oeste paulista. Em Bauru, no ano de 1963, formou-se em Técnico de Contabilidade pelo SENAC e
mudou-se para Botucatu para administrar as escolas da família naquela cidade.  Em 1965, muda-se para São Paulo
para cursar Direito na Universidade Mackenzie e matricula-se também no curso de Sociologia da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo, tendo sido o presidente do Centro Acadêmico desta escola no ano de 1968,
integrando-se ao movimento estudantil que intensificava a luta contra a ditadura militar implantada em 1° de Abril de
1964, passando a militar no Partido Comunista Brasileiro e posteriormente na ALN.  Neste ato, por ocasião do 68°
aniversário de Márcio Leite de Toledo, vamos recordar, junto com os seus familiares, companheiros de luta, colegas de
faculdades, amigos e todos aqueles que o têm na memória, ou que queiram conhecer a sua história, a vida do
combatente revolucionário, do militante da luta contra a ditadura, a sua trajetória política e pessoal até a sua dramática
morte, cercada de trágicas circunstâncias, ocorrida em 23 de março de 1971, nos seus jovens 26 anos.   Programação 
14h: Boas vindas – Karina Teixeira (Memorial da Resistência de São Paulo) Coordenação – Ivan Seixas (diretor do
Núcleo de Preservação da Memória Política)   14h15 – 16h: Palestras Renato Leonardo Martinelli (militante da ALN e
companheiro de lutas de Márcio) Beatriz Cintra Labaki (contemporânea de Márcio na Sociologia e Política) Tidei de
Lima (representando o Centro de Estudos Sociais e Políticos Nossa Memória, Ninguém Apaga – Bauru – SP)   16h –
17h00: debate   Os Sábados Resistentes, promovidos pelo Memorial da Resistência de São Paulo e pelo Núcleo de
Preservação da Memória Política, são um espaço de discussão entre militantes das causas libertárias, de ontem e de
hoje, pesquisadores, estudantes e todos os interessados no debate sobre as lutas contra a repressão, em especial à
resistência ao regime civil-militar implantado com o golpe de Estado de 1964. Os Sábados Resistentes têm como
objetivo maior o aprofundamento dos conceitos de Liberdade, Igualdade e Democracia, fundamentais ao Ser Humano.
Fonte: Assessoria de imprensa do Memorial da Resistência Data: 08/06/2013

 Link:
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.71b090bd301a70e06d006810ca60c1a0/?vgnextoid=9daf3063b7
40b110VgnVCM100000ac061c0aRCRD&idNoticia=cfc4caca6583e310VgnVCM1000008936c80a____#.UbC8zdh321s
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    Cubatão recebe plano integrado para gerenciar resíduos sólidos  Cidade será referência no manejo do lixo   Cubatão
se tornou, no Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), uma das primeiras cidades brasileiras a contar com Plano
Integrado de Resíduos Sólidos. Elaborado por técnicos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(FESPSP) e da Universidade de São Paulo (USP), o plano prevê a adoção de 47 ações locais baseadas na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, lei sancionada em 2010 após quase 20 anos de tramitação no Congresso.  "Trata-se de
um marco na história de Cubatão", destacou a prefeita Marcia Rosa, ao receber o documento das mãos do
representante da FESPSP, professor Elcires Pimenta Freire (foto), em concorrida solenidade realizada na tarde de
quarta-feira, na sala de reuniões do Gabinete.  "Nossa cidade cresceu sem planejamento e hoje paga um elevado
preço por isso. Com esse plano, Cubatão será exemplo do que significa desenvolvimento com ações planejadas",
acrescentou a prefeita. "Cubatão precisa ser olhada com o respeito que ela merece".  Elcires Freire comentou que a
conclusão do plano consolida trabalho iniciado em 2010, envolvendo não só ampla discussão social a respeito do
saneamento ambiental, como também extensas pesquisas, workshops e conferências com a participação do Ministério
Público e representantes da Ciesp e Fiesp, além de integrantes de outros segmentos sociais.  "Com a implementação
do plano, Cubatão passa a ser referência para a região e até para o País, pois cumpre o disposto na lei de manejo dos
resíduos sólidos", afirmou Freire. Sancionada em 2010, a lei que detalha a política nacional de resíduos sólidos obriga
os municípios a abolirem os lixões até 2014 e determina que todos tenham responsabilidade pelos dejetos que
produzem: prefeituras, consumidores, comércio e indústria.  Na elaboração do plano municipal, os técnicos fizeram um
diagnóstico atualizado e projetaram ações para os próximos 20 anos. Dentre as diretrizes apontadas no plano, Cubatão
deverá reestruturar e modernizar o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; definir responsabilidades
quanto à gestão de resíduos de grande geradores; qualificar e ampliar o programa de coleta seletiva, instalando novos
pontos para entrega voluntária; implantar central de triagem e beneficiamento de resíduos da construção civil e investir
em programas de informação e na educação ambiental.  Também participaram da solenidade secretários e diretores
municipais, vereadores e representantes da USP e do Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente
(Cepema).   20130605-SEMAM-residuos-solidos-MCJ Melchior de Castro Junior Mtb 15.702

 Link:
http://www.cubatao.sp.gov.br/noticias/7226-cubatao-recebe-plano-integrado-para-gerenciar-residuos-solidos/#.UbC809
h321s
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    PM e grupo entram em confronto após Marginal Pinheiros ser fechada  Movimento Passe Livre reúne manifestantes
em São Paulo.   Do G1 São Paulo          A Polícia Militar (PM) e manifestantes do Movimento Passe Livre (MPL)
entraram em confronto após o grupo bloquear faixas da Marginal Pinheiros na noite desta sexta-feira (7). Foi a segunda
noite consecutiva de tumultos envolvendo o grupo que protesta contra o aumento das tarifas de transporte público em
São Paulo. saiba mais  Por volta das 20h, os manifestantes retornaram ao Largo da Batata, de onde começou a
marcha. Cerca de uma hora depois, o protesto perdeu força.  O retorno ao ponto de concentração ocorreu após
passeata pelas avenidas Faria Lima e Rebouças, até chegar à Marginal Pinheiros. Na via expressa aconteceu o
primeiro confronto com a PM. A polícia disparou bombas de gás lacrimogênio e atirou com balas de borracha contra os
manifestantes por volta das 19h20.  No horário, o grupo caminhava no sentido Castello Branco da Marginal Pinheiros. A
PM agiu inicialmente contra os jovens que estavam no fim da marcha e ocupavam a pista expressa.  Com a ação, a PM
conseguiu liberar a pista expressa da via. O grupo seguiu em caminhada apenas na pista local e entrou na Avenida
Frederico Herman Júnior, seguindo novamento em direção ao bairro de Pinheiros. No local, policiais novamente
atiraram bombas de efeito moral e gás lacrimogênio contra os manifestantes, que desviaram e fizeram nova rota até o
Largo da Batata.  Um grupo de manifestantes, porém, subiu a Rua Teodoro Sampaio em direção à Avenida Paulista. Às
21h30, eles interditaram a Avenida Doutor Arnaldo, no sentido centro. A PM acompanha o percurso.  Sem detidos O
coronel da PM Yeros Aradzenka, responsável pela operação, explicou que as bombas de efeito moral foram usadas em
dois momentos para evitar prejuízo ao fluxo de carros na Marginal Pinheiros. Na primeira vez, para liberar a pista
expressa e, depois, para evitar que os manifestantes voltassem para a via quando eles caminhavam pela Avenida
Frederico Herman Júnior.  Ele estima que cerca de mil manifestantes tenham participado do protesto. Nenhum havia
sido preso até as 20h.  Vandalismo Na quinta-feira (6), as manifestações deixaram um rastro de destruição e sujeira na
Avenida Paulista, além de ter bloqueado vias no Centro. Quinze pessoas foram presas e levadas para 78° Distrito
Policial, nos Jardins. Entre elas, duas permanecem detidas no começo desta noite.  O vandalismo de quinta-feira
atingiu as estações Brigadeiro, Trianon e Vergueiro do Metrô, além do Shopping Paulista, bases móveis da PM, bares e
bancas de jornais da região. Marcelo Hotimsky, estudante de filosofia da Universidade de São Paulo (USP), e um dos
membros do Movimento Passe Livre (MPL), avisa que os protestos devem seguir nas próximas semanas.  "As pessoas
que estavam ontem estavam bravas, o movimento deve continuar. Terça- feira haverá um grande ato na Av. Paulista."
Ele ressaltou que os atos de  de vandalismo desta quinta só ocorreram após a intervenção da polícia.  O Metrô estima
que o prejuízo provocado pelos manifestantes seja de R$ 73 mil. Pelo levantamento da companhia, R$ 68 mil serão
gastos com a compra dos vidros das estações e R$ 5 mil com lâmpadas danificadas durante o protesto.  A SPTrans
informou que 12 ônibus foram depredados e outros 53 pichados durante o protesto na quinta-feira. Pedro Lima,
estudante de sociologia e política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), participou do
protesto na noite desta quinta. Ele destacou a postura dos manifestantes em alguns pontos da passeata. "Achei curioso
que o próprio pessoal da manifestação estava contendo outros. O Mpl [Movimento Passe Livre] pediu silêncio durante
passagem por hospitais, isso foi interessante também", disse.  O estudante estava preocupado com a queda no quórum
durante o ato desta sexta. "PM por todos os lados e pouca gente é mau sinal. Tenho medo da repressão policial por
causa do menor número de manifestantes.  O protesto O ato foi organizado por estudantes, que criticam o aumento das
passagens de trem, ônibus e metrô na cidade de São Paulo para R$ 3,20. O MPL defende ainda qualidade e pede
tarifa zero. Segundo o grupo, “todo aumento de tarifa é injusto e aumenta a exclusão social.”  Os organizadores
afirmam que quase 20 mil pessoas confirmaram presença no evento de quinta-feira via Facebook. Eles estimam que
cerca de 5 mil tenham de fato comparecido, enquanto a PM afirma que 2 mil participaram.  Ao G1, representantes do
MPL disseram que não são responsáveis por atos de vandalismos cometidos durante o protesto: bancas de jornais,
orelhões, estrutura externa da Estação Brigadeiro do Metrô e ambientes do Shopping Paulista foram alvos de
depredações.



 Link: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/ato-contra-tarifa-fecha-pistas-da-marginal-pinheiros.html
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    TV Estadão | 21.06.2013  O diretor da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, Aldo Fornazieri,
acredita que a insatisfação da classe média é o principal fator para os protestos que tomaram todo o país

 Link:
http://tv.estadao.com.br/videos,PARA-CIENTISTA-POLITICO-MANIFESTANTES-SAO-DA-CLASSE-DOS-NAO-REPRE
SENTADOS-PELO-PODER,204555,250,0.htm
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    Mundo não mudou, mas geração atual passou a acreditar em mudanças. Para especialistas, movimento pode
&#39;murchar&#39; se não esclarecer seu foco.  Ana Carolina Moreno Do G1, em São Paulo 87 comentários
manifestantes toman a Ponte Estaiada durante protesto em São Paulo. (Foto: Caio Kenji/G1)Na segunda, 65 mil
pessoas caminharam em diversos grupos pela Zona Sul e Centro de SP, sem conflito (Foto: Caio Kenji/G1)  As
manifestações contra o aumento da tarifa no transporte público que, em duas semanas, mobilizaram centenas de
milhares de pessoas não mudaram o mundo, mas transformaram a "imaginação política" de quem saiu às ruas, afirmou
Christian Dunker, psicanalista e professor livre docente da Universidade de São Paulo. "Todos vão voltar para casa,
continuar sua vida, com seu ônibus precário, com a polícia violenta. Isso não precisa ser interpretado como fracasso do
movimento. Isso tudo vai voltar a acontecer, mas não somos mais quem éramos antes. Viver com essa possibilidade de
mudança é diferente de viver com a ideia de que isso vai sempre continuar existindo", afirmou ele. saiba mais      Veja a
cronologia dos protestos em SP     FOTOS: os cartazes dos manifestantes     FOTOS: o que eles levam aos protestos   
 Diferentes gerações relatam sua 1ª vez em um protesto em SP  Especialistas ouvidos pelo G1 acreditam que a vitória
dos manifestantes após a revogação dos reajustes em São Paulo e no Rio de Janeiro, anunciados na noite de
quarta-feira (19), não decretaram o fim do movimento, mas é cedo para prever a continuidade e a força dos protestos.
Nesta quarta-feira (20), pessoas em dezenas de cidades estão se mobilizando para sair às ruas.  "É um novo
movimento social, com novas características, que vão ter nas questões urbanas temas muito importantes. Novas
questões geram novos movimentos", explicou Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo (FESPSP). "Como é que 65 mil pessoas se reúnem, andam por São Paulo causando transtorno,
sem carro de som, sem um líder forte que todo mundo ouve, e dá certo? Isso é uma aula de tratamento da violência.
Isso desarmou muito a recepção social", disse Dunker, da USP. Viver com essa possibilidade de mudança é diferente
de viver com a ideia de que isso vai sempre continuar existindo" Christian Dunker, psicanalista e professor da USP  O
psicanalista afirma que a novidade da mobilização foi o fato de uma demanda simples como a redução dos R$ 0,20 ter
conseguido "albergar dentro de si um mal-estar que estava flutuante", representando uma força simbólica que não
havia sido vista no Brasil.  "A gente não sabe o que vai acontecer a partir dessa transformação, que foi uma
transformação dos meios, não dos fins, porque a pauta do transporte é conhecida, é antiga."  A professora Maria Otília
Bocchini, da Escola de Comunicações e Artes da USP, defende que os manifestantes busquem qualificar e especificar
suas demandas para que a transformação social avance sem que seja preciso reinventar a roda. "No calor da hora,
com todo mundo aos gritos na rua, fica um momento difícil, mas isso é uma questão de formação política de longo
prazo. É muito demorado você realmente se interessar e estudar." Ela lembra que o tema do transporte já vem desde o
tempo da ex-prefeita Luiza Erundina e, além disso, não basta pressionar apenas o Executivo. "Tem lei que está no
Congresso há sete anos sobre desoneração, está lá há sete anos e eles não votam. Fica clara a relação, o prefeito só
pode desonerar se eles lá tiverem a lei. Não é porque todo mundo está pressionando que ele fazer uma coisa ilegal." 
Foco Maria Otília, assim como Fornazieri, afirmam que o fato de os atos terem ganhado uma dimensão de massa e
uma pluralidade de bandeiras pode acabar enfraquecendo o movimento se não definir um rumo. "É fácil escrever um
cartaz genérico contra a corrupção, e muito mais complicado você decidir que vai batalhar para tratar de vários
aspectos da corrupção. Não tem ninguém pondo essas coisas no Facebook em pílulas. Isso coloca em xeque a
capacidade de as pessoas fazerem ação continuada e procurarem uma resposta", afirmou a professora.  Ela afirma que
opiniões "superficiais e generalizantes" acabam tendo pouco impacto, porque a indignação que não está embasada
acaba sendo fácil demais. "É melhor até ter um foco e perder do que ter essa coisa difusa que murcha sozinha." É um
novo movimento social, com novas características, que vão ter nas questões urbanas temas muito importantes. Novas
questões geram novos movimentos" Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da FESPSP  Segundo Fornazieri, existem
"várias bandeiras difusas e por isso o movimento tende a ter uma certa continuidade, mas a durabilidade e a
radicalidade dele vão ser menores". A questão, para ele, é que, apesar de vitorioso, o Movimento Passe Livre (MPL)



"não politizou o movimento, e então ele vai se descaracterizando, corre o risco de se fragmentar em grupos e
interesses".  Além disso, ele afirma que, como os atos receberam a adesão também de pessoas de classe média média
e média alta, algumas soluções para o transporte público, como aumentar os impostos sobre a gasolina e os imóveis
mais valiosos, também podem criar um racha no movimento. "Embora não tenham objetivo, os atos têm valor, que é a
ideia da participação. Mas a participação pela participação não dura muito tempo. Tem que definir suas reivindicações
claramente", disse.  "Como os recursos são finitos, não dá para ter tudo ao mesmo tempo agora, principalmente
partindo das realidades de desigualdade que a gente parte. Mas também não é porque tem muita coisa que a gente vai
desistir. O papel das pessoas mais ponderadas é justamente ajudar o governante a decidir", afirmou Maria Otília. 
Dunken, porém, acredita que o aspecto amorfo das massas que pararam o país na segunda-feira (17) possa ser um
significante de que o velho jeito de fazer política não interessa à geração atual. "Muita gente sofre com anomia, com a
suspensão da ordem, quando não se sabe qual é a regra do jogo. O movimento mostra que outra forma de sofrer é
com o excesso de ordem."  Futuro Para os três docentes, é difícil calcular o rumo que o movimento vai seguir após a
vitória desta quarta. A professora explica que, depois de sair de casa, a hora agora é de reflexão para quem foi às ruas.
"É o momento de todo mundo refletir bastante. O impulso é muito legal, ter o impulso de mudar, mesmo que não se
saiba muito bem o quê. Mas acho que precisa ter uma reflexão sobre como cada um está participando. O que pode ser
muito legal agora é conseguir tirar desse impulso inicial planos duradouros", disse.  Um possível próximo passo para
quem ainda tem sede de mudança, segundo ela, é deixar as ruas e ocupar os canais de participação democrática dos
governos, como as assembleias do Plano Diretor da cidade. "Tem pessoas organizadas participando, são uma forma
de a pessoa tomar conhecimento de tudo que está acontecendo. Os canais estão abertos, quem se dispuser a
ultrapassar a militância além de carregar cartaz na rua, trate de procurar os canais, porque eles existem." O impulso é
muito legal, ter o impulso de mudar, mesmo que não se saiba muito bem o quê. O que pode ser muito legal agora é
conseguir tirar desse impulso inicial planos duradouros" Maria Otília Bocchini, professora da USP  Como o MPL já
existia antes do reajuste mais recente, Fornazieri, da FESPSP, lembra que, da parte do grupo que organiza o
movimento de base nas periferias da cidade, a luta pelo transporte público de qualidade e com tarifa zero vai continuar. 
O psicanalista Christian Dunker diz que não há a necessidade de manter as ruas ocupadas com frequência para
promover a formação política dos jovens. "cada geração teve a sua formação. Eu tive a Diretas Já, depois vieram os
caras pintadas. Agora é essa movimentação. Basta uma, uma por geração."  Ele cita o filósofo Slavoj Zizek para
explicar que dificilmente os seis grandes atos promovidos contra o aumento da tarifa em São Paulo, e os demais
protestos pelo Brasil, vão produzir manifestantes engajados 24 horas por dia. "Ninguém quer uma vida de
revolucionário, entregar o seu precioso tempo para permanentemente estar às voltas com as transformações sociais.
Mas a gente quer que isso seja possível. Sentir que, diante do insuportável, diante do pior, a gente tenha algum
caminho para onde ir ou saiba mais ou menos o que fazer."  A experiência social depende de como a gente interpreta
as nossas ilusões, as nossas esperanças, coisas que a gente sabe que não vão acontecer. Conforme a gente olha para
isso, nossa imaginação política muda, pequenos atos.  publicidade

 Link:
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/saber-que-da-para-fazer-protesto-ja-muda-pessoas-diz-psicanalista.html
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    A onda de protestos realizada em inúmeras cidades brasileiras na semana passada é motivada por uma sensação
de "mal-estar coletivo", compartilhada em especial pela juventude das grandes cidades.  Na opinião da maioria dos
especialistas ouvidos pela BBC Brasil, o fenômeno é mais social do que político e concentra-se nas regiões
metropolitanas, onde as sucessivas políticas públicas executadas por governantes locais teriam deixado de atender aos
principais anseios da população, sobretudo os mais jovens.  Eles, no entanto, refutaram uma comparação com a
chamada Primavera Árabe, a onda de protestos ocorrida no Oriente Médio, que resultou na derrubada de regimes
autoritários. Na semana passada, manifestantes tomaram as ruas de pelo menos seis cidades brasileiras para protestar
contra o aumento das tarifas do transporte público. Em São Paulo, na quinta-feira (13), a polícia reprimiu uma passeata
e acabou ferindo várias pessoas, incluindo jornalistas.  Nos últimos três dias, novos protestos voltaram a ocupar o
noticiário nacional, dessa vez nas imediações dos estádios de Brasília (Mané Garrincha) e Rio de Janeiro (Maracanã)
onde foram realizados os primeiros jogos da Copa das Confederações.  Motivações  Em suas interpretações sobre as
causas dos protestos, sociólogos e cientistas políticos destacam a insatisfação dos jovens com a administração pública
e com as condições de vida nas grandes cidades. "Existe uma espécie de mal-estar difuso, sem um foco claro. Há uma
espécie de ressentimento e frustração de ordem social, alimentados por um estilo de gestão que não oferece diálogo à
população", afirmou à BBC Brasil o sociólogo Gabriel Cohn, ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH-USP).  Cohn, porém, acredita que esse mal-estar também reflete "uma insegurança dos jovens em
relação a seu futuro. Nos últimos anos, o Brasil passou por profundas transformações, o que gerou fortes expectativas
dessa camada social, e há uma ansiedade justificada por parte deles se isso vai se sustentar ou avançar nos próximos
anos", acrescentou.  Para o sociólogo Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo (FESPSP), os protestos são uma crítica à mobilidade urbana, sobretudo por parte dos jovens, que se
ressentem da falta de representatividade nas diferentes esferas de administração pública.  "As manifestações refletem
uma insatisfação sobre o modo sufocante de viver nas grandes cidades, cada vez mais hostis à população em geral.
Isso cria uma espécie de uma anomalia social, uma sensação de não pertencimento. Para piorar, o poder público não
está conseguindo garantir qualidade de vida aos moradores dos grandes centros urbanos", disse Fornazieri, que diz
conhecer alguns dos líderes do MPL, aos quais deu aulas.  "A principal bandeira é o transporte público porque o jovem
&#9472; especialmente o de classe média baixa &#9472; que muitas vezes precisa trabalhar e estudar, é o mais
afetado por tudo isso. Essa situação gera uma angústia na juventude, que não se vê representada nem nos sindicatos
nem nas associações estudantis, pois estes estão relativamente acomodados em suas conquistas", acrescentou.  A
socióloga Angela Maria Araújo, da Unicamp, concorda em parte. Ela vê as manifestação como um protesto dos jovens
contra a gestão da cidade e à falta de perspectivas geradas por uma educação deficiente. Para ela, o movimento está
principalmente relacionado "a um descontentamento dessa parcela da população mais jovem com as condições em
que vivem nos grandes centros urbanos. O transporte é de péssima qualidade e o trânsito, caótico", disse. "Além disso,
as escolas não dão resposta às expectativas desses jovens", acrescentou.  Já o cientista político Ricardo Ismael, da
PUC-Rio, define o protesto como "um movimento social urbano vinculado à qualidade do transporte público". "É um
fenômeno restrito às regiões metropolitanas que revela uma insatisfação em relação aos governantes, que deixaram de
lado as políticas públicas para a melhoria desse setor."  Na avaliação do sociólogo Bolívar Lamounier, os protestos
foram incentivados, em parte, por uma "impaciência com a corrupção e com a inflação".  Reação da polícia  De acordo
com os analistas, a reação da polícia às manifestações, especialmente em São Paulo, acabou por dar musculatura à
mobilização popular, atraindo novos adeptos e também novas causas.  "Inicialmente, os manifestantes protestaram
contra o aumento da tarifa dos transportes públicos. Naquela ocasião, nem todos apoiavam a causa. Mas, por causa da
truculência da polícia, o movimento ganhou simpatizantes, que se solidarizaram às suas causas e também passaram a
reivindicar outras propostas", afirmou Ismael, da PUC-Rio.  "Há um sentimento de reivindicação legítima, e a maneira
como o governo vem tratando a questão não é a mais adequada no ambiente democrático", acrescentou. "Apesar de



não vivermos em um regime autoritário, vemos o avanço real de forças truculentamente conservadoras na sociedade",
afirmou Cohn, da USP.  Primavera Árabe?  Embora admitam que a convocação dos protestos por meio das redes
sociais é similar ao da Primavera Árabe, os especialistas descartaram uma semelhança mais profunda com a onda de
protestos que varreu o Oriente Médio e, mais recentemente, a Turquia.  "Diferentemente da Primavera Árabe, as
manifestações aqui não são contra o governo instalado", disse Araújo, da Unicamp. "Eles não querem derrubar o
governante, mas serem ouvidos, ou seja, que a política pública exista através do diálogo", defende Ismael, da PUC-Rio.
Entretanto, os analistas ouvidos pela BBC Brasil têm visões diferentes sobre a vocação política das manifestações. 
Falando sobre os protestos ocorridos em São Paulo, Cohn diz que não vê insatisfação política pois, em sua opinião, os
manifestantes não advogam "grandes causas". "Quem é o objeto das manifestações?", questiona. "O movimento é
fraco politicamente porque é muito reativo, pois não propõe ou defende questões reais. Trata-se apenas de um
estímulo para reagir e correr para a rua. Uma ação propositiva faria mais sentido", afirmou.  Ismael, da PUC-Rio,
discorda. Para ele, existe um descontentamento "político" pela crítica aos governantes. "Não é porque as
manifestações não pediram a renúncia de um determinado governante que não existe vocação política por trás dessas
mobilizações popularares", afirmou. "Eu diria até que foi esse apartidarismo que vem unindo mais e mais
manifestantes. Caso contrário, se fizesse escolhas políticas, o movimento certamente perderia força", avaliou.  Já
Bolívar Lamounier diz acreditar que, em São Paulo, o protesto foi insuflado por "grupos trotskistas" e que tem como
alvo o governador do Estado, Geraldo Alckmin.  Por Luís Guilherme Barrucho   Fonte: Dom Total/ BBC Brasil,
17-06-2013.

 Link: http://www.paulinos.org.br/novo/noticias_vis.php?id=4232
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    A onda de protestos realizada em inúmeras cidades brasileiras na semana passada é motivada por uma sensação
de "mal-estar coletivo", compartilhada em especial pela juventude das grandes cidades.  Na opinião da maioria dos
especialistas ouvidos pela BBC Brasil, o fenômeno é mais social do que político e concentra-se nas regiões
metropolitanas, onde as sucessivas políticas públicas executadas por governantes locais teriam deixado de atender aos
principais anseios da população, sobretudo os mais jovens.  Eles, no entanto, refutaram uma comparação com a
chamada Primavera Árabe, a onda de protestos ocorrida no Oriente Médio, que resultou na derrubada de regimes
autoritários.  Na semana passada, manifestantes tomaram as ruas de pelo menos seis cidades brasileiras para
protestar contra o aumento das tarifas do transporte público. Em São Paulo, na quinta-feira, a polícia reprimiu uma
passeata e acabou ferindo várias pessoas, incluindo jornalistas.  No sábado e domingo, novos protestos voltaram a
ocupar o noticiário nacional, dessa vez nas imediações dos estádios de Brasília (Mané Garrincha) e Rio de Janeiro
(Maracanã) onde foram realizados os primeiros jogos da Copa das Confederações.  Novas manifestações foram
marcadas para esta segunda-feira.  Motivações  Em suas interpretações sobre as causas dos protestos, sociólogos e
cientistas políticos destacam a insatisfação dos jovens com a administração pública e com as condições de vida nas
grandes cidades.  "Existe uma espécie de mal-estar difuso, sem um foco claro. Há uma espécie de ressentimento e
frustração de ordem social, alimentados por um estilo de gestão que não oferece diálogo à população", afirmou à BBC
Brasil o sociólogo Gabriel Cohn, ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP). 
Cohn, porém, acredita que esse mal-estar também reflete "uma insegurança dos jovens em relação a seu futuro. Nos
últimos anos, o Brasil passou por profundas transformações, o que gerou fortes expectativas dessa camada social, e há
uma ansiedade justificada por parte deles se isso vai se sustentar ou avançar nos próximos anos", acrescentou.  Para o
sociólogo Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), os
protestos são uma crítica à mobilidade urbana, sobretudo por parte dos jovens, que se ressentem da falta de
representatividade nas diferentes esferas de administração pública.  "As manifestações refletem uma insatisfação sobre
o modo sufocante de viver nas grandes cidades, cada vez mais hostis à população em geral. Isso cria uma espécie de
uma anomalia social, uma sensação de não pertencimento. Para piorar, o poder público não está conseguindo garantir
qualidade de vida aos moradores dos grandes centros urbanos", disse Fornazieri, que diz conhecer alguns dos líderes
do MPL, aos quais deu aulas.  "A principal bandeira é o transporte público porque o jovem â&#148;&#128;
especialmente o de classe média baixa â&#148;&#128; que muitas vezes precisa trabalhar e estudar, é o mais afetado
por tudo isso. Essa situação gera uma angústia na juventude, que não se vê representada nem nos sindicatos nem nas
associações estudantis, pois estes estão relativamente acomodados em suas conquistas", acrescentou.  A socióloga
Angela Maria Araújo, da Unicamp, concorda em parte. Ela vê as manifestação como um protesto dos jovens contra a
gestão da cidade e à falta de perspectivas geradas por uma educação deficiente.  Para ela, o movimento está
principalmente relacionado "a um descontentamento dessa parcela da população mais jovem com as condições em
que vivem nos grandes centros urbanos. O transporte é de péssima qualidade e o trânsito, caótico", disse.  "Além disso,
as escolas não dão resposta às expectativas desses jovens", acrescentou.  Já o cientista político Ricardo Ismael, da
PUC-Rio, define o protesto como "um movimento social urbano vinculado à qualidade do transporte público".  "É um
fenômeno restrito às regiões metropolitanas que revela uma insatisfação em relação aos governantes, que deixaram de
lado as políticas públicas para a melhoria desse setor."  Na avaliação do sociólogo Bolívar Lamounier, os protestos
foram incentivados, em parte, por uma "impaciência com a corrupção e com a inflação".  Reação da polícia  De acordo
com os analistas, a reação da polícia às manifestações, especialmente em São Paulo, acabou por dar musculatura à
mobilização popular, atraindo novos adeptos e também novas causas.  "Inicialmente, os manifestantes protestaram
contra o aumento da tarifa dos transportes públicos. Naquela ocasião, nem todos apoiavam a causa. Mas, por causa da
truculência da polícia, o movimento ganhou simpatizantes, que se solidarizaram às suas causas e também passaram a
reivindicar outras propostas", afirmou Ismael, da PUC-Rio.  "Há um sentimento de reivindicação legítima, e a maneira



como o governo vem tratando a questão não é a mais adequada no ambiente democrático", acrescentou.  "Apesar de
não vivermos em um regime autoritário, vemos o avanço real de forças truculentamente conservadoras na sociedade",
afirmou Cohn, da USP.  Primavera Árabe?  Embora admitam que a convocação dos protestos por meio das redes
sociais é similar ao da Primavera Árabe, os especialistas descartaram uma semelhança mais profunda com a onda de
protestos que varreu o Oriente Médio e, mais recentemente, a Turquia.  "Diferentemente da Primavera Árabe, as
manifestações aqui não são contra o governo instalado", disse Araújo, da Unicamp.  "Eles não querem derrubar o
governante, mas serem ouvidos, ou seja, que a política pública exista através do diálogo", defende Ismael, da PUC-Rio.
 Entretanto, os analistas ouvidos pela BBC Brasil têm visões diferentes sobre a vocação política das manifestações. 
Falando sobre os protestos ocorridos em São Paulo, Cohn diz que não vê insatisfação política pois, em sua opinião, os
manifestantes não advogam "grandes causas".  "Quem é o objeto das manifestações?", questiona. "O movimento é
fraco politicamente porque é muito reativo, pois não propõe ou defende questões reais. Trata-se apenas de um
estímulo para reagir e correr para a rua. Uma ação propositiva faria mais sentido", afirmou.  Ismael, da PUC-Rio,
discorda. Para ele, existe um descontentamento "político" pela crítica aos governantes.  "Não é porque as
manifestações não pediram a renúncia de um determinado governante que não existe vocação política por trás dessas
mobilizações popularares", afirmou.  "Eu diria até que foi esse apartidarismo que vem unindo mais e mais
manifestantes. Caso contrário, se fizesse escolhas políticas, o movimento certamente perderia força", avaliou.  Já
Bolívar Lamounier diz acreditar que, em São Paulo, o protesto foi insuflado por "grupos trotskistas" e que tem como
alvo o governador do Estado, Geraldo Alckmin.  BBCBrasil.com

 Link:
http://noticias.terra.com.br/brasil/sensacao-de-mal-estar-social-contribui-para-protestos,fa7d541d7bf4f310VgnCLD2000
000ec6eb0aRCRD.html
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    Cidade recebeu o oitavo encontro que discutiu políticas locais de emprego  Na manhã desta segunda-feira (17),
Ribeirão Preto recebeu a oitava edição da oficina Caminhos para Agenda do Trabalho Decente do Estado. Realizada
pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), a oficina vai mapear  necessidades e propor soluções
para o crescimento econômico de 16 regiões administrativas de São Paulo.  Mais de 50 pessoas compareceram à sede
da Associação Comercial da cidade para o primeiro dia da oficina que termina na terça-feira (18). Representantes dos
municípios de  Ribeirão Preto, Serrana, Guariba, Brodowski,Jordinópolis, Sertãozinho, Cravinhos, Pontal, Jaboticabal,
Monte Alto e Pitangueiras estiveram presentes.  “ A agenda do Trabalho Decente é um projeto do governo do Estado,
que busca fortalecer a geração de emprego e renda para todos os trabalhadores”, disse Tadeu Morais, chefe de
gabinete da SERT, que representou o secretário da pasta, Carlos Ortiz no encontro.  Entre outras autoridades,
participaram da abertura, a coordenadora do programa Trabalho Decente, Letícia Mourad, o secretário municipal do
Emprego de Guariba, João Aparecido dos Santos, o vereador André da Silva, representando a prefeita de Ribeirão
Preto, e o vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Clodoaldo do Carmo Campos.  Mais informações 
Parceria entre SERT e Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) os encontros buscam
levantar demandas e carências regionais para a elaboração da Agenda Estadual de Emprego e Trabalho Decente. A
capital paulista, Santos, Osasco, São José dos Campos, Campinas, Registro e Sorocaba foram as primeiras cidades a
receber as oficinas do Trabalho Decente deste ano.  Compromisso do governo brasileiro com a OIT (Organização
Internacional do Trabalho), o Trabalho Decente objetiva a superação da pobreza e a redução das desigualdades
sociais com base no diálogo tripartite – governo, empregadores e empregados.  Em 2012, foi promovido, em Brasília, o
maior evento para discussões do Trabalho Decente do país. São Paulo foi o estado representante com maior
delegação.  Confira abaixo a agenda dos próximos encontros:  ·        Bauru – 02 e 03 de julho  ·        São José do Rio
Preto – 16 e 17 de julho  ·        Araçatuba – 30 e 31 de julho  ·        Presidente Prudente – 13 e 14 de agosto  ·       
Marília – 27 e 28 de agosto  ·        Araraquara – 10 e 11 de setembro  ·        Barretos – 24 e 25 de setembro  ·       
Franca – 08 e 09 de outubro  Confira fotos aqui .   Silvana Chaves  Assessoria de Imprensa da Secretaria do Emprego
e Relações do Trabalho (SERT)

 Link: http://www.emprego.sp.gov.br/noticias/ribeirao-preto-sedia-oficina-do-trabalho-decente
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    Bruna Gonçalves, Caroline Ropero e Marcela Munhoz  A juventude está fazendo história com a maior manifestação
popular desde o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992. Talvez o que está rolando no Brasil nas
últimas semanas ganhe capítulo na próxima remessa de livros didáticos. Tudo começou quando a tarifa de ônibus em
São Paulo passou de R$ 3 para R$ 3,20. Foi o estopim para milhares saírem às ruas com cartazes para exigir sua
redução.  O D+ esteve em manifestações em São Paulo e no Grande ABC e, em meio a pessoas de várias gerações,
deu de cara com adolescentes acompanhados pelos pais, tios, amigos e até sozinhos, que fizeram questão de se juntar
ao coro de ‘A Juventude está mudando o Brasil’.  “Deixou de ser pelos R$ 0,20 há tempos”, diz Luis, 17. Para Isabela,
17, que foi à sua primeira passeata, a situação é clara. “Todos estavam engasgados com as injustiças.” Para Fernanda
Silva, 17, se manifestar é o pouco que o povo pode fazer para tentar mudar o que considera errado. “É a vez dos
jovens fazerem parte da história.”  Para Rodrigo Estramanho de Almeida, professor da Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo, é o momento de refletir. “Abrimos a possibilidade de repensar questões políticas da sociedade,
e o jovem é parcela importante dela.”  Segundo especialistas, os protestos têm características específicas: o poder das
mídias sociais, a inexistência de liderança, várias reivindicações ao mesmo tempo e forte presença da classe média.
“No passado a sociedade não era altamente conectada e não havia ferramentas virtuais que permitissem a interação
em tempo real”, explica Augusto de Franco, criador da Escola de Redes, grupo que estuda redes sociais.  QUAL A
MOTIVAÇÃO? Seja por influência da internet ou de amigos (as razões são variadas), os adolescentes acreditam que
têm o dever de buscar mudanças por se preocupar com o futuro e não se sentirem representados. “Eles são sensíveis
às injustiças. Por isso, podem se destacar em movimento grupal. Mas há também os que são mais impulsivos e
violentos”, diz Antonio Carlos Pereira, professor de Psicologia da PUC-SP. Izabela Silva, 17, e a maioria dos
participantes dos protestos, não concorda com ações violentas. “Quem realmente luta por um futuro melhor não agiria
de tal forma.”  POR QUE AGORA? Se a vontade de mudar sempre existiu, por que sair às ruas agora? Para Matheus,
16, a Copa das Confederações foi incentivo. “O mundo está olhando para a gente.” David Verge Fleischer, professor de
Ciência Política da Universidade de Brasília, concorda. “Foi ato oportunista. Deve voltar só na Copa do Mundo e
eleições, mas a continuidade é importante para reforçar a vontade popular”. Após os atos, as tarifas das passagens
foram reduzidas. No entanto, até o fechamento desta edição, os protestos continuavam.

 Link:
http://www.dgabc.com.br/Noticia/463719/especial-das-midias-sociais-as-ruas?referencia=relacionadas-detalhe-noticia
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    As manifestações contra o aumento da tarifa no transporte público que, em duas semanas, mobilizaram centenas de
milhares de pessoas não mudaram o mundo, mas transformaram a "imaginação política" de quem saiu às ruas, afirmou
Christian Dunker, psicanalista e professor livre docente da Universidade de São Paulo. "Todos vão voltar para casa,
continuar sua vida, com seu ônibus precário, com a polícia violenta. Isso não precisa ser interpretado como fracasso do
movimento. Isso tudo vai voltar a acontecer, mas não somos mais quem éramos antes. Viver com essa possibilidade de
mudança é diferente de viver com a ideia de que isso vai sempre continuar existindo", afirmou ele.  Especialistas
ouvidos pelo G1 acreditam que a vitória dos manifestantes após a revogação dos reajustes em São Paulo e no Rio de
Janeiro, anunciados na noite de quarta-feira (19), não decretaram o fim do movimento, mas é cedo para prever a
continuidade e a força dos protestos. Nesta quarta-feira (20), pessoas em dezenas de cidades estão se mobilizando
para sair às ruas.  "É um novo movimento social, com novas características, que vão ter nas questões urbanas temas
muito importantes. Novas questões geram novos movimentos", explicou Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). "Como é que 65 mil pessoas se reúnem, andam por
São Paulo causando transtorno, sem carro de som, sem um líder forte que todo mundo ouve, e dá certo? Isso é uma
aula de tratamento da violência. Isso desarmou muito a recepção social", disse Dunker, da USP.   Viver com essa
possibilidade de mudança é diferente de viver com a ideia de que isso vai sempre continuar existindo"  Christian
Dunker, psicanalista e professor da USP   O psicanalista afirma que a novidade da mobilização foi o fato de uma
demanda simples como a redução dos R$ 0,20 ter conseguido "albergar dentro de si um mal-estar que estava
flutuante", representando uma força simbólica que não havia sido vista no Brasil.  "A gente não sabe o que vai
acontecer a partir dessa transformação, que foi uma transformação dos meios, não dos fins, porque a pauta do
transporte é conhecida, é antiga."  A professora Maria Otília Bocchini, da Escola de Comunicações e Artes da USP,
defende que os manifestantes busquem qualificar e especificar suas demandas para que a transformação social
avance sem que seja preciso reinventar a roda. "No calor da hora, com todo mundo aos gritos na rua, fica um momento
difícil, mas isso é uma questão de formação política de longo prazo. É muito demorado você realmente se interessar e
estudar." Ela lembra que o tema do transporte já vem desde o tempo da ex-prefeita Luiza Erundina e, além disso, não
basta pressionar apenas o Executivo. "Tem lei que está no Congresso há sete anos sobre desoneração, está lá há sete
anos e eles não votam. Fica clara a relação, o prefeito só pode desonerar se eles lá tiverem a lei. Não é porque todo
mundo está pressionando que ele fazer uma coisa ilegal."  Foco Maria Otília, assim como Fornazieri, afirmam que o
fato de os atos terem ganhado uma dimensão de massa e uma pluralidade de bandeiras pode acabar enfraquecendo o
movimento se não definir um rumo. "É fácil escrever um cartaz genérico contra a corrupção, e muito mais complicado
você decidir que vai batalhar para tratar de vários aspectos da corrupção. Não tem ninguém pondo essas coisas no
Facebook em pílulas. Isso coloca em xeque a capacidade de as pessoas fazerem ação continuada e procurarem uma
resposta", afirmou a professora.  Ela afirma que opiniões "superficiais e generalizantes" acabam tendo pouco impacto,
porque a indignação que não está embasada acaba sendo fácil demais. "É melhor até ter um foco e perder do que ter
essa coisa difusa que murcha sozinha."   É um novo movimento social, com novas características, que vão ter nas
questões urbanas temas muito importantes. Novas questões geram novos movimentos"  Aldo Fornazieri, diretor
acadêmico da FESPSP   Segundo Fornazieri, existem "várias bandeiras difusas e por isso o movimento tende a ter
uma certa continuidade, mas a durabilidade e a radicalidade dele vão ser menores". A questão, para ele, é que, apesar
de vitorioso, o Movimento Passe Livre (MPL) "não politizou o movimento, e então ele vai se descaracterizando, corre o
risco de se fragmentar em grupos e interesses".  Além disso, ele afirma que, como os atos receberam a adesão
também de pessoas de classe média média e média alta, algumas soluções para o transporte público, como aumentar
os impostos sobre a gasolina e os imóveis mais valiosos, também podem criar um racha no movimento. "Embora não
tenham objetivo, os atos têm valor, que é a ideia da participação. Mas a participação pela participação não dura muito
tempo. Tem que definir suas reivindicações claramente", disse.  "Como os recursos são finitos, não dá para ter tudo ao



mesmo tempo agora, principalmente partindo das realidades de desigualdade que a gente parte. Mas também não é
porque tem muita coisa que a gente vai desistir. O papel das pessoas mais ponderadas é justamente ajudar o
governante a decidir", afirmou Maria Otília.           Dunken, porém, acredita que o aspecto amorfo das massas que
pararam o país na segunda-feira (17) possa ser um significante de que o velho jeito de fazer política não interessa à
geração atual. "Muita gente sofre com anomia, com a suspensão da ordem, quando não se sabe qual é a regra do jogo.
O movimento mostra que outra forma de sofrer é com o excesso de ordem."  Futuro Para os três docentes, é difícil
calcular o rumo que o movimento vai seguir após a vitória desta quarta. A professora explica que, depois de sair de
casa, a hora agora é de reflexão para quem foi às ruas. "É o momento de todo mundo refletir bastante. O impulso é
muito legal, ter o impulso de mudar, mesmo que não se saiba muito bem o quê. Mas acho que precisa ter uma reflexão
sobre como cada um está participando. O que pode ser muito legal agora é conseguir tirar desse impulso inicial planos
duradouros", disse.  Um possível próximo passo para quem ainda tem sede de mudança, segundo ela, é deixar as ruas
e ocupar os canais de participação democrática dos governos, como as assembleias do Plano Diretor da cidade. "Tem
pessoas organizadas participando, são uma forma de a pessoa tomar conhecimento de tudo que está acontecendo. Os
canais estão abertos, quem se dispuser a ultrapassar a militância além de carregar cartaz na rua, trate de procurar os
canais, porque eles existem."   O impulso é muito legal, ter o impulso de mudar, mesmo que não se saiba muito bem o
quê. O que pode ser muito legal agora é conseguir tirar desse impulso inicial planos duradouros"  Maria Otília Bocchini,
professora da USP   Como o MPL já existia antes do reajuste mais recente, Fornazieri, da FESPSP, lembra que, da
parte do grupo que organiza o movimento de base nas periferias da cidade, a luta pelo transporte público de qualidade
e com tarifa zero vai continuar.  O psicanalista Christian Dunker diz que não há a necessidade de manter as ruas
ocupadas com frequência para promover a formação política dos jovens. "cada geração teve a sua formação. Eu tive a
Diretas Já, depois vieram os caras pintadas. Agora é essa movimentação. Basta uma, uma por geração."  Ele cita o
filósofo Slavoj Zizek para explicar que dificilmente os seis grandes atos promovidos contra o aumento da tarifa em São
Paulo, e os demais protestos pelo Brasil, vão produzir manifestantes engajados 24 horas por dia. "Ninguém quer uma
vida de revolucionário, entregar o seu precioso tempo para permanentemente estar às voltas com as transformações
sociais. Mas a gente quer que isso seja possível. Sentir que, diante do insuportável, diante do pior, a gente tenha algum
caminho para onde ir ou saiba mais ou menos o que fazer."  A experiência social depende de como a gente interpreta
as nossas ilusões, as nossas esperanças, coisas que a gente sabe que não vão acontecer. Conforme a gente olha para
isso, nossa imaginação política muda, pequenos atos.

 Link: http://www.radiosc.com.br/not1/indexteste.php?cod_noticia=4776
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    A onda de protestos realizada em inúmeras cidades brasileiras na semana passada é motivada por uma sensação
de "mal-estar coletivo", compartilhada em especial pela juventude das grandes cidades.  Seg, 17 de junho de 2013 
Para analistas, os protestos representam uma insatisfação especialmente dos jovens.  Na opinião da maioria dos
especialistas ouvidos pela BBC Brasil, o fenômeno é mais social do que político e concentra-se nas regiões
metropolitanas, onde as sucessivas políticas públicas executadas por governantes locais teriam deixado de atender aos
principais anseios da população, sobretudo os mais jovens.  Eles, no entanto, refutaram uma comparação com a
chamada Primavera Árabe, a onda de protestos ocorrida no Oriente Médio, que resultou na derrubada de regimes
autoritários.  Na semana passada, manifestantes tomaram as ruas de pelo menos seis cidades brasileiras para
protestar contra o aumento das tarifas do transporte público.  Em São Paulo, na quinta-feira, a polícia reprimiu uma
passeata e acabou ferindo várias pessoas, incluindo jornalistas.  No sábado e domingo, novos protestos voltaram a
ocupar o noticiário nacional, dessa vez nas imediações dos estádios de Brasília (Mané Garrincha) e Rio de Janeiro
(Maracanã) onde foram realizados os primeiros jogos da Copa das Confederações.  Novas manifestações foram
marcadas para esta segunda-feira.     Motivações     Em suas interpretações sobre as causas dos protestos, sociólogos
e cientistas políticos destacam a insatisfação dos jovens com a administração pública e com as condições de vida nas
grandes cidades.  "Existe uma espécie de mal-estar difuso, sem um foco claro. Há uma espécie de ressentimento e
frustração de ordem social, alimentados por um estilo de gestão que não oferece diálogo à população", afirmou à BBC
Brasil o sociólogo Gabriel Cohn, ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP). 
Cohn, porém, acredita que esse mal-estar também reflete "uma insegurança dos jovens em relação a seu futuro. Nos
últimos anos, o Brasil passou por profundas transformações, o que gerou fortes expectativas dessa camada social, e há
uma ansiedade justificada por parte deles se isso vai se sustentar ou avançar nos próximos anos", acrescentou.  Para o
sociólogo Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), os
protestos são uma crítica à mobilidade urbana, sobretudo por parte dos jovens, que se ressentem da falta de
representatividade nas diferentes esferas de administração pública.  "As manifestações refletem uma insatisfação sobre
o modo sufocante de viver nas grandes cidades, cada vez mais hostis à população em geral. Isso cria uma espécie de
uma anomalia social, uma sensação de não pertencimento. Para piorar, o poder público não está conseguindo garantir
qualidade de vida aos moradores dos grandes centros urbanos", disse Fornazieri, que diz conhecer alguns dos líderes
do MPL, aos quais deu aulas.  "A principal bandeira é o transporte público porque o jovem &#9472; especialmente o de
classe média baixa &#9472; que muitas vezes precisa trabalhar e estudar, é o mais afetado por tudo isso. Essa
situação gera uma angústia na juventude, que não se vê representada nem nos sindicatos nem nas associações
estudantis, pois estes estão relativamente acomodados em suas conquistas", acrescentou.  A socióloga Angela Maria
Araújo, da Unicamp, concorda em parte. Ela vê as manifestação como um protesto dos jovens contra a gestão da
cidade e à falta de perspectivas geradas por uma educação deficiente.  Para ela, o movimento está principalmente
relacionado "a um descontentamento dessa parcela da população mais jovem com as condições em que vivem nos
grandes centros urbanos. O transporte é de péssima qualidade e o trânsito, caótico", disse.  "Além disso, as escolas
não dão resposta às expectativas desses jovens", acrescentou.  Já o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio,
define o protesto como "um movimento social urbano vinculado à qualidade do transporte público".  "É um fenômeno
restrito às regiões metropolitanas que revela uma insatisfação em relação aos governantes, que deixaram de lado as
políticas públicas para a melhoria desse setor."  Protestos no Maracanã / AFP  Manifestantes protestaram no entorno
do Maracanã no domingo  Na avaliação do sociólogo Bolívar Lamounier, os protestos foram incentivados, em parte, por
uma "impaciência com a corrupção e com a inflação".     Reação da polícia     De acordo com os analistas, a reação da
polícia às manifestações, especialmente em São Paulo, acabou por dar musculatura à mobilização popular, atraindo
novos adeptos e também novas causas.  "Inicialmente, os manifestantes protestaram contra o aumento da tarifa dos
transportes públicos. Naquela ocasião, nem todos apoiavam a causa. Mas, por causa da truculência da polícia, o



movimento ganhou simpatizantes, que se solidarizaram às suas causas e também passaram a reivindicar outras
propostas", afirmou Ismael, da PUC-Rio.  "Há um sentimento de reivindicação legítima, e a maneira como o governo
vem tratando a questão não é a mais adequada no ambiente democrático", acrescentou.  "Apesar de não vivermos em
um regime autoritário, vemos o avanço real de forças truculentamente conservadoras na sociedade", afirmou Cohn, da
USP.     Primavera Árabe?     Embora admitam que a convocação dos protestos por meio das redes sociais é similar ao
da Primavera Árabe, os especialistas descartaram uma semelhança mais profunda com a onda de protestos que varreu
o Oriente Médio e, mais recentemente, a Turquia.  "Eles (manifestantes) não querem derrubar o governante, mas
serem ouvidos, ou seja, que a política pública exista através do diálogo." Ricardo Ismael, cientista político, PUC-Rio 
"Diferentemente da Primavera Árabe, as manifestações aqui não são contra o governo instalado", disse Araújo, da
Unicamp.  "Eles não querem derrubar o governante, mas serem ouvidos, ou seja, que a política pública exista através
do diálogo", defende Ismael, da PUC-Rio.  Entretanto, os analistas ouvidos pela BBC Brasil têm visões diferentes sobre
a vocação política das manifestações.  Falando sobre os protestos ocorridos em São Paulo, Cohn diz que não vê
insatisfação política pois, em sua opinião, os manifestantes não advogam "grandes causas".  "Quem é o objeto das
manifestações?", questiona. "O movimento é fraco politicamente porque é muito reativo, pois não propõe ou defende
questões reais. Trata-se apenas de um estímulo para reagir e correr para a rua. Uma ação propositiva faria mais
sentido", afirmou.  Ismael, da PUC-Rio, discorda. Para ele, existe um descontentamento "político" pela crítica aos
governantes.  "Não é porque as manifestações não pediram a renúncia de um determinado governante que não existe
vocação política por trás dessas mobilizações popularares", afirmou.  "Eu diria até que foi esse apartidarismo que vem
unindo mais e mais manifestantes. Caso contrário, se fizesse escolhas políticas, o movimento certamente perderia
força", avaliou.  Já Bolívar Lamounier diz acreditar que, em São Paulo, o protesto foi insuflado por "grupos trotskistas" e
que tem como alvo o governador do Estado, Geraldo Alckmin. Fonte: BBC 
______________________________________ / / ______________________________________________  Instinto
primitivo?     As primeiras análises sobre o comportamento dos indivíduos em grandes manifestações começam a surgir
no final do século 19 em meio à ascensão dos movimentos operários.  Uma das mais famosas teorias é a do psicólogo
francês Gustave Le Bon (1841-1931), em seu livro Psicologia das multidões (1895).  Le Bon dizia que, numa multidão,
a personalidade do indivíduo é dominada pelo comportamento coletivo. Assim, ele regrediria a uma espécie de estado
primitivo, perdendo sua racionalidade e sendo mais facilmente guiado pelo poder hipnótico de seus líderes.  Adolf Hitler
e Benito Mussolini foram alguns dos simpatizantes das obras do autor francês.  Entretanto, segundo explicou à BBC
Brasil a socióloga Márcia Cristina Consolim, a teoria foi superada pela própria psicanálise durante o século 20.  "Em
seus estudos sobre o comportamento das massas, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tratou de enterrar de vez o
conceito de Le Bon, que não dispunha de base científica". - See more at:
http://www.ijui.com/politica/49408-brasil-sensacao-de-mal-estar-social-contribui-para-protestos.html#sthash.IcFxiWA9.d
puf

 Link: http://www.ijui.com/politica/49408-brasil-sensacao-de-mal-estar-social-contribui-para-protestos.html
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    Atitude hostil de manifestantes a representantes de partidos mostra que existe uma crise de representação. Para
especialistas, partidos devem se comunicar mais com massas  Natália Peixoto e Tatiana Klix - iG São Paulo |
22/06/2013 11:00:19    Além dos episódios de vandalismo e violência, há outro fantasma que tira o foco e preocupa
setores da sociedade em relação aos protestos que tomaram conta do País na última semana. Na quinta-feira (21),
quando cerca de 1 milhão de pessoas foram às ruas , a atitude hostil de manifestantes em relação a integrantes de
partidos políticos  em várias cidades trouxe à tona o temor de que o antipartidarismo crie um ambiente propício para um
golpe de extrema-direita e para a prática do fascismo no País.  Especialistas ouvidos pelo iG reconheçam que existe
uma crise de representação partidária, o que pode ser uma ameaça à democracia, mas ponderam que falar em
fascismo é um exagero.  MPL: Movimento encerra protestos e diz que não é antipartidário  Governo: Não há
democracia sem partido, diz ministro sobre reações antipartidárias  PT: Participação da sigla em ato em São Paulo
termina com briga e fuga  Presidente: Dilma convoca governadores para &#39;grande pacto&#39; de melhoria dos
serviços     “O fascismo é baseado no ódio, mas ele só se consolida quando é operado por um grande partido de massa
que usa a força física para machucar pessoas e combater inimigos”, explica o filósofo e professor da USP Renato
Janine Ribeiro. Ele explica que a “agenda do ódio” avançou no País, sobretudo contra homossexuais, mas não há uma
mobilização de massa neste sentido.  Já o filósofo e professor da Unicamp Roberto Romano diz que desde a
mobilização pelas Diretas em 1983 não se formou no Brasil um movimento tão amplo e ligado vários extratos populares
e da classe média como o que está acontecendo nas últimas semanas, mas alerta que é preciso tomar cuidado em
classificar as tendências e posições dos manifestantes. “O problema não está no fascismo das massas, o problema é
que o sistema de representação brasileira não cumpre requisitos mínimos”, diz.    Flavio Alves/AImagemFutura Press
Protestos têm pautas difusas e são apartidários Na avaliação de Romano, as massas não estão sendo respeitadas,
suas necessidades não são atendidas e, por isso, estão fartas das representações partidárias. Para ele, os partidos
precisam parar de se lamentar e se comunicar com a população. “Historicamente, existe uma desconfiança nas classes
letradas em relação à soberania popular. Em vez de fazer uma análise do que está falho, é mais fácil dizer que é
fascismo”.  “Grande parte das manifestações mostram desconforto e descontentamento em relação aos partidos
políticos, mas não tem como fazer política sem partidos”, analisa José Antônio Moroni, membro do Colegiado de
Gestão do Instituto de Estudos Socioeconomicos (Inesc). Para Moroni, é preciso discutir uma “profunda” reforma do
processo político. “Não só uma reforma eleitoral, mas partidária, e também ter mais mecanismos de participação direta.
A construção que nós temos hoje não representa mais a nossa sociedade.”  Outras causas: São Paulo tem protesto
contra Feliciano e projeto da &#39;cura gay&#39;  Ribeiro e Romano também atribuem a crise em relação aos partidos
à mudança do perfil do PT desde que está no governo federal. Antes de ocupar a presidência da República, a
agremiação tinha tradição de consultar bases e conversar com movimentos sociais, que foi deixada de lado. “O que
acontece hoje com o PT é que há uma confiança desmesurada na campanha de propaganda do governo, mas o João
Santana (publicitário do governo) não resolve o problema das tarifas, as demandas dos sem-terra e índios. A
propaganda ajuda, mas cabe aos partidos mobilizarem sua capacidade imaginativa e simbólica”, diz.  Embora não
arrisque os rumos que as manifestações vão tomar, o filósofo diz que as pessoas que estão participando delas têm
informação, mas não estão organizadas. E faz um alerta aos partidos políticos: “Não existe vácuo em política, se os
partidos não estão presentes, outras organizações ocupam esse espaço. Se querem que as massas amadureçam em
relação à democracia e soberania, têm que estar junto a elas”, diz.  Análise: Vaia a Dilma na abertura da Copa das
Confederações nacionalizou protestos  Aldo Fornazieri, diretor Acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo (FESPSP), vê como alternativa aos partidos tradicionais as organizações de movimentos sociais, como o
próprio Movimento Passe Livre (MPL), o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e o Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST). “Nas democracias ocidentais, a política deságua nos partidos, mas você pode ter
uma organização que não tenha o objetivo de conquistar o poder e influenciá-lo”, disse. “Mas quem está protestando?



A parte da sociedade que não está sendo representada, os setores de classe média baixa e média, que não se sentem
representados pelos partidos, sindicatos e parlamentos atuais.”  Mesmo com o enfraquecimento de pautas após as
tarifas do transporte terem sido reduzidas, Fornazieri elogia o papel político dos protestos que pararam as principais
cidades do País. “Independentemente do que pode se tornar, o movimento teve um papel positivo de forma
extraordinária, ele teve um papel de advertência para os governantes, de que eles devem dialogar menos com os
banqueiros e empreiteiros, e mais com os movimentos sociais e a sociedade.”   Risco  O professor faz a ressalva de
que, com a retirada do MPL dos protestos e a falta de pautas objetivas, somadas aos episódios de violência, o
movimento pode se direcionar ao um “neofascismo de direita”. “Não restam dúvidas que existam elementos de grupos
fascistas infiltrados, e há o perigo de que se dê origem a um partido de direita violento. É um risco que se corre quando
se desencadeia uma energia que se desencadeou nas ruas e sem comando”, disse Fornazieri.  Renato Janine Ribeiro
acrescenta que os brasileiros têm uma cultura política fraca e por esse motivo grande parte da população não sabe o
que propor. “A falta de cultura política leva à busca de uma salvação”, diz. Por isso, aparecem propostas absurdas,
como uma nova eleição para todos os cargos públicos, em que políticos que já tiveram mandatos não podem concorrer.
“Isso castiga os bons políticos e não resolve os problemas”.

 Link:
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-06-22/democracia-nao-e-possivel-sem-partido-mas-alerta-fascista-e-exager
ado.html
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    Foto: Reprodução  Além dos episódios de vandalismo e violência, há outro fantasma que tira o foco e preocupa
setores da sociedade em relação aos protestos que tomaram conta do País na última semana.   Na quinta-feira (21),
quando cerca de 1 milhão de pessoas foram às ruas , a atitude hostil de manifestantes em relação a integrantes de
partidos políticos em várias cidades trouxe à tona o temor de que o antipartidarismo crie um ambiente propício para um
golpe de extrema-direita e para a prática do fascismo no País.  Especialistas ouvidos pelo iG reconheçam que existe
uma crise de representação partidária, o que pode ser uma ameaça à democracia, mas ponderam que falar em
fascismo é um exagero.  “O fascismo é baseado no ódio, mas ele só se consolida quando é operado por um grande
partido de massa que usa a força física para machucar pessoas e combater inimigos”, explica o filósofo e professor da
USP Renato Janine Ribeiro. Ele explica que a “agenda do ódio” avançou no País, sobretudo contra homossexuais, mas
não há uma mobilização de massa neste sentido.  Já o filósofo e professor da Unicamp Roberto Romano diz que desde
a mobilização pelas Diretas em 1983 não se formou no Brasil um movimento tão amplo e ligado vários extratos
populares e da classe média como o que está acontecendo nas últimas semanas, mas alerta que é preciso tomar
cuidado em classificar as tendências e posições dos manifestantes.   “O problema não está no fascismo das massas, o
problema é que o sistema de representação brasileira não cumpre requisitos mínimos”, diz.  Na avaliação de Romano,
as massas não estão sendo respeitadas, suas necessidades não são atendidas e, por isso, estão fartas das
representações partidárias. Para ele, os partidos precisam parar de se lamentar e se comunicar com a população.  
“Historicamente, existe uma desconfiança nas classes letradas em relação à soberania popular. Em vez de fazer uma
análise do que está falho, é mais fácil dizer que é fascismo”.  “Grande parte das manifestações mostram desconforto e
descontentamento em relação aos partidos políticos, mas não tem como fazer política sem partidos”, analisa José
Antônio Moroni, membro do Colegiado de Gestão do Instituto de Estudos Socioeconomicos (Inesc).   Para Moroni, é
preciso discutir uma “profunda” reforma do processo político. “Não só uma reforma eleitoral, mas partidária, e também
ter mais mecanismos de participação direta. A construção que nós temos hoje não representa mais a nossa
sociedade.”  Ribeiro e Romano também atribuem a crise em relação aos partidos à mudança do perfil do PT desde que
está no governo federal. Antes de ocupar a presidência da República, a agremiação tinha tradição de consultar bases e
conversar com movimentos sociais, que foi deixada de lado.   “O que acontece hoje com o PT é que há uma confiança
desmesurada na campanha de propaganda do governo, mas o João Santana (publicitário do governo) não resolve o
problema das tarifas, as demandas dos sem-terra e índios.   A propaganda ajuda, mas cabe aos partidos mobilizarem
sua capacidade imaginativa e simbólica”, diz.  Embora não arrisque os rumos que as manifestações vão tomar, o
filósofo diz que as pessoas que estão participando delas têm informação, mas não estão organizadas.   E faz um alerta
aos partidos políticos: “Não existe vácuo em política, se os partidos não estão presentes, outras organizações ocupam
esse espaço. Se querem que as massas amadureçam em relação à democracia e soberania, têm que estar junto a
elas”, diz.  Aldo Fornazieri, diretor Acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), vê
como alternativa aos partidos tradicionais as organizações de movimentos sociais, como o próprio Movimento Passe
Livre (MPL), o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).  
“Nas democracias ocidentais, a política deságua nos partidos, mas você pode ter uma organização que não tenha o
objetivo de conquistar o poder e influenciá-lo”, disse. “Mas quem está protestando? A parte da sociedade que não está
sendo representada, os setores de classe média baixa e média, que não se sentem representados pelos partidos,
sindicatos e parlamentos atuais.”  Mesmo com o enfraquecimento de pautas após as tarifas do transporte terem sido
reduzidas, Fornazieri elogia o papel político dos protestos que pararam as principais cidades do País.  
“Independentemente do que pode se tornar, o movimento teve um papel positivo de forma extraordinária, ele teve um
papel de advertência para os governantes, de que eles devem dialogar menos com os banqueiros e empreiteiros, e
mais com os movimentos sociais e a sociedade.”  Risco  O professor faz a ressalva de que, com a retirada do MPL dos
protestos e a falta de pautas objetivas, somadas aos episódios de violência, o movimento pode se direcionar ao um



“neofascismo de direita”.  “Não restam dúvidas que existam elementos de grupos fascistas infiltrados, e há o perigo de
que se dê origem a um partido de direita violento. É um risco que se corre quando se desencadeia uma energia que se
desencadeou nas ruas e sem comando”, disse Fornazieri.  Renato Janine Ribeiro acrescenta que os brasileiros têm
uma cultura política fraca e por esse motivo grande parte da população não sabe o que propor. “A falta de cultura
política leva à busca de uma salvação”, diz.   Por isso, aparecem propostas absurdas, como uma nova eleição para
todos os cargos públicos, em que políticos que já tiveram mandatos não podem concorrer. “Isso castiga os bons
políticos e não resolve os problemas”.

 Link:
http://www.matogrossonoticias.com.br/noticias/exibir.asp?noticia=Democracia_nao_e_possivel_sem_partido_mas_alert
a_fascista&edt=13&id=74164
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    Analistas apontam que Sensação de ”mal-estar” Social contribui para Protestos no Brasil.   protestoA onda de
protestos realizada em inúmeras cidades brasileiras na semana passada é motivada por uma sensação de “mal-estar
coletivo”, compartilhada em especial pela juventude das grandes cidades. Na opinião da maioria dos especialistas
ouvidos pela BBC Brasil, o fenômeno é mais social do que político e concentra-se nas regiões metropolitanas, onde as
sucessivas políticas públicas executadas por governantes locais teriam deixado de atender aos principais anseios da
população, sobretudo os mais jovens. Eles, no entanto, refutaram uma comparação com a chamada Primavera Árabe,
a onda de protestos ocorrida no Oriente Médio, que resultou na derrubada de regimes autoritários. Na semana
passada, manifestantes tomaram as ruas de pelo menos seis cidades brasileiras para protestar contra o aumento das
tarifas do transporte público. Em São Paulo, na quinta-feira, a polícia reprimiu uma passeata e acabou ferindo várias
pessoas, incluindo jornalistas. No sábado e domingo, novos protestos voltaram a ocupar o noticiário nacional, dessa
vez nas imediações dos estádios de Brasília (Mané Garrincha) e Rio de Janeiro (Maracanã) onde foram realizados os
primeiros jogos da Copa das Confederações. Novas manifestações foram marcadas para esta segunda-feira.
Motivações Em suas interpretações sobre as causas dos protestos, sociólogos e cientistas políticos destacam a
insatisfação dos jovens com a administração pública e com as condições de vida nas grandes cidades. “Existe uma
espécie de mal-estar difuso, sem um foco claro. Há uma espécie de ressentimento e frustração de ordem social,
alimentados por um estilo de gestão que não oferece diálogo à população”, afirmou à BBC Brasil o sociólogo Gabriel
Cohn, ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP). As primeiras análises sobre o
comportamento dos indivíduos em grandes manifestações começam a surgir no final do século 19 em meio à ascensão
dos movimentos operários. Uma das mais famosas teorias é a do psicólogo francês Gustave Le Bon (1841-1931), em
seu livro Psicologia das multidões (1895). Le Bon dizia que, numa multidão, a personalidade do indivíduo é dominada
pelo comportamento coletivo. Assim, ele regrediria a uma espécie de estado primitivo, perdendo sua racionalidade e
sendo mais facilmente guiado pelo poder hipnótico de seus líderes. Adolf Hitler e Benito Mussolini foram alguns dos
simpatizantes das obras do autor francês. Entretanto, segundo explicou à BBC Brasil a socióloga Márcia Cristina
Consolim, a teoria foi superada pela própria psicanálise durante o século 20. “Em seus estudos sobre o comportamento
das massas, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tratou de enterrar de vez o conceito de Le Bon, que não dispunha de
base científica”. Cohn, porém, acredita que esse mal-estar também reflete “uma insegurança dos jovens em relação a
seu futuro. Nos últimos anos, o Brasil passou por profundas transformações, o que gerou fortes expectativas dessa
camada social, e há uma ansiedade justificada por parte deles se isso vai se sustentar ou avançar nos próximos anos”,
acrescentou. Para o sociólogo Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo (FESPSP), os protestos são uma crítica à mobilidade urbana, sobretudo por parte dos jovens, que se ressentem
da falta de representatividade nas diferentes esferas de administração pública. “As manifestações refletem uma
insatisfação sobre o modo sufocante de viver nas grandes cidades, cada vez mais hostis à população em geral. Isso
cria uma espécie de uma anomalia social, uma sensação de não pertencimento. Para piorar, o poder público não está
conseguindo garantir qualidade de vida aos moradores dos grandes centros urbanos”, disse Fornazieri, que diz
conhecer alguns dos líderes do MPL, aos quais deu aulas. “A principal bandeira é o transporte público porque o jovem
&#9472; especialmente o de classe média baixa &#9472; que muitas vezes precisa trabalhar e estudar, é o mais
afetado por tudo isso. Essa situação gera uma angústia na juventude, que não se vê representada nem nos sindicatos
nem nas associações estudantis, pois estes estão relativamente acomodados em suas conquistas”, acrescentou. A
socióloga Angela Maria Araújo, da Unicamp, concorda em parte. Ela vê as manifestação como um protesto dos jovens
contra a gestão da cidade e à falta de perspectivas geradas por uma educação deficiente. Para ela, o movimento está
principalmente relacionado “a um descontentamento dessa parcela da população mais jovem com as condições em
que vivem nos grandes centros urbanos. O transporte é de péssima qualidade e o trânsito, caótico”, disse. “Além disso,
as escolas não dão resposta às expectativas desses jovens”, acrescentou. Já o cientista político Ricardo Ismael, da



PUC-Rio, define o protesto como “um movimento social urbano vinculado à qualidade do transporte público”. “É um
fenômeno restrito às regiões metropolitanas que revela uma insatisfação em relação aos governantes, que deixaram de
lado as políticas públicas para a melhoria desse setor.” Na avaliação do sociólogo Bolívar Lamounier, os protestos
foram incentivados, em parte, por uma “impaciência com a corrupção e com a inflação”. Reação da polícia De acordo
com os analistas, a reação da polícia às manifestações, especialmente em São Paulo, acabou por dar musculatura à
mobilização popular, atraindo novos adeptos e também novas causas. “Inicialmente, os manifestantes protestaram
contra o aumento da tarifa dos transportes públicos. Naquela ocasião, nem todos apoiavam a causa. Mas, por causa da
truculência da polícia, o movimento ganhou simpatizantes, que se solidarizaram às suas causas e também passaram a
reivindicar outras propostas”, afirmou Ismael, da PUC-Rio. “Há um sentimento de reivindicação legítima, e a maneira
como o governo vem tratando a questão não é a mais adequada no ambiente democrático”, acrescentou. “Apesar de
não vivermos em um regime autoritário, vemos o avanço real de forças truculentamente conservadoras na sociedade”,
afirmou Cohn, da USP. Primavera Árabe? Embora admitam que a convocação dos protestos por meio das redes
sociais é similar ao da Primavera Árabe, os especialistas descartaram uma semelhança mais profunda com a onda de
protestos que varreu o Oriente Médio e, mais recentemente, a Turquia. “Diferentemente da Primavera Árabe, as
manifestações aqui não são contra o governo instalado”, disse Araújo, da Unicamp. “Eles não querem derrubar o
governante, mas serem ouvidos, ou seja, que a política pública exista através do diálogo”, defende Ismael, da PUC-Rio.
Entretanto, os analistas ouvidos pela BBC Brasil têm visões diferentes sobre a vocação política das manifestações.
Falando sobre os protestos ocorridos em São Paulo, Cohn diz que não vê insatisfação política pois, em sua opinião, os
manifestantes não advogam “grandes causas”. “Quem é o objeto das manifestações?”, questiona. “O movimento é
fraco politicamente porque é muito reativo, pois não propõe ou defende questões reais. Trata-se apenas de um
estímulo para reagir e correr para a rua. Uma ação propositiva faria mais sentido”, afirmou. Ismael, da PUC-Rio,
discorda. Para ele, existe um descontentamento “político” pela crítica aos governantes. “Não é porque as
manifestações não pediram a renúncia de um determinado governante que não existe vocação política por trás dessas
mobilizações popularares”, afirmou. “Eu diria até que foi esse apartidarismo que vem unindo mais e mais
manifestantes. Caso contrário, se fizesse escolhas políticas, o movimento certamente perderia força”, avaliou. Já
Bolívar Lamounier diz acreditar que, em São Paulo, o protesto foi insuflado por “grupos trotskistas” e que tem como
alvo o governador do Estado, Geraldo Alckmin.

 Link: http://gilmario-manancialdevida.blogspot.com.br/2013/06/mal-estar-social-contribui-para.html
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    AddThis Social Bookmark Button  Da Redação - O tradicional Casarão do Campus da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) é palco da peça O Homem do Princípio ao Fim, de Millôr Fernandes. A
readaptação é dirigida por Diego Gonzalez, fundador e diretor artístico da Cia Bará. A peça aborda a profundidade dos
sentimentos humanos em um passeio pelos cômodos do Casarão tombado pea FESPSP.  As cenas que compõe o
roteiro são inspiradas em obras literárias, músicas, poemas, entre outros trabalhos que se interligam por abordarem os
sentimentos comuns da humanidade, misturando comédia, tragédia e drama. Os atores interpretam personagens já
existentes e outros de caráter fictício.  A peça está aberta ao público e com programação fixa aos sábados e domingos
até 14 de julho. A entrada é gratuita, mas o número de pessoas é limitado a 40 por sessão. Para participar é preciso
retirar os ingressos com 1 hora de antecedência na bilheteria. A peça tem duração de 3 horas é por conter cenas de
nudez é classificada para maiores de 18 anos.  SINOPSE - O texto contém colagens de outros autores como
Shakespeare, Brecht, Molière e de outras obras do próprio Millôr Fernandes, além de frases e textos reflexivos de
grandes pensadores e artistas como Luiz de Camões, Vinicius de Moraes, Bernard Shaw, James Joyce, Molly Bloom,
Cornélio Pena, Guimarães Rosa, Reynaldo Jardim, Richard Lewellyn, Orson Welles, Stanislaw Ponte Preta, Groucho
Marx, Engels. Faz também menções a algumas personalidades como a Bertrand Russel, Marilyn Monroe, Getulio
Vargas, general Taylor, Johnson, etc.  Adotando um tom iconoclasta, a montagem é realizada ocupando diversos
espaços, onde o publico é conduzido pelos artistas ao mesmo tempo que os sentimentos humanos, como o Amor, a
Saudade, o Medo, o Ciúme, a Solidão, a Felicidade e a Fé retratam fases da história sem ordem cronológica, mas
encenando o homem no que pode ter sido o seu inicio ao que poderá ser o seu fim.  Serviço - Espetáculo O Homem do
Princípio ao Fim, compareça ao Casarão do Campus FESPSP, localizado na Rua General Jardim, 522 – Vila Buarque.
A exibição é realizada aos sábados às 19h e aos domingos, às 18h

 Link:
http://www.cliqueabc.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=36453%3Apeca-o-homem-do-principio-ao
-fim-fica-em-cartaz-ate-o-dia-14-de-julho&catid=68%3Ateatro&Itemid=83&lang=pt
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    Cidade será referência no manejo do lixo   Cubatão se tornou, no Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), uma
das primeiras cidades brasileiras a contar com Plano Integrado de Resíduos Sólidos. Elaborado por técnicos da
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e da Universidade de São Paulo (USP), o plano
prevê a adoção de 47 ações locais baseadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei sancionada em 2010 após
quase 20 anos de tramitação no Congresso.  "Trata-se de um marco na história de Cubatão", destacou a prefeita
Marcia Rosa, ao receber o documento das mãos do representante da FESPSP, professor Elcires Pimenta Freire (foto),
em concorrida solenidade realizada na tarde de quarta-feira, na sala de reuniões do Gabinete.  "Nossa cidade cresceu
sem planejamento e hoje paga um elevado preço por isso. Com esse plano, Cubatão será exemplo do que significa
desenvolvimento com ações planejadas", acrescentou a prefeita. "Cubatão precisa ser olhada com o respeito que ela
merece".  Elcires Freire comentou que a conclusão do plano consolida trabalho iniciado em 2010, envolvendo não só
ampla discussão social a respeito do saneamento ambiental, como também extensas pesquisas, workshops e
conferências com a participação do Ministério Público e representantes da Ciesp e Fiesp, além de integrantes de outros
segmentos sociais.  "Com a implementação do plano, Cubatão passa a ser referência para a região e até para o País,
pois cumpre o disposto na lei de manejo dos resíduos sólidos", afirmou Freire. Sancionada em 2010, a lei que detalha a
política nacional de resíduos sólidos obriga os municípios a abolirem os lixões até 2014 e determina que todos tenham
responsabilidade pelos dejetos que produzem: prefeituras, consumidores, comércio e indústria.  Na elaboração do
plano municipal, os técnicos fizeram um diagnóstico atualizado e projetaram ações para os próximos 20 anos. Dentre
as diretrizes apontadas no plano, Cubatão deverá reestruturar e modernizar o sistema de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos; definir responsabilidades quanto à gestão de resíduos de grande geradores; qualificar e ampliar o
programa de coleta seletiva, instalando novos pontos para entrega voluntária; implantar central de triagem e
beneficiamento de resíduos da construção civil e investir em programas de informação e na educação ambiental. 
Também participaram da solenidade secretários e diretores municipais, vereadores e representantes da USP e do
Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente (Cepema).   20130605-SEMAM-residuos-solidos-MCJ Melchior
de Castro Junior Mtb 15.702 Secretaria de Manutenção Urbana

 Link:
http://www.cubatao.sp.gov.br/noticias/7226-cubatao-recebe-plano-integrado-para-gerenciar-residuos-solidos/#.UcnZNE
qun4E
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    Posted by Correio on jun 23, 2013 | Leave a Comment  Bairro carlos prates bhProtestos têm pautas difusas e são
apartidários/ Flavio Alves/AImagemFutura Press  Natália Peixoto e Tatiana Klix – iG São Paulo.  Além dos episódios de
vandalismo e violência, há outro fantasma que tira o foco e preocupa setores da sociedade em relação aos protestos
que tomaram conta do País na última semana. Na quinta-feira (21), quando cerca de 1 milhão de pessoas foram às
ruas , a atitude hostil de manifestantes em relação a integrantes de partidos políticos em várias cidades trouxe à tona o
temor de que o antipartidarismo crie um ambiente propício para um golpe de extrema-direita e para a prática do
fascismo no País.  Especialistas ouvidos pelo iG reconheçam que existe uma crise de representação partidária, o que
pode ser uma ameaça à democracia, mas ponderam que falar em fascismo é um exagero.  “O fascismo é baseado no
ódio, mas ele só se consolida quando é operado por um grande partido de massa que usa a força física para machucar
pessoas e combater inimigos”, explica o filósofo e professor da USP Renato Janine Ribeiro. Ele explica que a “agenda
do ódio” avançou no País, sobretudo contra homossexuais, mas não há uma mobilização de massa neste sentido.  Já o
filósofo e professor da Unicamp Roberto Romano diz que desde a mobilização pelas Diretas em 1983 não se formou no
Brasil um movimento tão amplo e ligado vários extratos populares e da classe média como o que está acontecendo nas
últimas semanas, mas alerta que é preciso tomar cuidado em classificar as tendências e posições dos manifestantes. 
“O problema não está no fascismo das massas, o problema é que o sistema de representação brasileira não cumpre
requisitos mínimos”, diz.  Na avaliação de Romano, as massas não estão sendo respeitadas, suas necessidades não
são atendidas e, por isso, estão fartas das representações partidárias. Para ele, os partidos precisam parar de se
lamentar e se comunicar com a população. “Historicamente, existe uma desconfiança nas classes letradas em relação
à soberania popular. Em vez de fazer uma análise do que está falho, é mais fácil dizer que é fascismo”.  “Grande parte
das manifestações mostram desconforto e descontentamento em relação aos partidos políticos, mas não tem como
fazer política sem partidos”, analisa José Antônio Moroni, membro do Colegiado de Gestão do Instituto de Estudos
Socioeconomicos (Inesc). Para Moroni, é preciso discutir uma “profunda” reforma do processo político. “Não só uma
reforma eleitoral, mas partidária, e também ter mais mecanismos de participação direta. A construção que nós temos
hoje não representa mais a nossa sociedade.”  Ribeiro e Romano também atribuem a crise em relação aos partidos à
mudança do perfil do PT desde que está no governo federal. Antes de ocupar a presidência da República, a
agremiação tinha tradição de consultar bases e conversar com movimentos sociais, que foi deixada de lado. “O que
acontece hoje com o PT é que há uma confiança desmesurada na campanha de propaganda do governo, mas o João
Santana (publicitário do governo) não resolve o problema das tarifas, as demandas dos sem-terra e índios. A
propaganda ajuda, mas cabe aos partidos mobilizarem sua capacidade imaginativa e simbólica”, diz.  Embora não
arrisque os rumos que as manifestações vão tomar, o filósofo diz que as pessoas que estão participando delas têm
informação, mas não estão organizadas. E faz um alerta aos partidos políticos: “Não existe vácuo em política, se os
partidos não estão presentes, outras organizações ocupam esse espaço. Se querem que as massas amadureçam em
relação à democracia e soberania, têm que estar junto a elas”, diz.  Aldo Fornazieri, diretor Acadêmico da Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), vê como alternativa aos partidos tradicionais as organizações
de movimentos sociais, como o próprio Movimento Passe Livre (MPL), o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
(MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). “Nas democracias ocidentais, a política deságua nos
partidos, mas você pode ter uma organização que não tenha o objetivo de conquistar o poder e influenciá-lo”, disse.
“Mas quem está protestando? A parte da sociedade que não está sendo representada, os setores de classe média
baixa e média, que não se sentem representados pelos partidos, sindicatos e parlamentos atuais.”  Mesmo com o
enfraquecimento de pautas após as tarifas do transporte terem sido reduzidas, Fornazieri elogia o papel político dos
protestos que pararam as principais cidades do País. “Independentemente do que pode se tornar, o movimento teve um
papel positivo de forma extraordinária, ele teve um papel de advertência para os governantes, de que eles devem
dialogar menos com os banqueiros e empreiteiros, e mais com os movimentos sociais e a sociedade.”  Risco O



professor faz a ressalva de que, com a retirada do MPL dos protestos e a falta de pautas objetivas, somadas aos
episódios de violência, o movimento pode se direcionar ao um “neofascismo de direita”. “Não restam dúvidas que
existam elementos de grupos fascistas infiltrados, e há o perigo de que se dê origem a um partido de direita violento. É
um risco que se corre quando se desencadeia uma energia que se desencadeou nas ruas e sem comando”, disse
Fornazieri.  Renato Janine Ribeiro acrescenta que os brasileiros têm uma cultura política fraca e por esse motivo
grande parte da população não sabe o que propor. “A falta de cultura política leva à busca de uma salvação”, diz. Por
isso, aparecem propostas absurdas, como uma nova eleição para todos os cargos públicos, em que políticos que já
tiveram mandatos não podem concorrer. “Isso castiga os bons políticos e não resolve os problemas”.  Send to
Facebook  Tags: Democracia não é possível sem partido, mas alerta fascista é exagerado Deixe um comentario 
(Obrigatorio)  (Não será publicado.) (Obrigatorio)  (Opcional)   ..

 Link:
http://www.correiodemocratico.com.br/2013/06/23/democracia-nao-e-possivel-sem-partido-mas-alerta-fascista-e-exager
ado/
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    Uncategorized 16 de junho de 2013 Deixe um comentário  Os protestos e a tragédia urbana, por Aldo Fornazieri
Enviado por luisnassif, sex, 14/06/2013 – 08:18
fonte:http://dc-5bfcb017.projetobr.com.br/blog/luisnassif/os-protestos-e-a-tragedia-urbana-por-aldo-fornazieri?page=1 
Protestos contra as passagens e tragédia urbana  Aldo Fornazieri*, especial para o blog  A maior parte dos jovens que
protestam nas ruas de São Paulo, e de outras cidades, contra o aumento das passagens dos transportes públicos, ao
contrário do que muitos pensam, não está sendo movida por sonhos idílicos da construção de uma nova Comuna de
Paris, da tomada de uma Bastilha ou do Palácio de Inverno dos Czares. Nem mesmo pensam na tomada do Palácio
dos Bandeirantes.  O que os move é algo bem mais prosaico e trágico, mas com certeza, não com menos sentido. O
que os move é a tragédia da vida urbana que lhes impõe uma alta dose se sacrifício e lhes rouba parte importante do
tempo de suas vidas em meio a milhões de carros, do veneno da poluição e de um transporte público marcado pelo
empacotamento das pessoas, pela bolinagem degradante, pelo pisoteamento e sufoco de ônibus, trens e metrôs
superlotados.  Os jovens de classe média baixa são movidos pela angústia de dormir pouco, de ter que chegar na hora
certa no trabalho, de sair do trabalho e chegar na hora certa na faculdade ou na escola. O trânsito e a tragédia do
transporte público fazem com que a conta do tempo não feche. São esses jovens, que precisam trabalhar, estudar, se
divertir e dormir, o principal alimento dos protestos. Se se fizer um confronto de contas tendo de um lado a qualidade do
transporte público que é oferecido e, do outro, o valor da passagem, o tempo perdido e o quanto é desagradável andar
de ônibus, metrô e trem, os protestos são mais do que justificáveis. O espantoso é que não tenham ocorrido há mais
tempo.  Ninguém é a favor das depredações e violência em protestos, claro. Mas nos acontecimentos do dia 13, o que
se viu foi a violência da polícia de São Paulo, enquanto os jovens gritavam “violência não”. Assim, tratá-los como
baderneiros e vândalos é de uma cegueira política sem inqualificável ou um ato deliberadamente interessado de
conservadorismo ideológico.  Dizer que eles não “valem 20 centavos”, além de desumanidade, representa interditar
qualquer fé na esperança e no futuro. Pois diante da pasmaceira e da mediocridade que a política brasileira vive neste
momento histórico, os protestos, mesmo que muitos duvidem de que representem algum sentido, são um sopro
renovador e uma advertência de que muitas coisas neste país não vão bem.  O fato é que os palácios governamentais
e as Câmaras Legislativas precisam ser acossados pelo rumor das praças e das ruas para que seus ocupantes
despertem e percebam que o Brasil ainda é composto de uma sociedade que tem demandas urgentes. Os governantes
precisam descobrir que devem dar respostas urgentes e que a degradante acomodação não pode continuar tomando
conta do poder público. Os governantes estão lá para solucionar problemas, não para justificar sua perpetuação.  Ser
“classe C” no Brasil não é uma benesse. É ter uma vida de dificuldades e sacrifícios. Ninguém pode estar satisfeito ou
feliz pelas parcas conquistas que foram alcançadas nos últimos anos em termos de redução da pobreza ou da
desigualdade. O Brasil, no fundamental, ainda é um dos países mais desiguais do mundo e, por consequência, um dos
países mais injustos do mundo. Ainda é um país onde os direitos e os serviços são negados a parcela importante da
população.  O protesto contra o aumento das passagens, ademais, pode ser inscrito como um elemento dos novos
movimentos sociais que surgem no século XXI. Dentre outros, trata-se de um movimento ligado às questões urbanas. A
natureza essencial deste movimento não pode ser vista nos 20 centavos de aumento, mas na tragédia da vida urbana,
no caos da mobilidade e no sacrifício que as grandes metrópoles impõem ao viver humano. Não é por acaso que os
grandes protestos da Turquia surgiram a partir do projeto de demolição do Parque Taksim Gezi, envolvendo um
problema ambiental urbano. Movimentos ambientais, por moradia, por serviços eficientes, por espaços urbanos de
convívio e de lazer, por transparência, serão típicos do presente e do futuro próximo e terão cada vez mais impactos
sobre a política e o Estado.  Esses novos movimentos representam também um profundo questionamento às
organizações partidárias tradicionais, principalmente as de esquerda, e a estruturas formais de representação como
entidades estudantis e sindicatos. O fato é que enquanto muitos militantes estão aboletados nos palácios e em cargos
burocráticos, as torrentes das mudanças históricas estão passando como furacões nas ruas e nas praças. Se estamos



ainda longe disso no Brasil, que os protestos das passagens, ao menos, representem um distúrbio perturbador da
ordem dos negócios partidários.  Nas sociedades complexas de nosso tempo, milhões de pessoas não se sentem
representadas nos parlamentos, nos governos, nos sindicatos e em outras entidades. As representações tradicionais se
insularam nas suas conquistas e nos seus privilégios, enquanto as novas lutas urbanas fervilham em movimentos mais
espontâneos, na internet, nas religiões e em agregações em torno de necessidades pontuais.  Nós, das gerações mais
antigas, não podemos olhar esses movimentos e esses jovens com os olhos carcomidos do conservadorismo. Temos
que saber interpretá-los à luz dos novos espíritos do tempo. Se na sua espontaneidade eles não fornecem saídas
redentoras, o fato é que nós também fracassamos e eles são filhos dos nossos fracassos. O mundo que a eles
legamos não lhes é satisfatório e, em várias questões, devemos nos envergonhar. Se há movimentos nas ruas e nas
praças, temos que vê-los como sinais de esperança, mesmo que pelos nossos critérios mais antigos, sejam
movimentos inconsequentes. Mas quem garante hoje que os critérios de juízo do passado ainda são pertinentes? Que
estes protestos não sejam, de fato, por 20 centavos!  *Aldo Fornazieri é Diretor Acadêmico da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo

 Link: http://kakarodrigues.wordpress.com/2013/06/16/os-protestos-e-a-tragedia-urbana-por-aldo-fornazieri/
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    22/06/2013 por Equipe de Colaboradores   Nas últimas semanas, diversas cidades brasileiras foram tomadas por
manifestações populares. A pauta original das mesmas era a revogação do aumento da passagem do transporte
público – exigência conquistada posteriormente, aliás, em inúmeros municípios. Porém, uma série de outras demandas
foram se incorporando à agenda primordial, colocando inclusive o risco de se perderem os objetivos iniciais. Muitas
reflexões foram feitas, no sentido de tentar compreender tamanha mobilização das pessoas, talve a maior da História
brasileira, considerando que movimentações deste tipo não são algo muito comum no Brasil. Para o historiador Lincoln
Secco, por exemplo, os protestos no Brasil estão dentro do contexto da atual onda de manifestações pelo mundo afora,
as quais marcariam o início do século XXI (BURGARELLI, 2013). Todavia, no contexto de tais manifestações no Brasil,
pouco se refletiu em termos de segurança de uma perspectiva mais ampla. Este artigo pretende contribuir com os
debates em torno das manifestações populares e os grandes eventos no Brasil, com destaque para a atual Copa das
Confederações, sistematizando e analisando algumas questões de (in)segurança observadas em tais momentos – os
quais ainda não terminaram, o que portanto dá um caráter de exame preliminar dos eventos ao esforço intelectual aqui
apresentado.  Pensando a segurança a partir de várias perspectivas e objetos de referência, existem questões de
segurança para o próprio movimento. Para identificar um ator, será considerado o Movimento Passe Livre (MPL). De
um ponto de vista mais geral, pode-se chamar a atenção da segurança humana dos manifestantes, particularmente no
caso de ações mais duras por parte da polícia. No caso das manifestações no dia 13 de junho em São Paulo, houve
um cenário de “guerra” urbana quando a Tropa de Choque da Polícia Militar (PM-SP) foi usada para controlar e
dispersar a multidão. Neste episódio foram usadas táticas questionáveis, como ataques com balas de borracha – a
diversos jornalistas e pessoas que não tinham ligação direta com as manifestações, inclusive – sendo até feitas
comparações por analistas entre as técnicas da PM-SP e os métodos do Exército israelense, conhecido pela
brutalidade. A guerra química não ocorre apenas na Síria, com o uso do gás Sarin: ocorreu também, ainda que em
menor escala e circunstâncias distintas, no campo de batalha na cidade de São Paulo, através do uso de gás
lacrimogêneo – por incrivel que pareça, vencido (ROSSETTO, 2013). É importante destacar “que as polícias não são as
únicas responsáveis pela violência. A capacidade coercitiva de uma polícia e as as formas de seu emprego
materializam as prioridades e escolhas de um determinado governo. Afinal em qualquer democracia a polícia é a
política em armas” (LIMA; BUENO; MUNIZ, 2013). De qualquer forma, nesta data o “terror” se instalou em São Paulo. 
Por falar em “terror”, a Comissão Mista de Consolidação das Leis e Dispositivos Constitucionais, do Congresso
Nacional, está trabalhando em projeto de lei complementar que tipifica o crime de terrorismo e as penas ao mesmo. O
repúdio ao terrorismo é estabelecido no artigo quarto da Constituição Federal, mas a pena para este tipo de crime está
desatualizada, ainda é baseada na da Lei de Segurança Nacional (no. 7.170, 1983). Embora terrorismo seja uma
definição contestada, o relatório de Alto Nível do painel convocado pelo secretário-geral da ONU em 2004 definiu da
seguinte forma: “qualquer ação que intenciona causar a morte ou sérios danos físicos a civis ou não combatentes,
quando o objetivo desse ato, por sua natureza ou contexto, é intimidar uma população ou forçar um governo ou
organização internacionais a fazer ou deixar de fazer alguma coisa” (tradução livre deste que escreve). No caso do
Brasil, existe o risco de incluir movimentos sociais na tipificação do terrorismo, principalmente no contexto das
manifestações atuais, de seus desdobramentos para a Copa das Confederações e dos prejuízos à imagem do Brasil no
exterior. Isso pode ser entendido pela seguinte leitura: do Brasil não saber “administrar demandas sociais que não seja
pela criminalização e pelo reforço da capacidade de coerção” (LIMA; BUENO; MUNIZ, 2013).  Enfim, para terminar a
questão referente às ameaças ao MPL, iniciada no segundo parágrafo deste artigo (e interrompida temporariamente no
terceiro), existe o risco, como aconteceu, dele ser infiltrado por outros grupos com interesses diversos, especificamente
os “vândalos”. Para dar alguns exemplos, pode-se mencionar os Black Blocks (“Blocos Negros”), um tipo de estratégia
anticapitalista que nasceu na Alemanha na década de 1970. Eles pregam “o ataque a símbolos como o McDonald’s



como uma forma de combate ao capitalismo. Todos usam máscaras e roupas pretas, tida pelos anarquistas como a cor
da negação” (CARVALHO, 2013). Os Black Blocks defendem a crença de que destruir bens materiais “pode ser um
instrumento poderoso para se fazer política” (MANSO, 2013). Usariam táticas semelhantes à guerrilha. Mas talvez mais
preocupante do que osBlack Blocks seja a infiltração das manifestações organizadas pelo MPL por grupos de extrema
direita, fascistas até, defendendo a nação acima de tudo, tendo posições antipartidárias (e não apartidárias como o
movimento em geral) e chegando a defender o impeachment da presidente. Em termos de ameaça à segurança da
democracia, este último grupo é sem dúvida o mais perigoso. Organizações criminosas também poderiam estar se
infiltrando nas manifestações.  Do ponto de vista da segurança das instituições e da ordem, também há uma série de
procupações, particulamente no contexto dos grandes eventos que serão realizados no Brasil (Copa das
Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas). Em nível federal, o órgão responsável pela segurança dos grandes
eventos é a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE), vinculada ao Ministério da
Justiça. O Ministério da Defesa, ademais, criou a Assessoria Especial para Grandes Eventos (AEGE) para tratar com
exclusividade da segurança pública em tais grandes eventos. Foi montada uma impressionante operação militar para a
segurança da Copa das Confederações: aproximadamente 23 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão
trabalhar nas seis cidades-sede do evento e no centro de Comando, Controle, Comunicações e Inteligência (C3I) – o
grande legado dos grandes eventos, segundo a presidente Dilma Rousseff, será a segurança pública integrada.
Estarão envolvidos cerca de 60 aviões, de 300 a 500 veículos e navios para defesa da costa e dos rios. Haverá,
ademais, o emprego de helicópteros, como o russo Sabre, armados. No Rio de Janeiro, será usado um novo sistema
de defesa antiaérea, o Gepard, montado sobre a plataforma do tanque de guerra alemão Leopard. Enfim, nas diversas
cidades da Copa das Confederações, “600 combatentes de forças especiais estarão prontos para atuar na ação
antiterrorismo” (GODOY, 2013).  Como pode se notar, houve uma preparação para uma guerra inter-estatal e ataques
terroristas, mas a ameaça (para as instituições e/ou a ordem estabelecida), de certa forma, veio das ruas. Claudio
Dantas Sequeira (2012) afirma que, para a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), “as greves e os movimentos
sociais entraram definitivamente no rol de ameaças à segurança nacional” (embora sempre estiveram, não sendo
novidade) e “Hoje a agência monitora simultaneamente cerca de 700 cenários diferentes, do garimpo de fronteira a
invasões de terra, transportes e organizações de grandes eventos”. Tais temas são definidos pelo ministro-chefe do
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general José Elito e monitorados através do sistema Mosaico. Porém, “sem
detectar as manifestações combinadas pelas redes sociais … a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) montou às
pressas uma operação para monitorar a internet … por meio do Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp” (RIZZO;
MONTEIRO, 2013). De certa forma, trata-se de uma versão tupiniquim do programa Prism (reação da National Security
Agency – NSA dos EUA às redes sociais). Considerando a demora da presidente Dilma Rousseff para se declarar em
relação as atuais manifestações, de certa forma, o aparato montado para a segurança dos grandes eventos falhou (isso
do ponto de vista das instituições, lembrando dos diversos objetos de referência da segurança conforme mencionado
acima). Para os movimentos sociais, vale o ensinamento de Julian Assange no livro Cypherpunks: Liberdade e o Futuro
da Internet (2013): usem criptografia para proteger suas comunicações do monitoramento estatal.  Há outras questões
relacionadas à segurança institucional, como a depredação a patrimônio público e privado – os ataques à estações de
metrô, incendiar carro de emissora de televisão, ataques à prefeitura de São Paulo, invasão ao Palácio do Itamaraty, a
interdição do Aeroporto de Cumbica etc. Neste cenário, e no contexto da Copa das Confederações, conforme está
estabelecido na Lei Geral da Copa, se o país responsável pelo evento não possuir condições de garantir a segurança
de funcionários da Fifa, delegações futebolísticas e torcedores, o evento pode ser suspenso (CHADE, 2013).
Certamente isso causaria um grande prejuízo à imagem do Brasil no âmbito internacional. Mas talvez a maior
preocupação das instituições seja em relação à novidade dos movimentos e em como lidar com eles. São horizontais,
autônomos, independentes, apartidários, não possuem líderes tradicionais, o que parece confundir os políticos. “Não há
“cabeças” com quem barganhar, a quem cooptar nem para cortar. Essa é, porém, a maior característica da chamada
pós-política” (TOLEDO, 2013).  Referências bibliográficas      ASSANGE, Julian (et all). Cypherpunks: Liberdade e o
Futuro da Internet. São Paulo: Boitempo, 2013.     BURGARELLI, Rodrigo. ‘Efeito dos protestos virá no longo prazo’. O
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Paulo, 19 jun 2013.     ROSSETTO, Ricardo. “PM usou bombas vencidas contra manifestantes em SP”. Carta Capital,
14 jun. 2013.     SEQUEIRA, Claudio Dantas. “Como funciona o Serviço Secreto Brasileiro”. Istoé, Edição 2245, 14 Nov.
2012.     TOLEDO, José Roberto. “A falência dos políticos”. O Estado de S. Paulo, 17 jun. 2013.  Bernardo Wahl G. de
Araújo Jorge é Mestre em Relações Internacionais e Professor da Fundação Armando Álvares Penteado, Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP e Faculdades Metropolitanas Unidas  - FMU-SP
(bernardowahl@gmail.com) Esses novos movimentos representam também um profundo questionamento às
organizações partidárias tradicionais, principalmente as de esquerda, e a estruturas formais de representação como
entidades estudantis e sindicatos. O fato é que enquanto muitos militantes estão aboletados nos palácios e em cargos
burocráticos, as torrentes das mudanças históricas estão passando como furacões nas ruas e nas praças. Se estamos
ainda longe disso no Brasil, que os protestos das passagens, ao menos, representem um distúrbio perturbador da
ordem dos negócios partidários.  Nas sociedades complexas de nosso tempo, milhões de pessoas não se sentem
representadas nos parlamentos, nos governos, nos sindicatos e em outras entidades. As representações tradicionais se
insularam nas suas conquistas e nos seus privilégios, enquanto as novas lutas urbanas fervilham em movimentos mais
espontâneos, na internet, nas religiões e em agregações em torno de necessidades pontuais.  Nós, das gerações mais
antigas, não podemos olhar esses movimentos e esses jovens com os olhos carcomidos do conservadorismo. Temos
que saber interpretá-los à luz dos novos espíritos do tempo. Se na sua espontaneidade eles não fornecem saídas
redentoras, o fato é que nós também fracassamos e eles são filhos dos nossos fracassos. O mundo que a eles
legamos não lhes é satisfatório e, em várias questões, devemos nos envergonhar. Se há movimentos nas ruas e nas
praças, temos que vê-los como sinais de esperança, mesmo que pelos nossos critérios mais antigos, sejam
movimentos inconsequentes. Mas quem garante hoje que os critérios de juízo do passado ainda são pertinentes? Que
estes protestos não sejam, de fato, por 20 centavos!  *Aldo Fornazieri é Diretor Acadêmico da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo
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    Natacha Pelá Teixeira NOTÍCIAS - Eventos E-mailImprimir Teatro gratuito - O Homem do Princípio ao Fim fica em
cartaz até o dia 14 de julho   O tradicional Casarão do Campus da Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo (FESPSP) é palco da peça O Homem do Princípio ao Fim, de Millôr Fernandes. A readaptação é dirigida por
Diego Gonzalez, fundador e diretor artístico da Cia Bará.   A encenação aborda a profundidade dos sentimentos
humanos em um passeio pelos cômodos do Casarão tombado pelo patrimônio histórico do Campus da FESPSP. As
cenas que compõe o roteiro são inspiradas em obras literárias, músicas, poemas, entre outros trabalhos que se
interligam por abordarem os sentimentos comuns da humanidade, misturando comédia, tragédia e drama. Os atores
interpretam personagens já existentes e outros de caráter fictício.   A peça está aberta ao público e com programação
fixa aos sábados e domingos até 14 de julho. A entrada é gratuita, mas o número de pessoas é limitado a 40 por
sessão. Para participar é preciso retirar os ingressos com 1 hora de antecedência na bilheteria. A peça tem duração de
3 horas é por conter cenas de nudez é classificada para maiores de 18 anos.   Para conferir O Homem do Princípio ao
Fim, compareça ao Casarão do Campus FESPSP, localizado na Rua General Jardim, 522 – Vila Buarque. A exibição é
realizada aos sábados às 19h e aos domingos, às 18h.   O HOMEM DO PRINCÍPIO AO FIM (baseado na obra de Millôr
Fernandes)   SINOPSE - O texto contém colagens de outros autores como Shakespeare, Brecht, Molière e de outras
obras do próprio Millôr Fernandes, além de frases e textos reflexivos de grandes pensadores e artistas como Luiz de
Camões, Vinicius de Moraes, Bernard Shaw, James Joyce, Molly Bloom, Cornélio Pena, Guimarães Rosa, Reynaldo
Jardim, Richard Lewellyn, Orson Welles, Stanislaw Ponte Preta, Groucho Marx, Engels. Faz também menções a
algumas personalidades como a Bertrand Russel, Marilyn Monroe, Getulio Vargas, general Taylor, Johnson, etc.  
Adotando um tom iconoclasta, a montagem é realizada ocupando diversos espaços, onde o publico é conduzido pelos
artistas ao mesmo tempo que os sentimentos humanos, como o Amor, a Saudade, o Medo, o Ciúme, a Solidão, a
Felicidade e a Fé retratam fases da história sem ordem cronológica, mas encenando o homem no que pode ter sido o
seu inicio ao que poderá ser o seu fim.    Adaptação - Cia Bará Direção - Diego Gonzalez Elenco - Ana Almeida, Camila
Gomes, Irun Gandolfo, Maria Medeiros, Messias Carvalho, Victor Ferreira, Vitor diCastro. Sonoplastia - Maíra Pagliuso,
Wagner Tibério, Leandro Freitas Iluminação - Alexandre DLou, Ana Lucia Ventura e Matheus Macedo. Figurino - Nilce
Watace e Thais Ribeiro Produção - Fernanda Metidieri e Ruan F. de Azevedo.
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    Jorge Tateishi NOTÍCIAS - Demais E-mailImprimir Direitos Humanos - Comissão da Verdade e Memória será
instalada na FESPSP no dia 19/06   Alunos e ex-alunos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(FESPSP) realizarão a instalação oficial da COMISSÃO DA VERDADE E MEMÓRIA: PELA CONSTRUÇÃO DO
NUNCA MAIS!, no dia 19/6 (quarta-feira), às 19hs, no Campus da instituição.   A ideia de organizar uma Comissão da
Verdade na FESPSP surge em um momento em que diversas instituições de ensino superior, públicas e privadas,
começam a instalar suas próprias Comissões da Verdade no sentido de dar apoio à Comissão Nacional da Verdade. “A
Comissão que se articula aqui, inicialmente, se debruçará sobre os casos relacionados a esta instituição que completou
80 anos de existência em maio último”, explica estudante de sociologia e política Dyego Oliveira, um dos articuladores
desta comissão que se instalará em 19/6.   Três casos serão objeto de investigação: Primeiro caso, a presença do
Comando de Caça aos Comunistas (CCC) na direção da FESPSP nos anos 80; segundo caso a ser pesquisado é o
justiçamento de Márcio Leite Toledo, membro da Aliança Libertadora Nacional (ALN) e ex-Presidente do Diretório
Acadêmico do curso de Sociologia e Política; e o terceiro caso a ser estudado é a presença do capitão do exército
norte-americano Charles Rodney Chandler nos quadros discentes da FESPSP, este militar era conhecido como
instrutor de tortura para agentes da repressão. “Além desses três casos, um rápido estudo dos arquivos do
Departamento de Ordem Política e Social (Dops) revelou que existem mais de 400 referências à FESPSP”, esclarece
Dyego.   A cerimônia de instalação acontecerá no dia 19 de Junho de 2013, às 19h, no Campus FESPSP, na Rua
General Jardim, 522 - 7° andar - Vila Buarque. Estarão presentes Rogério Sotilli, Secretário de Direitos Humanos do
município de São Paulo, Aldo Fornazieri, Diretor Acadêmico da FESPSP; Marcelo Zelic, vice-presidente do Grupo
Tortura Nunca Mais de São Paulo; e Gilberto Natalini, Presidente da Comissão da Verdade do Legislativo.   A Deputada
Federal Luiza Erundina, o jornalista Paulo Henrique Amorim e o escritor e jornalista Palmério Dória, ex-alunos da
FESPSP, foram convidados para integrarem o Conselho da COMISSÃO DA VERDADE E MEMÓRIA: PELA
CONSTRUÇÃO DO NUNCA MAIS!,   SERVIÇO • COMISSÃO DA VERDADE E MEMÓRIA: PELA CONSTRUÇÃO DO
NUNCA MAIS! • Dia 19 de Junho de 2013 • 19 Horas • Campus FESPSP - Rua General Jardim, 522 – 7° andar – Vila
Buarque
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    Movimento Passe Livre reúne manifestantes no Largo da Batata. Na quinta (6), passeata teve 15 detidos após
confronto com PM.  Do G1 São Paulo 90 comentários Grupo fecha a Avenida Faria Lima (Foto: Marcelo
Mora/G1)Grupo fecha a Avenida Faria Lima (Foto: Marcelo Mora/G1)  O Movimento Passe Livre (MPL) realiza no
começo desta noite de sexta (7) um novo ato contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo. O
grupo se reuniu no Largo da Batata, em Pinheiros, na Zona Oeste. Na quinta-feira (6), o protesto organizado pelo MPL
terminou com interdições de vias, vandalismo e 15 detidos. saiba mais      FOTOS DO 1° DIA  DE PROTESTOS    
Manifestantes depredam estação de Metrô, banca e shopping na Paulista     Protestos sem autorização travam     Av.
Paulista a cada 4 dias em 2013     Protesto contra tarifa teve 12 ônibus depredados e 53 pichados em SP  Às 18h desta
sexta, o grupo havia deixado o largo e ocupado a Avenida Faria Lima, sentindo Itaim. Eles avançaram em direção à
Avenida Rebouças por volta das 19h, e seguiam sentindo Marginal Pinheiros.  Durante o tempo que ficaram no largo, o
protesto foi pacífico e acompanhado por esquema policial. Na quinta, as manifestações deixaram um rastro de
destruição e sujeira na Avenida Paulista. Das 15 pessoas levadas para 78° Distrito Policial, nos Jardins, duas
permanecem detidas no começo desta noite.  O vandalismo de quinta-feira atingiu as estações Brigadeiro, Trianon e
Vergueiro do Metrô, além do Shopping Paulista, bases móveis da PM, bares e bancas de jornais da região. Marcelo
Hotimsky, estudante de filosofia da Universidade de São Paulo (USP), e um dos membros do Movimento Passe Livre
(MPL), avisa que os protestos devem seguir nas próximas semanas. "As pessoas que estavam ontem estavam bravas,
o movimento deve continuar. Terça- feira haverá um grande ato na Av. Paulista." Ele ressaltou que os atos de  de
vandalismo desta quinta só ocorreram após a intervenção da polícia.  O Metrô estima que o prejuízo provocado pelos
manifestantes seja de R$ 73 mil. Pelo levantamento da companhia, R$ 68 mil serão gastos com a compra dos vidros
das estações e R$ 5 mil com lâmpadas danificadas durante o protesto.  A SPTrans informou que 12 ônibus foram
depredados e outros 53 pichados durante o protesto na quinta-feira. Pedro Lima, estudante de sociologia e política da
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp), participou do protesto na noite desta quinta. Ele
destacou a postura dos manifestantes em alguns pontos da passeata. "Achei curioso que o próprio pessoal da
manifestação estava contendo outros. O Mpl [Movimento Passe Livre] pediu silêncio durante passagem por hospitais,
isso foi interessante também", disse.  O estudante estava preocupado com a queda no quórum durante o ato desta
sexta. "PM por todos os lados e pouca gente é mau sinal. Tenho medo da repressão policial por causa do menor
número de manifestantes.  O protesto O ato foi organizado por estudantes, que criticam o aumento das passagens de
trem, ônibus e metrô na cidade de São Paulo para R$ 3,20. O MPL defende ainda qualidade e pede tarifa zero.
Segundo o grupo, “todo aumento de tarifa é injusto e aumenta a exclusão social.”  Os organizadores afirmam que
quase 20 mil pessoas confirmaram presença no evento de quinta-feira via Facebook. Eles estimam que cerca de 5 mil
tenham de fato comparecido, enquanto a PM afirma que 2 mil participaram.  Ao G1, representantes do MPL disseram
que não são responsáveis por atos de vandalismos cometidos durante o protesto: bancas de jornais, orelhões,
estrutura externa da Estação Brigadeiro do Metrô e ambientes do Shopping Paulista foram alvos de depredações.
tópicos:      São Paulo  veja também

 Link: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/grupo-volta-protestar-contra-aumento-dos-transportes-em-sp.html
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    Luís Guilherme Barrucho Da BBC Brasil em São Paulo Atualizado em  26 de junho, 2013 - 06:35 (Brasília) 09:35
GMT    Para especialistas, protestos vão criar novas formas de representação política A descrença nos partidos, traço
comum nos protestos que se espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os problemas do atual modelo político
brasileiro, mas também pode servir de estímulo para que surjam novas formas de representatividade, na avaliação de
especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Segundo sociólogos e cientistas políticos, as legendas continuarão a ser a base
do sistema democrático brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de se renovar e reorientar suas agendas
para fazer frente aos novos anseios da população. Notícias relacionadas Dilma propõe plebiscito, rigor contra
corrupção e R$ 50 bi para transportes; siga Dilma incorpora bandeiras dos manifestantes e detalha propostas No Rio,
manifestantes dizem que propostas anticorrupção são &#39;primeiro passo&#39; Tópicos relacionados Brasil Os
pesquisadores avaliam que as manifestações podem abrir caminho para mudanças no sistema político, com o
surgimento de mecanismos que permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas - sem filiação partidária, os chamados
candidatos &#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos e o fortalecimento de entidades civis
nas diferentes instâncias do poder público. Em meio à recente onda de protestos no Brasil, a insatisfação com os
partidos políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de partidos políticos presentes em
uma das manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos acabaram expulsos do protesto
e tiveram material de campanha rasgado e até queimado. "Pelas manifestações, ficou claro que a sociedade quer maior
diálogo com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC Brasil o cientista político Ricardo
Ismael, da PUC-Rio. "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma necessidade urgente de que os
partidos interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e práticas", acrescentou. Cidadania
Ismael lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime democrático, que não prescinde da "cidadania
ativa" para funcionar. "A pressão da sociedade também faz parte do sistema político", afirma o acadêmico. "Cabe a ela
cobrar maior empenho de seus representantes. Democracia não se faz apenas com partidos." O sociólogo Aldo
Fornazieri, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), concorda. Para ele, no
entanto, há uma "crise de representação partidária", resultado de um distanciamento crônico e histórico entre a
sociedade e seus representantes. "O poder está completamente distante da sociedade", avalia Fornazieri. "É preciso
urgentemente uma reforma política que preveja uma maior participação popular na república." Ele acrescenta que,
nesse contexto, poderiam surgir novas formas de representação política, como a eleição de candidatos independentes,
sem filiação partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só, não conseguem
refletir os interesses de todos os setores da sociedade." Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ, os protestos
mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos". "Isso não significa, entretanto, que essa
legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram sobreviver
nos tempos atuais." "As cenas que vimos contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era
essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um
movimento como sempre fizeram ao longo da história desse país." Temor Comportamento político  O distanciamento
dos partidos políticos das massas e da classe que representam foi objeto de análise do economista e sociólogo alemão
Robert Michels (1876-1936). Em sua obra mais importante, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen
Demokratie (Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna), de 1911, Michels criou um conceito
que chamou de "lei de ferro da oligarquia", segundo a qual os partidos políticos, assim como outras organizações,
tendem à oligarquia, ao autoritarismo e a burocracia. Segundo ele, quanto mais cresce e se burocratiza uma
organização, maior grau de poder se concentra nas mãos de um pequeno grupo, que, por sua vez, se eleva à posição
da classe dirigente. Para Michels, como resultado desse processo, a organização deixa de ser um meio para tornar-se
um fim em si mesmo, afastando-se dos membros inscritos e também da classe que deveria representar. "Quem diz
organização, diz oligarquia", afirmava o autor. Já o cientista político Milton Lahuerta, professor de teoria política e



coordenador do laboratório de política e governo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Araraquara, vê com
preocupação o que chama de "desqualificação dos partidos" em meio à onda de indignação que varre o país. "Há um
sentimento generalizado nas ruas de indignação que passa a desqualificar partidos, o que abre o precedente para a
ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A democracia não se beneficia da ruptura da sociedade com suas
instituições políticas." Segundo Lahuerta, há um "domínio da lógica econômica sobre a lógica política" que, acentuado
durante a globalização, "ampliou o distanciamento entre a sociedade e seus representantes". "O tempo da política é
lento, enquanto o da economia é acelerado, especialmente com a interação dos mercados", analisa. "Isso cria
problemas, pois o processo político, que exige reflexão, não acompanha o ritmo das demandas da população."
"Precisamos, na prática, de uma participação política mais qualificada, uma vez que nossos políticos participam pouco
da decisão de questões fundamentais que impactam a sociedade como um todo", acrescenta. Lahuerta cita como
exemplo dessa "desqualificação da política" as divergências partidárias que impedem a aprovação de projetos
importantes para o país. "Em vez de buscar soluções conjuntas, representantes de partidos opostos preferem trocar
acusações sobre a origem dos problemas. Isso enfraquece o ideal da república, pois é um pensamento puramente
eleitoreiro", conclui o cientista político.

 Link: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130625_existencia_partidos_democracia_lgb.shtml
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    A descrença nos partidos, traço comum nos protestos que se espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os
problemas do atual modelo político brasileiro, mas também pode servir de estímulo para que surjam novas formas de
representatividade, na avaliação de especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Segundo sociólogos e cientistas políticos, as
legendas continuarão a ser a base do sistema democrático brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de se
renovar e reorientar suas agendas para fazer frente aos novos anseios da população. Notícias relacionadas Dilma
propõe plebiscito, rigor contra corrupção e R$ 50 bi para transportes; siga Dilma incorpora bandeiras dos manifestantes
e detalha propostas No Rio, manifestantes dizem que propostas anticorrupção são &#39;primeiro passo&#39; Tópicos
relacionados Brasil Os pesquisadores avaliam que as manifestações podem abrir caminho para mudanças no sistema
político, com o surgimento de mecanismos que permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas - sem filiação
partidária, os chamados candidatos &#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos e o
fortalecimento de entidades civis nas diferentes instâncias do poder público. Em meio à recente onda de protestos no
Brasil, a insatisfação com os partidos políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de
partidos políticos presentes em uma das manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos
acabaram expulsos do protesto e tiveram material de campanha rasgado e até queimado. "Pelas manifestações, ficou
claro que a sociedade quer maior diálogo com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC
Brasil o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio. "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma
necessidade urgente de que os partidos interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e
práticas", acrescentou. Cidadania Ismael lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime democrático,
que não prescinde da "cidadania ativa" para funcionar. "A pressão da sociedade também faz parte do sistema político",
afirma o acadêmico. "Cabe a ela cobrar maior empenho de seus representantes. Democracia não se faz apenas com
partidos." O sociólogo Aldo Fornazieri, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP),
concorda. Para ele, no entanto, há uma "crise de representação partidária", resultado de um distanciamento crônico e
histórico entre a sociedade e seus representantes. "O poder está completamente distante da sociedade", avalia
Fornazieri. "É preciso urgentemente uma reforma política que preveja uma maior participação popular na república." Ele
acrescenta que, nesse contexto, poderiam surgir novas formas de representação política, como a eleição de candidatos
independentes, sem filiação partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só,
não conseguem refletir os interesses de todos os setores da sociedade." Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ,
os protestos mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos". "Isso não significa, entretanto,
que essa legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram
sobreviver nos tempos atuais." "As cenas que vimos contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era
essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um
movimento como sempre fizeram ao longo da história desse país." Temor Comportamento político  O distanciamento
dos partidos políticos das massas e da classe que representam foi objeto de análise do economista e sociólogo alemão
Robert Michels (1876-1936). Em sua obra mais importante, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen
Demokratie (Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna), de 1911, Michels criou um conceito
que chamou de "lei de ferro da oligarquia", segundo a qual os partidos políticos, assim como outras organizações,
tendem à oligarquia, ao autoritarismo e a burocracia. Segundo ele, quanto mais cresce e se burocratiza uma
organização, maior grau de poder se concentra nas mãos de um pequeno grupo, que, por sua vez, se eleva à posição
da classe dirigente. Para Michels, como resultado desse processo, a organização deixa de ser um meio para tornar-se
um fim em si mesmo, afastando-se dos membros inscritos e também da classe que deveria representar. "Quem diz
organização, diz oligarquia", afirmava o autor. Já o cientista político Milton Lahuerta, professor de teoria política e
coordenador do laboratório de política e governo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Araraquara, vê com
preocupação o que chama de "desqualificação dos partidos" em meio à onda de indignação que varre o país. "Há um



sentimento generalizado nas ruas de indignação que passa a desqualificar partidos, o que abre o precedente para a
ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A democracia não se beneficia da ruptura da sociedade com suas
instituições políticas." Segundo Lahuerta, há um "domínio da lógica econômica sobre a lógica política" que, acentuado
durante a globalização, "ampliou o distanciamento entre a sociedade e seus representantes". "O tempo da política é
lento, enquanto o da economia é acelerado, especialmente com a interação dos mercados", analisa. "Isso cria
problemas, pois o processo político, que exige reflexão, não acompanha o ritmo das demandas da população."
"Precisamos, na prática, de uma participação política mais qualificada, uma vez que nossos políticos participam pouco
da decisão de questões fundamentais que impactam a sociedade como um todo", acrescenta. Lahuerta cita como
exemplo dessa "desqualificação da política" as divergências partidárias que impedem a aprovação de projetos
importantes para o país. "Em vez de buscar soluções conjuntas, representantes de partidos opostos preferem trocar
acusações sobre a origem dos problemas. Isso enfraquece o ideal da república, pois é um pensamento puramente
eleitoreiro", conclui o cientista político.

 Link:
http://noticias.terra.com.br/brasil/que-licoes-os-partidos-brasileiros-podem-tirar-dos-protestos,88c1b4d07187f310VgnCL
D2000000dc6eb0aRCRD.html
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    A descrença nos partidos, traço comum nos protestos que se espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os
problemas do atual modelo político brasileiro, mas também pode servir de estímulo para que surjam novas formas de
representatividade, na avaliação de especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Segundo sociólogos e cientistas políticos, as
legendas continuarão a ser a base do sistema democrático brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de se
renovar e reorientar suas agendas para fazer frente aos novos anseios da população. Notícias relacionadas Dilma
propõe plebiscito, rigor contra corrupção e R$ 50 bi para transportes; siga Dilma incorpora bandeiras dos manifestantes
e detalha propostas No Rio, manifestantes dizem que propostas anticorrupção são &#39;primeiro passo&#39; Tópicos
relacionados Brasil Os pesquisadores avaliam que as manifestações podem abrir caminho para mudanças no sistema
político, com o surgimento de mecanismos que permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas - sem filiação
partidária, os chamados candidatos &#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos e o
fortalecimento de entidades civis nas diferentes instâncias do poder público. Em meio à recente onda de protestos no
Brasil, a insatisfação com os partidos políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de
partidos políticos presentes em uma das manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos
acabaram expulsos do protesto e tiveram material de campanha rasgado e até queimado. "Pelas manifestações, ficou
claro que a sociedade quer maior diálogo com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC
Brasil o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio. "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma
necessidade urgente de que os partidos interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e
práticas", acrescentou. Cidadania Ismael lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime democrático,
que não prescinde da "cidadania ativa" para funcionar. "A pressão da sociedade também faz parte do sistema político",
afirma o acadêmico. "Cabe a ela cobrar maior empenho de seus representantes. Democracia não se faz apenas com
partidos." O sociólogo Aldo Fornazieri, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP),
concorda. Para ele, no entanto, há uma "crise de representação partidária", resultado de um distanciamento crônico e
histórico entre a sociedade e seus representantes. "O poder está completamente distante da sociedade", avalia
Fornazieri. "É preciso urgentemente uma reforma política que preveja uma maior participação popular na república." Ele
acrescenta que, nesse contexto, poderiam surgir novas formas de representação política, como a eleição de candidatos
independentes, sem filiação partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só,
não conseguem refletir os interesses de todos os setores da sociedade." Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ,
os protestos mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos". "Isso não significa, entretanto,
que essa legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram
sobreviver nos tempos atuais." "As cenas que vimos contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era
essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um
movimento como sempre fizeram ao longo da história desse país." Temor Comportamento político  O distanciamento
dos partidos políticos das massas e da classe que representam foi objeto de análise do economista e sociólogo alemão
Robert Michels (1876-1936). Em sua obra mais importante, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen
Demokratie (Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna), de 1911, Michels criou um conceito
que chamou de "lei de ferro da oligarquia", segundo a qual os partidos políticos, assim como outras organizações,
tendem à oligarquia, ao autoritarismo e a burocracia. Segundo ele, quanto mais cresce e se burocratiza uma
organização, maior grau de poder se concentra nas mãos de um pequeno grupo, que, por sua vez, se eleva à posição
da classe dirigente. Para Michels, como resultado desse processo, a organização deixa de ser um meio para tornar-se
um fim em si mesmo, afastando-se dos membros inscritos e também da classe que deveria representar. "Quem diz
organização, diz oligarquia", afirmava o autor. Já o cientista político Milton Lahuerta, professor de teoria política e
coordenador do laboratório de política e governo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Araraquara, vê com
preocupação o que chama de "desqualificação dos partidos" em meio à onda de indignação que varre o país. "Há um



sentimento generalizado nas ruas de indignação que passa a desqualificar partidos, o que abre o precedente para a
ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A democracia não se beneficia da ruptura da sociedade com suas
instituições políticas." Segundo Lahuerta, há um "domínio da lógica econômica sobre a lógica política" que, acentuado
durante a globalização, "ampliou o distanciamento entre a sociedade e seus representantes". "O tempo da política é
lento, enquanto o da economia é acelerado, especialmente com a interação dos mercados", analisa. "Isso cria
problemas, pois o processo político, que exige reflexão, não acompanha o ritmo das demandas da população."
"Precisamos, na prática, de uma participação política mais qualificada, uma vez que nossos políticos participam pouco
da decisão de questões fundamentais que impactam a sociedade como um todo", acrescenta. Lahuerta cita como
exemplo dessa "desqualificação da política" as divergências partidárias que impedem a aprovação de projetos
importantes para o país. "Em vez de buscar soluções conjuntas, representantes de partidos opostos preferem trocar
acusações sobre a origem dos problemas. Isso enfraquece o ideal da república, pois é um pensamento puramente
eleitoreiro", conclui o cientista político.

 Link:
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2013/06/26/que-licoes-os-partidos-brasileiros-podem-tirar-dos-protestos.ht
m
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    A descrença nos partidos, traço comum nos protestos que se espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os
problemas do atual modelo político brasileiro, mas também pode servir de estímulo para que surjam novas formas de
representatividade, na avaliação de especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Segundo sociólogos e cientistas políticos, as
legendas continuarão a ser a base do sistema democrático brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de se
renovar e reorientar suas agendas para fazer frente aos novos anseios da população. Notícias relacionadas Dilma
propõe plebiscito, rigor contra corrupção e R$ 50 bi para transportes; siga Dilma incorpora bandeiras dos manifestantes
e detalha propostas No Rio, manifestantes dizem que propostas anticorrupção são &#39;primeiro passo&#39; Tópicos
relacionados Brasil Os pesquisadores avaliam que as manifestações podem abrir caminho para mudanças no sistema
político, com o surgimento de mecanismos que permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas - sem filiação
partidária, os chamados candidatos &#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos e o
fortalecimento de entidades civis nas diferentes instâncias do poder público. Em meio à recente onda de protestos no
Brasil, a insatisfação com os partidos políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de
partidos políticos presentes em uma das manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos
acabaram expulsos do protesto e tiveram material de campanha rasgado e até queimado. "Pelas manifestações, ficou
claro que a sociedade quer maior diálogo com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC
Brasil o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio. "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma
necessidade urgente de que os partidos interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e
práticas", acrescentou. Cidadania Ismael lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime democrático,
que não prescinde da "cidadania ativa" para funcionar. "A pressão da sociedade também faz parte do sistema político",
afirma o acadêmico. "Cabe a ela cobrar maior empenho de seus representantes. Democracia não se faz apenas com
partidos." O sociólogo Aldo Fornazieri, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP),
concorda. Para ele, no entanto, há uma "crise de representação partidária", resultado de um distanciamento crônico e
histórico entre a sociedade e seus representantes. "O poder está completamente distante da sociedade", avalia
Fornazieri. "É preciso urgentemente uma reforma política que preveja uma maior participação popular na república." Ele
acrescenta que, nesse contexto, poderiam surgir novas formas de representação política, como a eleição de candidatos
independentes, sem filiação partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só,
não conseguem refletir os interesses de todos os setores da sociedade." Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ,
os protestos mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos". "Isso não significa, entretanto,
que essa legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram
sobreviver nos tempos atuais." "As cenas que vimos contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era
essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um
movimento como sempre fizeram ao longo da história desse país." Temor Comportamento político  O distanciamento
dos partidos políticos das massas e da classe que representam foi objeto de análise do economista e sociólogo alemão
Robert Michels (1876-1936). Em sua obra mais importante, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen
Demokratie (Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna), de 1911, Michels criou um conceito
que chamou de "lei de ferro da oligarquia", segundo a qual os partidos políticos, assim como outras organizações,
tendem à oligarquia, ao autoritarismo e a burocracia. Segundo ele, quanto mais cresce e se burocratiza uma
organização, maior grau de poder se concentra nas mãos de um pequeno grupo, que, por sua vez, se eleva à posição
da classe dirigente. Para Michels, como resultado desse processo, a organização deixa de ser um meio para tornar-se
um fim em si mesmo, afastando-se dos membros inscritos e também da classe que deveria representar. "Quem diz
organização, diz oligarquia", afirmava o autor. Já o cientista político Milton Lahuerta, professor de teoria política e
coordenador do laboratório de política e governo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Araraquara, vê com
preocupação o que chama de "desqualificação dos partidos" em meio à onda de indignação que varre o país. "Há um



sentimento generalizado nas ruas de indignação que passa a desqualificar partidos, o que abre o precedente para a
ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A democracia não se beneficia da ruptura da sociedade com suas
instituições políticas." Segundo Lahuerta, há um "domínio da lógica econômica sobre a lógica política" que, acentuado
durante a globalização, "ampliou o distanciamento entre a sociedade e seus representantes". "O tempo da política é
lento, enquanto o da economia é acelerado, especialmente com a interação dos mercados", analisa. "Isso cria
problemas, pois o processo político, que exige reflexão, não acompanha o ritmo das demandas da população."
"Precisamos, na prática, de uma participação política mais qualificada, uma vez que nossos políticos participam pouco
da decisão de questões fundamentais que impactam a sociedade como um todo", acrescenta. Lahuerta cita como
exemplo dessa "desqualificação da política" as divergências partidárias que impedem a aprovação de projetos
importantes para o país. "Em vez de buscar soluções conjuntas, representantes de partidos opostos preferem trocar
acusações sobre a origem dos problemas. Isso enfraquece o ideal da república, pois é um pensamento puramente
eleitoreiro", conclui o cientista político.

 Link:
http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2013/06/26/que-licoes-os-partidos-brasileiros-podem-tirar-dos-protes
tos.htm



Titulo: Que lições os partidos brasileiros podem tirar dos protestos?
Veículo: G1 Brasil - Localidade: SÃO PAULO - SP - Data de publicação: 26/06/2013
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Centimetragem: 71 cm - 

    Sociólogos e cientistas políticos avaliam que manifestações criam oportunidade para novas formas de
representatividade.   A descrença nos partidos, traço comum nos protestos que se espalharam pelo país nas últimas
semanas, expõe os problemas do atual modelo político brasileiro, mas também pode servir de estímulo para que
surjam novas formas de representatividade, na avaliação de especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Segundo
sociólogos e cientistas políticos, as legendas continuarão a ser a base do sistema democrático brasileiro, mas agora
têm também uma oportunidade de se renovar e reorientar suas agendas para fazer frente aos novos anseios da
população. Notícias relacionadas Dilma propõe plebiscito, rigor contra corrupção e R$ 50 bi para transportes; siga
Dilma incorpora bandeiras dos manifestantes e detalha propostas No Rio, manifestantes dizem que propostas
anticorrupção são &#39;primeiro passo&#39; Tópicos relacionados Brasil Os pesquisadores avaliam que as
manifestações podem abrir caminho para mudanças no sistema político, com o surgimento de mecanismos que
permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas - sem filiação partidária, os chamados candidatos
&#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos e o fortalecimento de entidades civis nas
diferentes instâncias do poder público. Em meio à recente onda de protestos no Brasil, a insatisfação com os partidos
políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de partidos políticos presentes em uma das
manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos acabaram expulsos do protesto e tiveram
material de campanha rasgado e até queimado. "Pelas manifestações, ficou claro que a sociedade quer maior diálogo
com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC Brasil o cientista político Ricardo Ismael,
da PUC-Rio. "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma necessidade urgente de que os partidos
interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e práticas", acrescentou. Cidadania Ismael
lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime democrático, que não prescinde da "cidadania ativa"
para funcionar. "A pressão da sociedade também faz parte do sistema político", afirma o acadêmico. "Cabe a ela cobrar
maior empenho de seus representantes. Democracia não se faz apenas com partidos." O sociólogo Aldo Fornazieri,
diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), concorda. Para ele, no entanto, há uma
"crise de representação partidária", resultado de um distanciamento crônico e histórico entre a sociedade e seus
representantes. "O poder está completamente distante da sociedade", avalia Fornazieri. "É preciso urgentemente uma
reforma política que preveja uma maior participação popular na república." Ele acrescenta que, nesse contexto,
poderiam surgir novas formas de representação política, como a eleição de candidatos independentes, sem filiação
partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só, não conseguem refletir os
interesses de todos os setores da sociedade." Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ, os protestos mostraram o
ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos". "Isso não significa, entretanto, que essa legendas vão
deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram sobreviver nos tempos
atuais." "As cenas que vimos contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era essencialmente
antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um movimento como
sempre fizeram ao longo da história desse país." Temor Comportamento político  O distanciamento dos partidos
políticos das massas e da classe que representam foi objeto de análise do economista e sociólogo alemão Robert
Michels (1876-1936). Em sua obra mais importante, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie
(Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna), de 1911, Michels criou um conceito que chamou
de "lei de ferro da oligarquia", segundo a qual os partidos políticos, assim como outras organizações, tendem à
oligarquia, ao autoritarismo e a burocracia. Segundo ele, quanto mais cresce e se burocratiza uma organização, maior
grau de poder se concentra nas mãos de um pequeno grupo, que, por sua vez, se eleva à posição da classe dirigente.
Para Michels, como resultado desse processo, a organização deixa de ser um meio para tornar-se um fim em si
mesmo, afastando-se dos membros inscritos e também da classe que deveria representar. "Quem diz organização, diz
oligarquia", afirmava o autor. Já o cientista político Milton Lahuerta, professor de teoria política e coordenador do



laboratório de política e governo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Araraquara, vê com preocupação o que
chama de "desqualificação dos partidos" em meio à onda de indignação que varre o país. "Há um sentimento
generalizado nas ruas de indignação que passa a desqualificar partidos, o que abre o precedente para a ascensão de
líderes carismáticos", afirma. "A democracia não se beneficia da ruptura da sociedade com suas instituições políticas."
Segundo Lahuerta, há um "domínio da lógica econômica sobre a lógica política" que, acentuado durante a globalização,
"ampliou o distanciamento entre a sociedade e seus representantes". "O tempo da política é lento, enquanto o da
economia é acelerado, especialmente com a interação dos mercados", analisa. "Isso cria problemas, pois o processo
político, que exige reflexão, não acompanha o ritmo das demandas da população." "Precisamos, na prática, de uma
participação política mais qualificada, uma vez que nossos políticos participam pouco da decisão de questões
fundamentais que impactam a sociedade como um todo", acrescenta. Lahuerta cita como exemplo dessa
"desqualificação da política" as divergências partidárias que impedem a aprovação de projetos importantes para o país.
"Em vez de buscar soluções conjuntas, representantes de partidos opostos preferem trocar acusações sobre a origem
dos problemas. Isso enfraquece o ideal da república, pois é um pensamento puramente eleitoreiro", conclui o cientista
político.

 Link: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/que-licoes-os-partidos-brasileiros-podem-tirar-dos-protestos.html
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    A descrença nos partidos, traço comum nos protestos que se espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os
problemas do atual modelo político brasileiro, mas também pode servir de estímulo para que surjam novas formas de
representatividade, na avaliação de especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Segundo sociólogos e cientistas políticos, as
legendas continuarão a ser a base do sistema democrático brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de se
renovar e reorientar suas agendas para fazer frente aos novos anseios da população. Notícias relacionadas Dilma
propõe plebiscito, rigor contra corrupção e R$ 50 bi para transportes; siga Dilma incorpora bandeiras dos manifestantes
e detalha propostas No Rio, manifestantes dizem que propostas anticorrupção são &#39;primeiro passo&#39; Tópicos
relacionados Brasil Os pesquisadores avaliam que as manifestações podem abrir caminho para mudanças no sistema
político, com o surgimento de mecanismos que permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas - sem filiação
partidária, os chamados candidatos &#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos e o
fortalecimento de entidades civis nas diferentes instâncias do poder público. Em meio à recente onda de protestos no
Brasil, a insatisfação com os partidos políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de
partidos políticos presentes em uma das manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos
acabaram expulsos do protesto e tiveram material de campanha rasgado e até queimado. "Pelas manifestações, ficou
claro que a sociedade quer maior diálogo com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC
Brasil o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio. "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma
necessidade urgente de que os partidos interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e
práticas", acrescentou. Cidadania Ismael lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime democrático,
que não prescinde da "cidadania ativa" para funcionar. "A pressão da sociedade também faz parte do sistema político",
afirma o acadêmico. "Cabe a ela cobrar maior empenho de seus representantes. Democracia não se faz apenas com
partidos." O sociólogo Aldo Fornazieri, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP),
concorda. Para ele, no entanto, há uma "crise de representação partidária", resultado de um distanciamento crônico e
histórico entre a sociedade e seus representantes. "O poder está completamente distante da sociedade", avalia
Fornazieri. "É preciso urgentemente uma reforma política que preveja uma maior participação popular na república." Ele
acrescenta que, nesse contexto, poderiam surgir novas formas de representação política, como a eleição de candidatos
independentes, sem filiação partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só,
não conseguem refletir os interesses de todos os setores da sociedade." Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ,
os protestos mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos". "Isso não significa, entretanto,
que essa legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram
sobreviver nos tempos atuais." "As cenas que vimos contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era
essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um
movimento como sempre fizeram ao longo da história desse país." Temor Comportamento político  O distanciamento
dos partidos políticos das massas e da classe que representam foi objeto de análise do economista e sociólogo alemão
Robert Michels (1876-1936). Em sua obra mais importante, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen
Demokratie (Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna), de 1911, Michels criou um conceito
que chamou de "lei de ferro da oligarquia", segundo a qual os partidos políticos, assim como outras organizações,
tendem à oligarquia, ao autoritarismo e a burocracia. Segundo ele, quanto mais cresce e se burocratiza uma
organização, maior grau de poder se concentra nas mãos de um pequeno grupo, que, por sua vez, se eleva à posição
da classe dirigente. Para Michels, como resultado desse processo, a organização deixa de ser um meio para tornar-se
um fim em si mesmo, afastando-se dos membros inscritos e também da classe que deveria representar. "Quem diz
organização, diz oligarquia", afirmava o autor. Já o cientista político Milton Lahuerta, professor de teoria política e
coordenador do laboratório de política e governo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Araraquara, vê com
preocupação o que chama de "desqualificação dos partidos" em meio à onda de indignação que varre o país. "Há um



sentimento generalizado nas ruas de indignação que passa a desqualificar partidos, o que abre o precedente para a
ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A democracia não se beneficia da ruptura da sociedade com suas
instituições políticas." Segundo Lahuerta, há um "domínio da lógica econômica sobre a lógica política" que, acentuado
durante a globalização, "ampliou o distanciamento entre a sociedade e seus representantes". "O tempo da política é
lento, enquanto o da economia é acelerado, especialmente com a interação dos mercados", analisa. "Isso cria
problemas, pois o processo político, que exige reflexão, não acompanha o ritmo das demandas da população."
"Precisamos, na prática, de uma participação política mais qualificada, uma vez que nossos políticos participam pouco
da decisão de questões fundamentais que impactam a sociedade como um todo", acrescenta. Lahuerta cita como
exemplo dessa "desqualificação da política" as divergências partidárias que impedem a aprovação de projetos
importantes para o país. "Em vez de buscar soluções conjuntas, representantes de partidos opostos preferem trocar
acusações sobre a origem dos problemas. Isso enfraquece o ideal da república, pois é um pensamento puramente
eleitoreiro", conclui o cientista político.

 Link: http://noticias.br.msn.com/mundo/que-li%c3%a7%c3%b5es-os-partidos-brasileiros-podem-tirar-dos-protestos-1
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    por Terra - publicado em 26/06/2013 às 08:06  A descrença nos partidos, traço comum nos protestos que se
espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os problemas do atual modelo político brasileiro, mas também pode
servir de estímulo para que surjam novas formas de representatividade, na avaliação de especialistas ouvidos pela
BBC Brasil.  Segundo sociólogos e cientistas políticos, as legendas continuarão a ser a base do sistema democrático
brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de se renovar e reorientar suas agendas para fazer frente aos
novos anseios da população.  Os pesquisadores avaliam que as manifestações podem abrir caminho para mudanças
no sistema político, com o surgimento de mecanismos que permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas - sem
filiação partidária, os chamados candidatos &#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos e o
fortalecimento de entidades civis nas diferentes instâncias do poder público.  Em meio à recente onda de protestos no
Brasil, a insatisfação com os partidos políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de
partidos políticos presentes em uma das manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos
acabaram expulsos do protesto e tiveram material de campanha rasgado e até queimado.  "Pelas manifestações, ficou
claro que a sociedade quer maior diálogo com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC
Brasil o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio.  "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma
necessidade urgente de que os partidos interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e
práticas", acrescentou.  Cidadania  Ismael lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime
democrático, que não prescinde da "cidadania ativa" para funcionar.  "A pressão da sociedade também faz parte do
sistema político", afirma o acadêmico. "Cabe a ela cobrar maior empenho de seus representantes. Democracia não se
faz apenas com partidos."  O sociólogo Aldo Fornazieri, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo (FESPSP), concorda. Para ele, no entanto, há uma "crise de representação partidária", resultado de um
distanciamento crônico e histórico entre a sociedade e seus representantes.  "O poder está completamente distante da
sociedade", avalia Fornazieri. "É preciso urgentemente uma reforma política que preveja uma maior participação
popular na república."  Ele acrescenta que, nesse contexto, poderiam surgir novas formas de representação política,
como a eleição de candidatos independentes, sem filiação partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia,
pois os partidos, por si só, não conseguem refletir os interesses de todos os setores da sociedade."  Para o cientista
político Paulo Baía, da UFRJ, os protestos mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos". 
"Isso não significa, entretanto, que essa legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se
abrir e se oxigenar caso queiram sobreviver nos tempos atuais."  "As cenas que vimos contra integrantes de partidos
políticos em manifestações não era essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se
aproveitarem politicamente de um movimento como sempre fizeram ao longo da história desse país."  Temor  Já o
cientista político Milton Lahuerta, professor de teoria política e coordenador do laboratório de política e governo da
Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Araraquara, vê com preocupação o que chama de "desqualificação dos
partidos" em meio à onda de indignação que varre o país.  "Há um sentimento generalizado nas ruas de indignação que
passa a desqualificar partidos, o que abre o precedente para a ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A
democracia não se beneficia da ruptura da sociedade com suas instituições políticas."  Segundo Lahuerta, há um
"domínio da lógica econômica sobre a lógica política" que, acentuado durante a globalização, "ampliou o
distanciamento entre a sociedade e seus representantes".  "O tempo da política é lento, enquanto o da economia é
acelerado, especialmente com a interação dos mercados", analisa. "Isso cria problemas, pois o processo político, que
exige reflexão, não acompanha o ritmo das demandas da população."  "Precisamos, na prática, de uma participação
política mais qualificada, uma vez que nossos políticos participam pouco da decisão de questões fundamentais que
impactam a sociedade como um todo", acrescenta.  Lahuerta cita como exemplo dessa "desqualificação da política" as
divergências partidárias que impedem a aprovação de projetos importantes para o país.     "Em vez de buscar soluções
conjuntas, representantes de partidos opostos preferem trocar acusações sobre a origem dos problemas. Isso



enfraquece o ideal da república, pois é um pensamento puramente eleitoreiro", conclui o cientista político. Compartilhe

 Link: http://4cantosalagoas.com.br/blog/que-lies-os-partidos-brasileiros-podem-tirar-dos-protestos
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    Por Denis Kuck. Rio de Janeiro, 27 jun (EFE).- Em um momento no qual a Comissão Nacional da Verdade (CNV)
passa por uma reformulação, com a saída do ex-procurador-geral da República Claudio Fonteles do órgão - o que
expõe supostas divergências em seu interior -, novas comissões vêm sendo criadas e ganham corpo em universidades
brasileiras. Segundo fontes da CNV, o processo de proliferação de comissões pelo país é muito saudável, e a entidade
já fez diversas reuniões com os novos órgãos que estão sendo criados. Para o colegiado, ainda que nem todas as
novas comissões consigam se comunicar com a nacional, é importante tornar público os abusos que ocorreram no
período da ditadura, já que atualmente 54% da população não viveu durante nenhum ano em que vigorou o regime
militar. A mais recente comissão a ser instalada foi a da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(FESPSP), inaugurada oficialmente na semana passada. No dia 1° de julho, será a vez da Comissão da Verdade
Marcos Lindenberg, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), criada para apurar casos de professores, alunos
e funcionários perseguidos pela ditadura militar. Recentemente, também foram criadas comissões na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (USP-SP), na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e na
Universidade de Nacional de Brasília (UNB). A instalação da comissão da verdade da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ) já foi aprovada pelo conselho da instituição, e na Universidade Federal do Pará (UFPA) os
alunos se organizaram para criar um órgão investigativo sobre o regime militar. Além disso, a União Nacional dos
Estudantes (UNE) conta com uma comissão própria. Na Comissão da Verdade e Memória: pela Construção do Nunca
Mais, da FESPSP, o objetivo é trabalhar de forma articulada com as comissões nacional e estadual e enviar os
relatórios finais sobre cada caso analisado para o Ministério Público Federal e a CNV. "Somos mais um braço da
comissão nacional. Acho um movimento interessante a criação desses novos órgãos, que aumentam a capacidade de
investigação da CNV. Além disso, é importante ampliar o debate para que o que ocorreu nunca mais aconteça", disse
um dos representantes da comissão da FESPSP, o estudante de sociologia Dyego Pegorario de Oliveira. Para o
presidente da Comissão da Verdade Rubens Paiva da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Adriano Diogo,
"a CNV precisa ser um canal de deságue dos trabalhos de todas essas comissões, dar o ritmo, estabelecer a
metodologia, senão elas serão apenas militância". "O que não deixa de ser importante", disse o deputado, pois "há um
ano este assunto estava fora da pauta de discussão da mídia". Os trabalhos na FESPSP irão se debruçar sobre três
casos: a presença do Comando de Caça aos Comunistas (CCC) na direção da instituição nos anos 80; a execução do
ex-estudante da instituição Marcio Leite de Toledo, em 1971, pela própria Aliança Libertadora Nacional (ALN),
organização de esquerda que combatia a ditadura; e a presença do capitão do exército americano Charles Rodney
Chandler, acusado de ser instrutor de técnicas de tortura, no quadro de professores da faculdade. "Além disso, novas
questões podem ir surgindo, e nada impede que continuemos o trabalho após o encerramento das atividades da CNV,
prevista para novembro de 2014. Uma análise que fiz nos documentos do Departamento de Ordem Política e Social
(Dops) do período revelou mais de 300 referências à FESPSP", contou Dyego. Na PUC-SP, a atuação da Comissão da
Verdade Reitora Nadir Gouvêa Kfouri, que deve durar dois anos, tem um revestimento mais acadêmico. "Em um
primeiro momento, vamos contribuir com a CNV. Depois, vamos realizar debates, reuniões, oferecer bolsas de iniciação
científica e montar um banco de dados sobre o período", explicou a professora de Ciências Sociais e integrante do
conselho da comissão, Marijane Lisboa. Além de trabalhar para recuperar a história de presos e perseguidos pelo
regime militar que eram ligados à universidade, a comissão da PUC-SP irá estudar o papel desempenhado pela
instituição durante a ditadura. "A PUC teve um lado diferente no período, de acolhida. Professores expulsos de outras
universidades vieram dar aula aqui, como por exemplo Paulo Freire", disse Marijane. Na Unesp, o objetivo é
semelhante: o projeto Tenho Algo a Dizer tem como missão obter depoimentos de pessoas ligadas à universidade
afetadas pelo regime e produzir um documento que recupere parte da história da instituição. Serão oferecidas duas
bolsas para pesquisadores participarem do projeto. Na UNB, já foram realizadas audiências públicas da comissão da
verdade da instituição, que tem por objetivo investigar violações dos direitos humanos na universidade durante o



regime militar. Além disso, o órgão tentará esclarecer as circunstâncias da morte do ex-reitor da UNB Anísio Teixeira,
em 1971. Na USP, a reitoria publicou em maio uma portaria criando sua comissão da verdade, o que não agradou boa
parte da comunidade acadêmica, que acusa a direção da universidade de autoritarismo. "Vínhamos negociando com a
reitoria a criação da comissão desde novembro do ano passado. Reunimos mais de cinco mil assinaturas pedindo sua
instalação, discutimos como seriam os trabalhos de uma comissão independente, com membros democraticamente
eleitos e permissão para consultar os arquivos da universidade", explicou Renan Quinalha, pós-doutorando da
instituição e membro do Fórum Aberto pela Democratização da USP. "No entanto, por meio de uma portaria, a reitoria
passou por cima das negociações e impôs sua própria comissão, com membros escolhidos pela direção, uma espécie
de golpe. A comissão da reitoria não é legítima", criticou Quinalha. EFE

 Link:
http://br.noticias.yahoo.com/obras-warhol-bacon-barcel%C3%B3-mu%C3%B1oz-doig-s%C3%A3o-leiloadas-141405390
.html;_ylt=AvM2bv_OXTwK2Vx7Afxho64es8B_;_ylu=X3oDMTQzYWt1ZGgyBG1pdANUb3BTdG9yeSBFbnRyZXRlbmlt
ZW50b1NGBHBrZwM1ZTUyMWUyZS1jZmE5LTM5NGQtYjBlZi03ZDdmZDdjYzE3ZTQEcG9zAzkEc2VjA3RvcF9zdG9y
eQR2ZXIDY2M3ODY5NDAtZGYyYS0xMWUyLTlkZmItNDhmZWQ2ODgwNjMz;_ylg=X3oDMTFzMDFmM2w0BGludGw
DYnIEbGFuZwNwdC1icgRwc3RhaWQD
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    27 de Junho de 2013•10h10 Em momento de reformulação da CNV, universidades criam comissões paralelas  Em
um momento no qual a Comissão Nacional da Verdade (CNV) passa por uma reformulação, com a saída do
ex-procurador-geral da República Claudio Fonteles do órgão - o que expõe supostas divergências em seu interior -,
novas comissões vêm sendo criadas e ganham corpo em universidades brasileiras.  Segundo fontes da CNV, o
processo de proliferação de comissões pelo país é muito saudável, e a entidade já fez diversas reuniões com os novos
órgãos que estão sendo criados. Para o colegiado, ainda que nem todas as novas comissões consigam se comunicar
com a nacional, é importante tornar público os abusos que ocorreram no período da ditadura, já que atualmente 54%
da população não viveu durante nenhum ano em que vigorou o regime militar.  A mais recente comissão a ser instalada
foi a da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), inaugurada oficialmente na semana
passada. No dia 1° de julho, será a vez da Comissão da Verdade Marcos Lindenberg, da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), criada para apurar casos de professores, alunos e funcionários perseguidos pela ditadura militar. 
Recentemente, também foram criadas comissões na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (USP-SP), na
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e na Universidade de Nacional de Brasília (UNB).  A
instalação da comissão da verdade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) já foi aprovada pelo
conselho da instituição, e na Universidade Federal do Pará (UFPA) os alunos se organizaram para criar um órgão
investigativo sobre o regime militar. Além disso, a União Nacional dos Estudantes (UNE) conta com uma comissão
própria.  Na Comissão da Verdade e Memória: pela Construção do Nunca Mais, da FESPSP, o objetivo é trabalhar de
forma articulada com as comissões nacional e estadual e enviar os relatórios finais sobre cada caso analisado para o
Ministério Público Federal e a CNV.  "Somos mais um braço da comissão nacional. Acho um movimento interessante a
criação desses novos órgãos, que aumentam a capacidade de investigação da CNV. Além disso, é importante ampliar
o debate para que o que ocorreu nunca mais aconteça", disse um dos representantes da comissão da FESPSP, o
estudante de sociologia Dyego Pegorario de Oliveira.  Para o presidente da Comissão da Verdade Rubens Paiva da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Adriano Diogo, "a CNV precisa ser um canal de deságue dos trabalhos
de todas essas comissões, dar o ritmo, estabelecer a metodologia, senão elas serão apenas militância".  "O que não
deixa de ser importante", disse o deputado, pois "há um ano este assunto estava fora da pauta de discussão da mídia". 
Os trabalhos na FESPSP irão se debruçar sobre três casos: a presença do Comando de Caça aos Comunistas (CCC)
na direção da instituição nos anos 80; a execução do ex-estudante da instituição Marcio Leite de Toledo, em 1971, pela
própria Aliança Libertadora Nacional (ALN), organização de esquerda que combatia a ditadura; e a presença do capitão
do exército americano Charles Rodney Chandler, acusado de ser instrutor de técnicas de tortura, no quadro de
professores da faculdade.  "Além disso, novas questões podem ir surgindo, e nada impede que continuemos o trabalho
após o encerramento das atividades da CNV, prevista para novembro de 2014. Uma análise que fiz nos documentos do
Departamento de Ordem Política e Social (Dops) do período revelou mais de 300 referências à FESPSP", contou
Dyego.  Na PUC-SP, a atuação da Comissão da Verdade Reitora Nadir Gouvêa Kfouri, que deve durar dois anos, tem
um revestimento mais acadêmico.  "Em um primeiro momento, vamos contribuir com a CNV. Depois, vamos realizar
debates, reuniões, oferecer bolsas de iniciação científica e montar um banco de dados sobre o período", explicou a
professora de Ciências Sociais e integrante do conselho da comissão, Marijane Lisboa.  Além de trabalhar para
recuperar a história de presos e perseguidos pelo regime militar que eram ligados à universidade, a comissão da
PUC-SP irá estudar o papel desempenhado pela instituição durante a ditadura.  "A PUC teve um lado diferente no
período, de acolhida. Professores expulsos de outras universidades vieram dar aula aqui, como por exemplo Paulo
Freire", disse Marijane.  Na Unesp, o objetivo é semelhante: o projeto Tenho Algo a Dizer tem como missão obter
depoimentos de pessoas ligadas à universidade afetadas pelo regime e produzir um documento que recupere parte da
história da instituição. Serão oferecidas duas bolsas para pesquisadores participarem do projeto.  Na UNB, já foram
realizadas audiências públicas da comissão da verdade da instituição, que tem por objetivo investigar violações dos



direitos humanos na universidade durante o regime militar. Além disso, o órgão tentará esclarecer as circunstâncias da
morte do ex-reitor da UNB Anísio Teixeira, em 1971.  Na USP, a reitoria publicou em maio uma portaria criando sua
comissão da verdade, o que não agradou boa parte da comunidade acadêmica, que acusa a direção da universidade
de autoritarismo.  "Vínhamos negociando com a reitoria a criação da comissão desde novembro do ano passado.
Reunimos mais de cinco mil assinaturas pedindo sua instalação, discutimos como seriam os trabalhos de uma
comissão independente, com membros democraticamente eleitos e permissão para consultar os arquivos da
universidade", explicou Renan Quinalha, pós-doutorando da instituição e membro do Fórum Aberto pela
Democratização da USP.  "No entanto, por meio de uma portaria, a reitoria passou por cima das negociações e impôs
sua própria comissão, com membros escolhidos pela direção, uma espécie de golpe. A comissão da reitoria não é
legítima", criticou Quinalha.

 Link:
http://cinema.terra.com.br/em-momento-de-reformulacao-da-cnv-universidades-criam-comissoes-paralelas,0c6b09a847
28f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
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    quinta-feira, 27 de junho de 2013 Que lições os partidos brasileiros podem tirar dos protestos? BBC Brasil Protesto /
AFP Para especialistas, protestos vão criar novas formas de representação política A descrença nos partidos, traço
comum nos protestos que se espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os problemas do atual modelo político
brasileiro, mas também pode servir de estímulo para que surjam novas formas de representatividade, na avaliação de
especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Segundo sociólogos e cientistas políticos, as legendas continuarão a ser a base
do sistema democrático brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de se renovar e reorientar suas agendas
para fazer frente aos novos anseios da população.  Os pesquisadores avaliam que as manifestações podem abrir
caminho para mudanças no sistema político, com o surgimento de mecanismos que permitam, por exemplo, as
candidaturas avulsas - sem filiação partidária, os chamados candidatos &#39;independentes&#39; - assim como a
convocação de plebiscitos e o fortalecimento de entidades civis nas diferentes instâncias do poder público. Em meio à
recente onda de protestos no Brasil, a insatisfação com os partidos políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em
São Paulo, integrantes de partidos políticos presentes em uma das manifestações chegaram a ser vítimas de
agressões verbais e físicas. Muitos acabaram expulsos do protesto e tiveram material de campanha rasgado e até
queimado. "Pelas manifestações, ficou claro que a sociedade quer maior diálogo com seus representantes, e não a
extinção dos partidos políticos", diz à BBC Brasil o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio. "O movimento é
apartidário, mas não antipartidário. Há uma necessidade urgente de que os partidos interajam mais com a sociedade,
reorientando e renovando suas agendas e práticas", acrescentou. Cidadania Ismael lembra que as legendas são
apenas "parte integrante" do regime democrático, que não prescinde da "cidadania ativa" para funcionar. "A pressão da
sociedade também faz parte do sistema político", afirma o acadêmico. "Cabe a ela cobrar maior empenho de seus
representantes. Democracia não se faz apenas com partidos." O sociólogo Aldo Fornazieri, diretor da Fundação Escola
de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), concorda. Para ele, no entanto, há uma "crise de representação
partidária", resultado de um distanciamento crônico e histórico entre a sociedade e seus representantes. "O poder está
completamente distante da sociedade", avalia Fornazieri. "É preciso urgentemente uma reforma política que preveja
uma maior participação popular na república." Ele acrescenta que, nesse contexto, poderiam surgir novas formas de
representação política, como a eleição de candidatos independentes, sem filiação partidária, por exemplo. "Eu
simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só, não conseguem refletir os interesses de todos os setores da
sociedade." Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ, os protestos mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder
e de política dos partidos". "Isso não significa, entretanto, que essa legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo
contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram sobreviver nos tempos atuais." "As cenas que vimos
contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era
contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um movimento como sempre fizeram ao longo da
história desse país." Temor Comportamento político  O distanciamento dos partidos políticos das massas e da classe
que representam foi objeto de análise do economista e sociólogo alemão Robert Michels (1876-1936).  Em sua obra
mais importante, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie (Para uma sociologia dos partidos
políticos na democracia moderna), de 1911, Michels criou um conceito que chamou de "lei de ferro da oligarquia",
segundo a qual os partidos políticos, assim como outras organizações, tendem à oligarquia, ao autoritarismo e a
burocracia. Segundo ele, quanto mais cresce e se burocratiza uma organização, maior grau de poder se concentra nas
mãos de um pequeno grupo, que, por sua vez, se eleva à posição da classe dirigente.  Para Michels, como resultado
desse processo, a organização deixa de ser um meio para tornar-se um fim em si mesmo, afastando-se dos membros
inscritos e também da classe que deveria representar. "Quem diz organização, diz oligarquia", afirmava o autor. Já o
cientista político Milton Lahuerta, professor de teoria política e coordenador do laboratório de política e governo da
Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Araraquara, vê com preocupação o que chama de "desqualificação dos
partidos" em meio à onda de indignação que varre o país. "Há um sentimento generalizado nas ruas de indignação que



passa a desqualificar partidos, o que abre o precedente para a ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A
democracia não se beneficia da ruptura da sociedade com suas instituições políticas." Segundo Lahuerta, há um
"domínio da lógica econômica sobre a lógica política" que, acentuado durante a globalização, "ampliou o
distanciamento entre a sociedade e seus representantes". "O tempo da política é lento, enquanto o da economia é
acelerado, especialmente com a interação dos mercados", analisa. "Isso cria problemas, pois o processo político, que
exige reflexão, não acompanha o ritmo das demandas da população." "Precisamos, na prática, de uma participação
política mais qualificada, uma vez que nossos políticos participam pouco da decisão de questões fundamentais que
impactam a sociedade como um todo", acrescenta. Lahuerta cita como exemplo dessa "desqualificação da política" as
divergências partidárias que impedem a aprovação de projetos importantes para o país. "Em vez de buscar soluções
conjuntas, representantes de partidos opostos preferem trocar acusações sobre a origem dos problemas. Isso
enfraquece o ideal da república, pois é um pensamento puramente eleitoreiro", conclui o cientista político.

 Link: http://destaknews.blogspot.com.br/2013/06/que-licoes-os-partidos-brasileiros.html
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    Saber que dá para fazer protesto já muda as pessoas, diz psicanalista 20/06/2013 - Cotidiano Mundo não mudou,
mas geração atual passou a acreditar em mudanças. Para especialistas, movimento pode &#39;murchar&#39; se não
esclarecer seu foco. capa do post     As manifestações contra o aumento da tarifa no transporte público que, em duas
semanas, mobilizaram centenas de milhares de pessoas não mudaram o mundo, mas transformaram a "imaginação
política" de quem saiu às ruas, afirmou Christian Dunker, psicanalista e professor livre docente da Universidade de São
Paulo.  "Todos vão voltar para casa, continuar sua vida, com seu ônibus precário, com a polícia violenta. Isso não
precisa ser interpretado como fracasso do movimento. Isso tudo vai voltar a acontecer, mas não somos mais quem
éramos antes. Viver com essa possibilidade de mudança é diferente de viver com a ideia de que isso vai sempre
continuar existindo", afirmou ele.    Especialistas ouvidos pelo G1 acreditam que a vitória dos manifestantes após a
revogação dos reajustes em São Paulo e no Rio de Janeiro, anunciados na noite de quarta-feira (19), não decretaram o
fim do movimento, mas é cedo para prever a continuidade e a força dos protestos. Nesta quarta-feira (20), pessoas em
dezenas de cidades estão se mobilizando para sair às ruas.  "É um novo movimento social, com novas características,
que vão ter nas questões urbanas temas muito importantes. Novas questões geram novos movimentos", explicou Aldo
Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).  "Como é que 65
mil pessoas se reúnem, andam por São Paulo causando transtorno, sem carro de som, sem um líder forte que todo
mundo ouve, e dá certo? Isso é uma aula de tratamento da violência. Isso desarmou muito a recepção social", disse
Dunker, da USP. &#39;&#39;Viver com essa possibilidade de mudança é diferente de viver com a ideia de que isso vai
sempre continuar existindo" Christian Dunker, psicanalista e professor da USP  O psicanalista afirma que a novidade da
mobilização foi o fato de uma demanda simples como a redução dos R$ 0,20 ter conseguido "albergar dentro de si um
mal-estar que estava flutuante", representando uma força simbólica que não havia sido vista no Brasil.  "A gente não
sabe o que vai acontecer a partir dessa transformação, que foi uma transformação dos meios, não dos fins, porque a
pauta do transporte é conhecida, é antiga."  A professora Maria Otília Bocchini, da Escola de Comunicações e Artes da
USP, defende que os manifestantes busquem qualificar e especificar suas demandas para que a transformação social
avance sem que seja preciso reinventar a roda.  "No calor da hora, com todo mundo aos gritos na rua, fica um
momento difícil, mas isso é uma questão de formação política de longo prazo. É muito demorado você realmente se
interessar e estudar."  Ela lembra que o tema do transporte já vem desde o tempo da ex-prefeita Luiza Erundina e, além
disso, não basta pressionar apenas o Executivo.  "Tem lei que está no Congresso há sete anos sobre desoneração,
está lá há sete anos e eles não votam. Fica clara a relação, o prefeito só pode desonerar se eles lá tiverem a lei. Não é
porque todo mundo está pressionando que ele fazer uma coisa ilegal."  Foco  Maria Otília, assim como Fornazieri,
afirmam que o fato de os atos terem ganhado uma dimensão de massa e uma pluralidade de bandeiras pode acabar
enfraquecendo o movimento se não definir um rumo.  "É fácil escrever um cartaz genérico contra a corrupção, e muito
mais complicado você decidir que vai batalhar para tratar de vários aspectos da corrupção. Não tem ninguém pondo
essas coisas no Facebook em pílulas. Isso coloca em xeque a capacidade de as pessoas fazerem ação continuada e
procurarem uma resposta", afirmou a professora.  Ela afirma que opiniões "superficiais e generalizantes" acabam tendo
pouco impacto, porque a indignação que não está embasada acaba sendo fácil demais. "É melhor até ter um foco e
perder do que ter essa coisa difusa que murcha sozinha." &#39;&#39;É um novo movimento social, com novas
características, que vão ter nas questões urbanas temas muito importantes. Novas questões geram novos movimentos"
Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da FESPSP  Segundo Fornazieri, existem "várias bandeiras difusas e por isso o
movimento tende a ter uma certa continuidade, mas a durabilidade e a radicalidade dele vão ser menores".  A questão,
para ele, é que, apesar de vitorioso, o Movimento Passe Livre (MPL) "não politizou o movimento, e então ele vai se
descaracterizando, corre o risco de se fragmentar em grupos e interesses".  Além disso, ele afirma que, como os atos
receberam a adesão também de pessoas de classe média média e média alta, algumas soluções para o transporte
público, como aumentar os impostos sobre a gasolina e os imóveis mais valiosos, também podem criar um racha no



movimento.  "Embora não tenham objetivo, os atos têm valor, que é a ideia da participação. Mas a participação pela
participação não dura muito tempo. Tem que definir suas reivindicações claramente", disse.  "Como os recursos são
finitos, não dá para ter tudo ao mesmo tempo agora, principalmente partindo das realidades de desigualdade que a
gente parte. Mas também não é porque tem muita coisa que a gente vai desistir. O papel das pessoas mais
ponderadas é justamente ajudar o governante a decidir", afirmou Maria Otília.  Dunken, porém, acredita que o aspecto
amorfo das massas que pararam o país na segunda-feira (17) possa ser um significante de que o velho jeito de fazer
política não interessa à geração atual.  "Muita gente sofre com anomia, com a suspensão da ordem, quando não se
sabe qual é a regra do jogo. O movimento mostra que outra forma de sofrer é com o excesso de ordem."  Futuro  Para
os três docentes, é difícil calcular o rumo que o movimento vai seguir após a vitória desta quarta. A professora explica
que, depois de sair de casa, a hora agora é de reflexão para quem foi às ruas.  "É o momento de todo mundo refletir
bastante. O impulso é muito legal, ter o impulso de mudar, mesmo que não se saiba muito bem o quê. Mas acho que
precisa ter uma reflexão sobre como cada um está participando. O que pode ser muito legal agora é conseguir tirar
desse impulso inicial planos duradouros", disse.  Um possível próximo passo para quem ainda tem sede de mudança,
segundo ela, é deixar as ruas e ocupar os canais de participação democrática dos governos, como as assembleias do
Plano Diretor da cidade.  "Tem pessoas organizadas participando, são uma forma de a pessoa tomar conhecimento de
tudo que está acontecendo. Os canais estão abertos, quem se dispuser a ultrapassar a militância além de carregar
cartaz na rua, trate de procurar os canais, porque eles existem." &#39;&#39;O impulso é muito legal, ter o impulso de
mudar, mesmo que não se saiba muito bem o quê. O que pode ser muito legal agora é conseguir tirar desse impulso
inicial planos duradouros" Maria Otília Bocchini, professora da USP  Como o MPL já existia antes do reajuste mais
recente, Fornazieri, da FESPSP, lembra que, da parte do grupo que organiza o movimento de base nas periferias da
cidade, a luta pelo transporte público de qualidade e com tarifa zero vai continuar.  O psicanalista Christian Dunker diz
que não há a necessidade de manter as ruas ocupadas com frequência para promover a formação política dos jovens.
"cada geração teve a sua formação. Eu tive a Diretas Já, depois vieram os caras pintadas. Agora é essa
movimentação. Basta uma, uma por geração."  Ele cita o filósofo Slavoj Zizek para explicar que dificilmente os seis
grandes atos promovidos contra o aumento da tarifa em São Paulo, e os demais protestos pelo Brasil, vão produzir
manifestantes engajados 24 horas por dia.  "Ninguém quer uma vida de revolucionário, entregar o seu precioso tempo
para permanentemente estar às voltas com as transformações sociais. Mas a gente quer que isso seja possível. Sentir
que, diante do insuportável, diante do pior, a gente tenha algum caminho para onde ir ou saiba mais ou menos o que
fazer."  A experiência social depende de como a gente interpreta as nossas ilusões, as nossas esperanças, coisas que
a gente sabe que não vão acontecer. Conforme a gente olha para isso, nossa imaginação política muda, pequenos
atos.
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    9. Em momento de reformulação da CNV, universidades criam comissões paralelas 	  Novas comissões vêm sendo
criadas e ganham corpo em universidades brasileiras, informa reportagem do G1     Em um momento no qual a
Comissão Nacional da Verdade (CNV) passa por uma reformulação, com a saída do ex-procurador-geral da República
Claudio Fonteles do órgão - o que expõe supostas divergências em seu interior -, novas comissões vêm sendo criadas
e ganham corpo em universidades brasileiras.     Segundo fontes da CNV, o processo de proliferação de comissões
pelo país é muito saudável, e a entidade já fez diversas reuniões com os novos órgãos que estão sendo criados. Para o
colegiado, ainda que nem todas as novas comissões consigam se comunicar com a nacional, é importante tornar
público os abusos que ocorreram no período da ditadura, já que atualmente 54% da população não viveu durante
nenhum ano em que vigorou o regime militar.     A mais recente comissão a ser instalada foi a da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), inaugurada oficialmente na semana passada. No dia 1° de julho, será a
vez da Comissão da Verdade Marcos Lindenberg, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), criada para apurar
casos de professores, alunos e funcionários perseguidos pela ditadura militar.     Recentemente, também foram criadas
comissões na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (USP-SP), na Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (Unesp) e na Universidade de Nacional de Brasília (UNB).     A instalação da comissão da verdade da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) já foi aprovada pelo conselho da instituição, e na Universidade
Federal do Pará (UFPA) os alunos se organizaram para criar um órgão investigativo sobre o regime militar. Além disso,
a União Nacional dos Estudantes (UNE) conta com uma comissão própria.     Na Comissão da Verdade e Memória:
pela Construção do Nunca Mais, da FESPSP, o objetivo é trabalhar de forma articulada com as comissões nacional e
estadual e enviar os relatórios finais sobre cada caso analisado para o Ministério Público Federal e a CNV.    
&#39;Somos mais um braço da comissão nacional. Acho um movimento interessante a criação desses novos órgãos,
que aumentam a capacidade de investigação da CNV. Além disso, é importante ampliar o debate para que o que
ocorreu nunca mais aconteça&#39;, disse um dos representantes da comissão da FESPSP, o estudante de sociologia
DyegoPegorario de Oliveira.     Para o presidente da Comissão da Verdade Rubens Paiva da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, Adriano Diogo, &#39;a CNV precisa ser um canal de deságue dos trabalhos de todas essas
comissões, dar o ritmo, estabelecer a metodologia, senão elas serão apenas militância&#39;.     &#39;O que não deixa
de ser importante&#39;, disse o deputado, pois &#39;há um ano este assunto estava fora da pauta de discussão da
mídia&#39;.     Os trabalhos na FESPSP irão se debruçar sobre três casos: a presença do Comando de Caça aos
Comunistas (CCC) na direção da instituição nos anos 80; a execução do ex-estudante da instituição Marcio Leite de
Toledo, em 1971, pela própria Aliança Libertadora Nacional (ALN), organização de esquerda que combatia a ditadura; e
a presença do capitão do exército americano Charles Rodney Chandler, acusado de ser instrutor de técnicas de tortura,
no quadro de professores da faculdade.     &#39;Além disso, novas questões podem ir surgindo, e nada impede que
continuemos o trabalho após o encerramento das atividades da CNV, prevista para novembro de 2014. Uma análise
que fiz nos documentos do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) do período revelou mais de 300
referências à FESPSP&#39;, contou Dyego.     Na PUC-SP, a atuação da Comissão da Verdade Reitora Nadir Gouvêa
Kfouri, que deve durar dois anos, tem um revestimento mais acadêmico.     &#39;Em um primeiro momento, vamos
contribuir com a CNV. Depois, vamos realizar debates, reuniões, oferecer bolsas de iniciação científica e montar um
banco de dados sobre o período&#39;, explicou a professora de Ciências Sociais e integrante do conselho da
comissão, Marijane Lisboa.     Além de trabalhar para recuperar a história de presos e perseguidos pelo regime militar
que eram ligados à universidade, a comissão da PUC-SP irá estudar o papel desempenhado pela instituição durante a
ditadura.     &#39;A PUC teve um lado diferente no período, de acolhida. Professores expulsos de outras universidades
vieram dar aula aqui, como por exemplo Paulo Freire&#39;, disse Marijane.     Na Unesp, o objetivo é semelhante: o
projeto Tenho Algo a Dizer tem como missão obter depoimentos de pessoas ligadas à universidade afetadas pelo
regime e produzir um documento que recupere parte da história da instituição. Serão oferecidas duas bolsas para



pesquisadores participarem do projeto.     Na UNB, já foram realizadas audiências públicas da comissão da verdade da
instituição, que tem por objetivo investigar violações dos direitos humanos na universidade durante o regime militar.
Além disso, o órgão tentará esclarecer as circunstâncias da morte do ex-reitor da UNB Anísio Teixeira, em 1971.     Na
USP, a reitoria publicou em maio uma portaria criando sua comissão da verdade, o que não agradou boa parte da
comunidade acadêmica, que acusa a direção da universidade de autoritarismo.     &#39;Vínhamos negociando com a
reitoria a criação da comissão desde novembro do ano passado. Reunimos mais de cinco mil assinaturas pedindo sua
instalação, discutimos como seriam os trabalhos de uma comissão independente, com membros democraticamente
eleitos e permissão para consultar os arquivos da universidade&#39;, explicou Renan Quinalha, pós-doutorando da
instituição e membro do Fórum Aberto pela Democratização da USP.     &#39;No entanto, por meio de uma portaria, a
reitoria passou por cima das negociações e impôs sua própria comissão, com membros escolhidos pela direção, uma
espécie de golpe. A comissão da reitoria não é legítima&#39;, criticou Quinalha.     (Portal G1, com informações da
EFE) 
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/06/em-momento-de-reformulacao-da-cnv-universidades-criam-comissoes-par
alelas.html

 Link: http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=87839
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    Ensino Superior Em momento de reformulação da CNV, universidades criam comissões paralelas Notícia
disponibilizada no Portal www.cmconsultoria.com.br às 09:29 hs. 28/06/2013 - Por Denis Kuck.  Rio de Janeiro, 27 jun
(EFE).- Em um momento no qual a Comissão Nacional da Verdade (CNV) passa por uma reformulação, com a saída
do ex-procurador-geral da República Claudio Fonteles do órgão - o que expõe supostas divergências em seu interior -,
novas comissões vêm sendo criadas e ganham corpo em universidades brasileiras.  Segundo fontes da CNV, o
processo de proliferação de comissões pelo país é muito saudável, e a entidade já fez diversas reuniões com os novos
órgãos que estão sendo criados. Para o colegiado, ainda que nem todas as novas comissões consigam se comunicar
com a nacional, é importante tornar público os abusos que ocorreram no período da ditadura, já que atualmente 54%
da população não viveu durante nenhum ano em que vigorou o regime militar.  A mais recente comissão a ser instalada
foi a da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), inaugurada oficialmente na semana
passada. No dia 1° de julho, será a vez da Comissão da Verdade Marcos Lindenberg, da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), criada para apurar casos de professores, alunos e funcionários perseguidos pela ditadura militar. 
Recentemente, também foram criadas comissões na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (USP-SP), na
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e na Universidade de Nacional de Brasília (UNB).  A
instalação da comissão da verdade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) já foi aprovada pelo
conselho da instituição, e na Universidade Federal do Pará (UFPA) os alunos se organizaram para criar um órgão
investigativo sobre o regime militar. Além disso, a União Nacional dos Estudantes (UNE) conta com uma comissão
própria.  Na Comissão da Verdade e Memória: pela Construção do Nunca Mais, da FESPSP, o objetivo é trabalhar de
forma articulada com as comissões nacional e estadual e enviar os relatórios finais sobre cada caso analisado para o
Ministério Público Federal e a CNV.  "Somos mais um braço da comissão nacional. Acho um movimento interessante a
criação desses novos órgãos, que aumentam a capacidade de investigação da CNV. Além disso, é importante ampliar
o debate para que o que ocorreu nunca mais aconteça", disse um dos representantes da comissão da FESPSP, o
estudante de sociologia Dyego Pegorario de Oliveira.  Para o presidente da Comissão da Verdade Rubens Paiva da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Adriano Diogo, "a CNV precisa ser um canal de deságue dos trabalhos
de todas essas comissões, dar o ritmo, estabelecer a metodologia, senão elas serão apenas militância".  "O que não
deixa de ser importante", disse o deputado, pois "há um ano este assunto estava fora da pauta de discussão da mídia". 
Os trabalhos na FESPSP irão se debruçar sobre três casos: a presença do Comando de Caça aos Comunistas (CCC)
na direção da instituição nos anos 80; a execução do ex-estudante da instituição Marcio Leite de Toledo, em 1971, pela
própria Aliança Libertadora Nacional (ALN), organização de esquerda que combatia a ditadura; e a presença do capitão
do exército americano Charles Rodney Chandler, acusado de ser instrutor de técnicas de tortura, no quadro de
professores da faculdade.  "Além disso, novas questões podem ir surgindo, e nada impede que continuemos o trabalho
após o encerramento das atividades da CNV, prevista para novembro de 2014. Uma análise que fiz nos documentos do
Departamento de Ordem Política e Social (Dops) do período revelou mais de 300 referências à FESPSP", contou
Dyego.  Na PUC-SP, a atuação da Comissão da Verdade Reitora Nadir Gouvêa Kfouri, que deve durar dois anos, tem
um revestimento mais acadêmico.  "Em um primeiro momento, vamos contribuir com a CNV. Depois, vamos realizar
debates, reuniões, oferecer bolsas de iniciação científica e montar um banco de dados sobre o período", explicou a
professora de Ciências Sociais e integrante do conselho da comissão, Marijane Lisboa.  Além de trabalhar para
recuperar a história de presos e perseguidos pelo regime militar que eram ligados à universidade, a comissão da
PUC-SP irá estudar o papel desempenhado pela instituição durante a ditadura.  "A PUC teve um lado diferente no
período, de acolhida. Professores expulsos de outras universidades vieram dar aula aqui, como por exemplo Paulo
Freire", disse Marijane.  Na Unesp, o objetivo é semelhante: o projeto Tenho Algo a Dizer tem como missão obter
depoimentos de pessoas ligadas à universidade afetadas pelo regime e produzir um documento que recupere parte da
história da instituição. Serão oferecidas duas bolsas para pesquisadores participarem do projeto.  Na UNB, já foram
realizadas audiências públicas da comissão da verdade da instituição, que tem por objetivo investigar violações dos



direitos humanos na universidade durante o regime militar. Além disso, o órgão tentará esclarecer as circunstâncias da
morte do ex-reitor da UNB Anísio Teixeira, em 1971.  Na USP, a reitoria publicou em maio uma portaria criando sua
comissão da verdade, o que não agradou boa parte da comunidade acadêmica, que acusa a direção da universidade
de autoritarismo.  "Vínhamos negociando com a reitoria a criação da comissão desde novembro do ano passado.
Reunimos mais de cinco mil assinaturas pedindo sua instalação, discutimos como seriam os trabalhos de uma
comissão independente, com membros democraticamente eleitos e permissão para consultar os arquivos da
universidade", explicou Renan Quinalha, pós-doutorando da instituição e membro do Fórum Aberto pela
Democratização da USP.  "No entanto, por meio de uma portaria, a reitoria passou por cima das negociações e impôs
sua própria comissão, com membros escolhidos pela direção, uma espécie de golpe. A comissão da reitoria não é
legítima", criticou Quinalha. EFE Fonte: Yahoo!.

 Link:
http://news.cmconsultoria.com.br/#Em%20momento%20de%20reformula%C3%A7%C3%A3o%20da%20CNV,%20univ
ersidades%20criam%20comiss%C3%B5es%20paralelas
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    Que lições os partidos brasileiros podem tirar dos protestos? A descrença nos partidos, traço comum nos protestos
que se espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os problemas do atual modelo político brasileiro, mas
também pode servir de estímulo para que surjam novas formas de representatividade, na avaliação de especialistas
ouvidos pela BBC Brasil. Segundo sociólogos e cientistas políticos, as legendas continuarão a ser a base do sistema
democrático brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de se renovar e reorientar suas agendas para fazer
frente aos novos anseios da população. Os pesquisadores avaliam que as manifestações podem abrir caminho para
mudanças no sistema político, com o surgimento de mecanismos que permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas
- sem filiação partidária, os chamados candidatos &#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos
e o fortalecimento de entidades civis nas diferentes instâncias do poder público. Em meio à recente onda de protestos
no Brasil, a insatisfação com os partidos políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de
partidos políticos presentes em uma das manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos
acabaram expulsos do protesto e tiveram material de campanha rasgado e até queimado. "Pelas manifestações, ficou
claro que a sociedade quer maior diálogo com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC
Brasil o cientista político Ricardo Ismael, da PUC-Rio. "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma
necessidade urgente de que os partidos interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e
práticas", acrescentou. Cidadania Ismael lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime democrático,
que não prescinde da "cidadania ativa" para funcionar. "A pressão da sociedade também faz parte do sistema político",
afirma o acadêmico. "Cabe a ela cobrar maior empenho de seus representantes. Democracia não se faz apenas com
partidos." O sociólogo Aldo Fornazieri, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP),
concorda. Para ele, no entanto, há uma "crise de representação partidária", resultado de um distanciamento crônico e
histórico entre a sociedade e seus representantes. "O poder está completamente distante da sociedade", avalia
Fornazieri. "É preciso urgentemente uma reforma política que preveja uma maior participação popular na república." Ele
acrescenta que, nesse contexto, poderiam surgir novas formas de representação política, como a eleição de candidatos
independentes, sem filiação partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só,
não conseguem refletir os interesses de todos os setores da sociedade." Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ,
os protestos mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos". "Isso não significa, entretanto,
que essa legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram
sobreviver nos tempos atuais." "As cenas que vimos contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era
essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um
movimento como sempre fizeram ao longo da história desse país." Temor Já o cientista político Milton Lahuerta,
professor de teoria política e coordenador do laboratório de política e governo da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) em Araraquara, vê com preocupação o que chama de "desqualificação dos partidos" em meio à onda de
indignação que varre o país. "Há um sentimento generalizado nas ruas de indignação que passa a desqualificar
partidos, o que abre o precedente para a ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A democracia não se beneficia da
ruptura da sociedade com suas instituições políticas." Segundo Lahuerta, há um "domínio da lógica econômica sobre a
lógica política" que, acentuado durante a globalização, "ampliou o distanciamento entre a sociedade e seus
representantes". "O tempo da política é lento, enquanto o da economia é acelerado, especialmente com a interação dos
mercados", analisa. "Isso cria problemas, pois o processo político, que exige reflexão, não acompanha o ritmo das
demandas da população." "Precisamos, na prática, de uma participação política mais qualificada, uma vez que nossos
políticos participam pouco da decisão de questões fundamentais que impactam a sociedade como um todo",
acrescenta. Lahuerta cita como exemplo dessa "desqualificação da política" as divergências partidárias que impedem a
aprovação de projetos importantes para o país. "Em vez de buscar soluções conjuntas, representantes de partidos
opostos preferem trocar acusações sobre a origem dos problemas. Isso enfraquece o ideal da república, pois é um



pensamento puramente eleitoreiro", conclui o cientista político.

 Link: http://muitomaispaulista.blogspot.com.br/2013/06/que-licoes-os-partidos-brasileiros.html
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    Versão adaptada, atualizada e rebatizada de minha monografia de graduação em Sociologia e Política, defendida na
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) em dezembro de 2005, Transgressão e adaptação:
discurso de cidadania e literatura infantojuvenil na Abertura Política (Editora Ixtlan, 2013, 96 p., R$ 16,00) analisa a
consolidação do mercado editorial no segmento infantojuvenil entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, com
ênfase na produção de autores como Ziraldo, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, entre outros. O livro
analisa como o caráter transgressor e desafiador de seus escritos transformou-se em uma literatura, por assim dizer,
canônica, ao ser adotada por escolas públicas e privadas, adaptando-se às demandas do mercado até se tornar uma
espécie de campo, no sentido proposto por Pierre Bourdieu. O foco da pesquisa está também no discurso de cidadania
produzido por esses autores (cidadania política, democracia, respeito às diferenças, valorização da experiência jovem)
em contraste com a prática real na vida cotidiana e política do país. Para tanto, foram mobilizadas as ideias de teóricos
como TH Marshall, Roland Barthes, Antonio Candido, Mikhail Bakhtin, Hannah Arendt e Bourdieu, além de
especialistas em literatura infantil e juvenil brasileira, casos de Regina Zilberman e Marisa Lajolo. O livro é, portanto,
indicado para estudiosos dos temas cidadania, literatura e abertura política e também para educadores que pretendam
utilizar de forma crítica a literatura paradidática em sala de aula. Transgressão e adaptação é vendido com
exclusividade no site Livraria Ixtlan. Compre aqui.   Confira aqui o contexto original dessa postagem no blog do autor do
livro.

 Link: http://literaturavivencia.blogspot.com.br/2013/07/transgressao-e-adaptacao-novo-livro-do.html
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    Luís Guilherme Barrucho BBC Brasil   Para especialistas, protestos vão criar novas formas de representação política 
  A descrença nos partidos, traço comum nos protestos que se espalharam pelo país nas últimas semanas, expõe os
problemas do atual modelo político brasileiro, mas também pode servir de estímulo para que surjam novas formas de
representatividade, na avaliação de especialistas ouvidos pela BBC Brasil.  Segundo sociólogos e cientistas políticos,
as legendas continuarão a ser a base do sistema democrático brasileiro, mas agora têm também uma oportunidade de
se renovar e reorientar suas agendas para fazer frente aos novos anseios da população.  Os pesquisadores avaliam
que as manifestações podem abrir caminho para mudanças no sistema político, com o surgimento de mecanismos que
permitam, por exemplo, as candidaturas avulsas - sem filiação partidária, os chamados candidatos
&#39;independentes&#39; - assim como a convocação de plebiscitos e o fortalecimento de entidades civis nas
diferentes instâncias do poder público.  Em meio à recente onda de protestos no Brasil, a insatisfação com os partidos
políticos têm sido recorrente nas redes sociais. Em São Paulo, integrantes de partidos políticos presentes em uma das
manifestações chegaram a ser vítimas de agressões verbais e físicas. Muitos acabaram expulsos do protesto e tiveram
material de campanha rasgado e até queimado.  "Pelas manifestações, ficou claro que a sociedade quer maior diálogo
com seus representantes, e não a extinção dos partidos políticos", diz à BBC Brasil o cientista político Ricardo Ismael,
da PUC-Rio.  "O movimento é apartidário, mas não antipartidário. Há uma necessidade urgente de que os partidos
interajam mais com a sociedade, reorientando e renovando suas agendas e práticas", acrescentou.  Cidadania Ismael
lembra que as legendas são apenas "parte integrante" do regime democrático, que não prescinde da "cidadania ativa"
para funcionar.  "A pressão da sociedade também faz parte do sistema político", afirma o acadêmico. "Cabe a ela
cobrar maior empenho de seus representantes. Democracia não se faz apenas com partidos."  O sociólogo Aldo
Fornazieri, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), concorda. Para ele, no
entanto, há uma "crise de representação partidária", resultado de um distanciamento crônico e histórico entre a
sociedade e seus representantes.  "O poder está completamente distante da sociedade", avalia Fornazieri. "É preciso
urgentemente uma reforma política que preveja uma maior participação popular na república."  Ele acrescenta que,
nesse contexto, poderiam surgir novas formas de representação política, como a eleição de candidatos independentes,
sem filiação partidária, por exemplo. "Eu simpatizo muito com essa ideia, pois os partidos, por si só, não conseguem
refletir os interesses de todos os setores da sociedade."  Para o cientista político Paulo Baía, da UFRJ, os protestos
mostraram o ocaso do "antigo modelo de poder e de política dos partidos".  "Isso não significa, entretanto, que essa
legendas vão deixar de existir", observa. "Pelo contrário, elas vão ter de se abrir e se oxigenar caso queiram sobreviver
nos tempos atuais."  "As cenas que vimos contra integrantes de partidos políticos em manifestações não era
essencialmente antipartidária", avalia Baía. "Era contra a tentativa de os partidos se aproveitarem politicamente de um
movimento como sempre fizeram ao longo da história desse país."  Temor Já o cientista político Milton Lahuerta,
professor de teoria política e coordenador do laboratório de política e governo da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) em Araraquara, vê com preocupação o que chama de "desqualificação dos partidos" em meio à onda de
indignação que varre o país.  "Há um sentimento generalizado nas ruas de indignação que passa a desqualificar
partidos, o que abre o precedente para a ascensão de líderes carismáticos", afirma. "A democracia não se beneficia da
ruptura da sociedade com suas instituições políticas."  Segundo Lahuerta, há um "domínio da lógica econômica sobre a
lógica política" que, acentuado durante a globalização, "ampliou o distanciamento entre a sociedade e seus
representantes".  "O tempo da política é lento, enquanto o da economia é acelerado, especialmente com a interação
dos mercados", analisa. "Isso cria problemas, pois o processo político, que exige reflexão, não acompanha o ritmo das
demandas da população."  "Precisamos, na prática, de uma participação política mais qualificada, uma vez que nossos
políticos participam pouco da decisão de questões fundamentais que impactam a sociedade como um todo",
acrescenta.  Lahuerta cita como exemplo dessa "desqualificação da política" as divergências partidárias que impedem a
aprovação de projetos importantes para o país.  "Em vez de buscar soluções conjuntas, representantes de partidos



opostos preferem trocar acusações sobre a origem dos problemas. Isso enfraquece o ideal da república, pois é um
pensamento puramente eleitoreiro", conclui o cientista político.  Comportamento político   O distanciamento dos partidos
políticos das massas e da classe que representam foi objeto de análise do economista e sociólogo alemão Robert
Michels (1876-1936).  Em sua obra mais importante, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie
(Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna), de 1911, Michels criou um conceito que chamou
de "lei de ferro da oligarquia", segundo a qual os partidos políticos, assim como outras organizações, tendem à
oligarquia, ao autoritarismo e a burocracia. Segundo ele, quanto mais cresce e se burocratiza uma organização, maior
grau de poder se concentra nas mãos de um pequeno grupo, que, por sua vez, se eleva à posição da classe dirigente. 
Para Michels, como resultado desse processo, a organização deixa de ser um meio para tornar-se um fim em si
mesmo, afastando-se dos membros inscritos e também da classe que deveria representar. "Quem diz organização, diz
oligarquia", afirmava o autor.

 Link: http://comentandoanoticia.blogspot.com.br/2013/07/que-licoes-os-partidos-brasileiros.html



Titulo: Campanha de transferências para o 2° semestre
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Centimetragem: 9 cm - 

    Bibliotecário(a), se você conhece algum interessado em concluir seu curso de graduação em Biblioteconomia na
FESPSP - Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, indique o link:
http://fespsp.org.br/sobre-a-fespsp/transferência

 Link: http://crb8saopaulo.blogspot.com.br/2013/07/campanha-de-transferencias-para-o-2.html



Titulo: A crise, o devir do capital e o futuro do capitalismo
Veículo: Blog Acesso Queiroz - Localidade: Não Disponível - ND - Data de publicação: 12/06/2013
Editoria: Notícias - Página: online
Centimetragem: 190 cm - 

    O conteúdo abaixo foi exposto durante a disciplina de Economia Política Internacional, no curso de Globalização e
Cultura, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Vale a pena conferir o texto.  ***   Texto
por Leda Maria Paulani, que é professora titular do Departamento de Economia da FEA-USP. Contatos:
paulani@uol.com.br / paulani@usp.br.   O propósito deste terceiro painel do 6°Fórum de Economia promovido pela
FGV-SP é refletir em torno da seguinte questão: teremos um novo capitalismo depois da crise? A pergunta é pertinente
e é a história que lhe confere sentido. Necessitando embora de um conflito bélico global, o capitalismo, digamos assim,
reformado, que surgiu depois de 1945 deveu-se em grande medida à necessidade de evitar, sob pena de comprometer
ideológica e politicamente seu próprio futuro, desastres como o dos anos 1930, com a consequente repetição dos
precipícios sociais que geraram, dentre outros resultados funestos, a ascensão do nazismo na Alemanha. A
combinação de Bretton Woods, com regulação keynesiana da demanda efetiva, estado do bem-estar social e
desenvolvimentismo produziram, como se sabe, o período mais bem-sucedido da história desse modo de produção,
não por acaso conhecido na literatura como “os 30 anos dourados” ou, simplesmente, “os anos de ouro do capitalismo”.
Estariam agora presentes as mesmas condições? Teremos um novo paradigma? O capitalismo tende a tornar-se
menos financeiro? A assim chamada globalização extrapolará o âmbito dos mercados e tornar-se-á mais humana, mais
social? São essas as questões que nos foram propostas.   Da plataforma teórica de que parto não é possível
respondê-las sem recuperar brevemente a história do surgimento e consolidação do capitalismo como modo de vida,
sua relação com a progressão humana e as contradições envolvidas nesse processo desde seu início. Essa reflexão
nos levará à discussão sobre o devir lógico do capital (capital entendido aqui como o incessante movimento de
valorização do valor) e daí à especulação em torno do futuro do sistema.   Nossa reflexão sobre a natureza
intrinsecamente conflituosa da sociedade moderna desde seu nascedouro deve começar pela constatação de que
aquilo que mais a distingue das demais etapas experimentadas pela história humana é a consciência do homem como
gênero que ela traz. É bem verdade que essa consciência não nasceu de modo direto, mas como exigência para a
efetivação de interesses determinados, interesses da ascendente classe burguesa. Nascida assim, de modo oblíquo,
essa consciência carrega a marca da contradição.   Hegel é dos primeiros pensadores a se debruçar sobre essa
problemática. Na Filosofia do Direito, ele afirma o Estado como um espaço para sua resolução, já que o vê como um
universal concreto, como uma “corporação” particular, que é ao mesmo tempo a “corporação” geral, confundindo-se,
nesse sentido, com a sociedade civil. Marx vai denunciar o misticismo que há aí. Louva a profundidade do mestre ao
tornar explícita a existência pressuposta da Constituição apenas quando chega o momento de tratar do poder
legislativo (depois de já haver tratado dos poderes soberano e governamental), porque é só aí que se constrói o seu
todo, mas revela o engano: o Estado que se erige a partir desse todo surrupia a essência genérica do homem e o
condena à alienação política, e isso acontece porque, ao ontologizar a idéia de Estado, Hegel inverte a ordem das
coisas e cria essa consciência, antes da existência de um agente que a crie.   Marx não aceita a solução que a
hipóstase hegeliana patrocina. Para ele, cabe à própria sociedade civil a tarefa de realizar sua determinação genérica.
O instrumento para que essa realização aconteça é a democracia — mas a democracia verdadeira, aquela que torne
efetivo o poder constituinte do povo e que acabe com a contradição entre Estado e sociedade civil, que está na base do
mundo moderno. A dificuldade para Marx está em que a sociedade civil, tangida por relações materiais assentadas na
propriedade privada, parece pouco capaz de levar a cabo essa tarefa, pois produz ela mesma a alienação política, que
a falsidade da solução hegeliana evidencia.   Sendo esse um texto do jovem Marx, é surpreendente como ele já indica
aí uma contradição cujo potencial explicativo ele vai explorar ao limite em sua obra da maturidade. Ainda sem fazer
qualquer referência à antítese substantiva que ele detectará mais tarde entre o capital e o trabalho, ele menciona a
contradição que existe entre, de um lado, afirmar a essência genérica do homem, que está sumariada no grito de
guerra da revolução francesa e na declaração universal dos direitos do homem e do cidadão, e, de outro, apoiar esse
ecumenismo numa estrutura social que tem seus pilares fincados na propriedade privada, não genérica por definição.  



Mas é no Marx do materialismo histórico que vamos encontrar a razão última da existência dessa contradição. Ao
indicar a mercadoria como a célula elementar do modo de produção capitalista e ao mostrar sua constituição antitética
a partir do valor de uso e do valor, Marx mostra que a consciência da essência genérica do homem, bem como a
autorrealização do espírito humano que ela tem como devir, tem uma base miserável, pois assenta-se nas
generalidades postas pelo cotidiano dos mercados. O conflito entre o geral e o particular (privado), que compromete a
efetivação dos ideais da Modernidade, tem sua matriz na mercadoria e nas categorias que seu desenvolvimento lógico
exige, quais sejam dinheiro e capital.   Ao concluir sua análise das formas do valor, tendo chegado, portanto, ao
equivalente geral e ao dinheiro, Marx afirma que, no interior do mundo das trocas, é o caráter humano geral do trabalho
que constitui seu caráter propriamente social. A especificidade do modo de produção capitalista, portanto, está na
posição objetiva daquilo que é geral, e é a posição das generalidades trazida por sua dinâmica que produz a
consciência do homem como gênero, impedindo, ao mesmo tempo, que ela produza seus frutos.   A contradição
constitutiva da sociedade mercantil põe-se assim, desde seu início, como uma luta entre o concreto e o abstrato: a
valorização do valor em geral, a compulsão irrefreável pelo acúmulo de riqueza abstrata, que constitui a definição
mesma de capital, encontra sempre à sua frente, como um obstáculo que precisa ser ultrapassado, a concretude do
valor de uso e das necessidades humanas que ele tem que atender. Não é por acaso que Marx diz que o valor de uso
nunca deve ser entendido como objetivo último do capitalismo, tampouco o lucro isolado, mas apenas o incessante
movimento do ganho, e que afirma também que, no capitalismo, a produção (leia-se produção de coisas úteis) não é a
meta daqueles que a empreendem, mas um mal necessário para se chegar ao objetivo maior da valorização do valor.  
Ora, categorialmente, essa luta vai se reproduzir em vários rounds, que apresentam invariavelmente o mesmo
resultado, qual seja, a vitória das categorias mais genéricas frente àquelas de conteúdo mais concreto. Entre o valor e
o valor de uso, vence o valor, pois ele ganha uma forma, o equivalente geral, ou seja, o dinheiro, que o autonomiza da
concretude e limitação do aborrecido valor de uso. Entre a mercadoria e o dinheiro, ou seja, entre as mercadorias
particulares e profanas e a mercadoria geral e absoluta, vence esta última, pois a suposta necessidade de que o
dinheiro seja uma “mercadoria de verdade” é ultrapassada pelo dinheiro de papel, hoje impulso eletrônico, meros
signos do valor, que desdenham sobranceiramente as pesadas, em todos os sentidos, moedas-mercadoria. Entre o
dinheiro como moeda, mero coadjuvante da dança de mãos das mercadorias ordinárias que o cotidiano das trocas
produz, e o dinheiro como dinheiro, livre para ser meio de pagamento geral e, enquanto tal, realizar dívidas, monetizar
rendas e precificar não valores de uso como honra, consciência e dignidade, vence este último, pois é o dinheiro como
fim em si mesmo e não como mediador das trocas que comanda o sistema. Entre o capital monetário padrão e o
crédito vence este último, pois ele corporifica ao capitalista individual, ou àquele que passa por tal, uma disposição
dentro de certos limites, absoluta, de capital em geral. Entre o capital produtivo e o capital portador de juros, entre a
valorização do valor que precisa atravessar o calvário da produção e aquela que, de um ponto de vista externo,
simplesmente aguarda a valorização, vence esta última, na qual, segundo Marx, a relação capital atinge sua forma
mais alienada e fetichista, a mistificação do capital em sua forma mais crua. Finalmente entre o capital real e o capital
fictício vence mais uma vez o último, cuja constituição etérea e ilusória possibilita a valorização sem limites, sem que
seja necessário sair da esfera da circulação.   Historicamente, como sabemos, o desenvolvimento das formas sociais
não acompanha pari passu sua evolução lógica e aqui as coisas não se passam de modo diferente. O capital fictício,
por exemplo, último elo da evolução categorial anteriormente sumariada, existiu nos primórdios do capitalismo e, ao
engrossar a assim chamada acumulação primitiva, foi uma das molas propulsoras de sua consolidação. O capital
portador de juros, sob a forma de capital usurário, é antediluviano e existiu bem antes de o próprio ouro assumir o papel
de equivalente geral.   O momento atualmente vivido pelo capitalismo, contudo, parece mostrar que esse conflito – que
o desenvolvimento categorial organiza e que a história realiza conforme seus caprichos, está, por assim dizer,
“resolvido”. Olhado esse desenvolvimento tal como ele hoje se coloca no interior da dinâmica capitalista, ele parece ter
chegado a seu último momento, momento que é, ao mesmo tempo, o da plena realização das potencialidades das
formas sociais que estão em sua base. Se Marx diz que é só enquanto meio de pagamento internacional geral que o
dinheiro ganha uma forma de existência adequada a seu conceito, podemos dizer que é só hoje, pós-Bretton Woods,
que o dinheiro mundial ganha uma materialidade adequada a essa forma adequada de existência, liberto que está das
correntes de ferro que antes o atavam, ainda que remotamente, ao mundo terreno e concreto da produção de
mercadorias de verdade. De outro lado, a contradição entre mercadoria e dinheiro, que é o segundo momento da
contradição entre valor de uso e valor, e que acaba por determinar seus movimentos futuros, também parece
“resolvida”, pois, em tempos de capitalismo financeirizado, a mercadoria por excelência é o próprio capital, ou seja, é o
valor de uso adicional do dinheiro de gerar mais valor que se põe como objeto privilegiado de compra e venda, como a
mercadoria por excelência, levando ao paroxismo sua capacidade automultiplicativa, sob a forma de capital fictício. A



rapidez com que se difundiram os mecanismos de securitização na última década, bem como a fertilidade demonstrada
pela assim chamada indústria de produtos financeiros, ilustra irrepreensivelmente esse andamento. Finalmente é
preciso observar que esses dois movimentos não são evidentemente independentes, sendo o primeiro condição de
possibilidade do último.   Mas, se, logicamente, o capital parece ter realizado o seu devir, isso não quer dizer que o
capitalismo possa agora viver em paz, livre de crises e conflitos. Bem ao contrário, a conclusão dessa fenomenologia
objetiva implica uma agudização ímpar das contradições capitalistas, de cuja ferocidade a recente crise deu
contundente demonstração. Mas, se é a realização plena da lógica do capital enquanto categoria que parece estar na
raiz da intensidade e profundidade da presente crise, parece forçoso concluir que não será simples sua resolução.
Como a roda da história não gira para trás, parece impossível que se volte ao estágio do capitalismo domesticado que
sustentou os “anos de ouro”, por mais que se procure agora colocar a tranca na porta, vale dizer, regular o sistema
financeiro. O constrangimento quanto à eficácia dessa solução não advém apenas de que a fenomenologia concluída
não admite retrocessos e de que a roda histórica gira num único sentido, mas também da constatação de que a riqueza
financeira cresceu explosivamente nos últimos trinta anos e, por mais que as próprias crises tenham feito seu papel
queimando parte desse capital, seu volume e a velocidade de seu crescimento continuam suficientemente fortes para
jogar por terra qualquer tentativa de criar um invólucro institucional em que ela se comporte de modo mais civilizado.  
De outro lado, a grande incógnita quanto ao sistema monetário internacional continua irresolvida. Se é verdade que o
dólar americano está cada vez mais em xeque em sua capacidade de corporificar o dinheiro mundial, também é
verdade que não existem mais as condições lógicas para se recriar a situação de um dinheiro “com lastro”, bem como
não parece haver nenhuma outra moeda que se coloque como candidata a ocupar esse lugar. Resta a possibilidade da
criação de um dinheiro mundial sem uniforme nacional, mas para isso seria preciso um concerto mundial entre as
nações, cujas condições objetivas parecem estar longe de existir.   Tudo somado, parecem absolutamente diminutas as
chances futuras de que o capitalismo retome uma trajetória tranqüila, em que a acumulação produtiva dê a tônica e em
que o crescimento econômico tenha que se ver apenas com sua natural componente cíclica, deixando de ser
entrecortado por crises agudas, derivadas da formação de bolhas de ativos financeiros. Ao contrário, o predomínio da
valorização financeira deverá continuar a manter a fragilidade estrutural do sistema, em que o caráter rentista da
propriedade do capital se choca com o desenvolvimento vagaroso da criação de valor excedente. As pressões
exercidas sobre a esfera da produção continuarão por isso enormes, justificando toda sorte de barbarismos e
retrocessos na relação capital-trabalho, como a perda de direitos dos trabalhadores e a recriação de expedientes de
extração de mais-valia absoluta.   O mais grave, porém, é que, ainda que fosse viável a reconstituição de um cenário
de acumulação capitalista digamos “normal”, estaríamos muito longe de, em função disso, ter guarnecido o sistema de
uma face mais humana e social. A principal razão dessa impossibilidade é que, se os ambientalistas estão, ainda que
parcialmente, corretos, o planeta não suporta mais um modo de vida, hoje globalizado, que baseia seu sucesso na
sistemática destruição de seus recursos naturais e na produção de um meio ambiente cada vez mais hostil à vida
humana. Em outras palavras, parecem ter chegado ao fim os tempos em que o capital podia seguir candidamente sua
rota de acumulação e em que os estados nacionais podiam inocentemente colocar em prática arranjos de política
econômica que visassem tão-somente o crescimento do PIB. A grande contradição é que chegamos materialmente a
esse momento numa situação em que o traço “humano” que mais se reivindica do sistema é justamente sua
capacidade de, exploração à parte, gerar empregos, a qual tem no crescimento da produção e da acumulação, tenham
elas que cara tiverem, sua condição sine qua non. É hoje mais verdadeiro do que nunca, principalmente em tempos de
ingresso de quase um terço da população mundial no modo de vida capitalista, que a enorme maioria da humanidade
depende da criação de empregos para que tenha ao menos uma chance de ter uma vida com um mínimo de dignidade.
Como conciliar essas duas exigências tão diametralmente opostas?   A única resposta racional a essa pergunta seria a
criação de uma estrutura social radicalmente transformada, em que a dignidade humana não dependesse mais do
sucesso capitalista, que permite a vida dos contemplados por empregos, de um lado, enquanto destrói as condições de
vida, por outro. Seria preciso também que a produção visasse o atendimento sustentável das necessidades humanas e
não o puro e simples ganho monetário, pois só assim evitar-se-ia o desperdício gerado pelo consumismo desenfreado,
que parece tão racional do ponto de vista da acumulação de capital, mas que é tão claramente irracional do ponto de
vista de sua capacidade de manutenção no longo prazo e da possibilidade de preservar o planeta para as gerações
futuras.   Acreditam alguns que alguma coisa parecida com essas respostas racionais seja possível, e, mesmo, que já
esteja em curso uma revolução no plano da própria lógica capitalista. Segundo essa visão, presente, por exemplo, no
livro de Élisabeth Laville “A Empresa Verde”, estaria fortemente questionada a idéia de que o mercado excluiria tudo
que não se traduz em lucratividade, pois o leque de questões que o mundo corporativo se dispõe hoje a enfrentar seria
muito mais amplo. Ademais, a colocação da sustentabilidade no centro do processo de inovação indicaria o



envolvimento aí de uma dimensão política e cultural que superaria o simples objetivo de obter ganhos econômicos.
Contudo, para que não pareça inocente demais em seu otimismo quanto às possibilidades de as corporações
capitalistas irem contra sua própria lógica, a autora lembra, de passagem, que “é claro que a empresa não tem por
vocação resolver os problemas de nossa sociedade”.   Não é preciso dizer que, do ponto de vista adotado nas
presentes reflexões, o relevante está na última frase, afigurando-se todo o demais como puro wishful thinking. Do ponto
de vista materialista aqui esposado, a trama social, sob cujos imperativos vivemos, em tudo conspira contra as
respostas racionais ao nó em que nos encontramos. Uma estrutura social em que elas fossem possíveis implicaria uma
inversão completa da lógica hoje dominante, implicaria, em poucas palavras, a primazia da concretude do valor de uso
frente a generalidade do valor. Ora, isso só seria possível se a sociedade civil, que nasceu com o capitalismo e a
Modernidade, já tivesse adquirido, por meio do desenvolvimento da verdadeira democracia, que evidentemente não se
reduz às estruturas formais da representação político-partidária, a capacidade de realizar a determinação genérica do
homem, cuja consciência ela mesma produziu. Mas, como concluiu o jovem Marx, há quase dois séculos, a sociedade
que produziu essa consciência é a mesma que produz a alienação política que impede sua realização. Essa conclusão
não é menos verdadeira hoje, quando, absolutamente só na arena ideológica, o capitalismo, tangido por formas sociais
cada vez mais etéreas, continua a pilotar seus instrumentos de exploração e a destruir as condições da vida humana —
ou a empilhar vitórias, como costuma dizer um mestre na nossa periferia.

 Link: http://acessoqueiroz.blogspot.com.br/2013/07/a-crise-o-devir-do-capital-e-o-futuro.html


