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RESUMO

O presente trabalho busca compreender formas não institucionais de mulheres
fazerem, pensarem e se organizarem politicamente. Para isso, acompanha-se um
grupo de mulheres que atuam politicamente juntas, mas não se entendem como
uma organização política formal e delimitada, conhecido como o Bloco Autônomo da
cidade do Rio de Janeiro. A partir da análise de diferentes situações nas quais essas
mulheres estão presentes e atuam em conjunto politicamente, a pesquisa busca
observar como as identidades coletivas e ações coletivas delas operam nessa forma
de se organizar politicamente.

Palavras-chave: Bloco autônomo. Mulheres. Forma de organização política.

ABSTRACT

The present work seeks to understand non-institutional ways of women doing,
thinking and organizing themselves politically. For this, it accompanies a group of
women who act politically together, but do not understand themselves as a formal
and delimited political organization, the group of women from the Autonomous Block
of the city of Rio de Janeiro. From the analysis of different situations where these
women are present and act together politically, the work seeks to observe how their
collective identities and collective actions operate in this way of organizing
themselves politically.

Keywords: Autonomous block. Women. Form of political organization.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca compreender como pensam, se organizam e
atuam politicamente mulheres do Bloco Autônomo, do Rio de Janeiro. O referido
bloco entende-se como um “grupo de afinidade”, uma forma de atuar politicamente,
baseada em semelhanças políticas e pessoais, sem uma organização delimitada.
Um dos pontos de convergência principais desses militantes é a não adesão à
política institucional, ou seja, o ativismo fora de partidos políticos e instrumentos
tradicionais de participação política.
Dessa forma, os modelos de análise de participação política, que limitam
essas ações a escolhas institucionais de representação e restringem a organização
política adesão a partidos ou organizações formais, não são suficientes para análise
do caso e acabam por apagar outras formas de se fazer política. Esse apagamento
ocorre pela necessidade política de construção da ideia de voto como maneira mais
importante de participação política, privilegiando a política institucional, a política da
vida cotidiana, bem como outras formas de agir politicamente. Ele envolve a
construção de um imaginário popular de democracia e do voto enquanto meio
legitimador de um governo (OFFERLÉ, 2002).
O objetivo do presente trabalho é pensar a política para além das definições
legais ou modelares do que é fazer política, afastando-se da ideia de um repertório
fixo do que é política. A partir disso, tentar compreender como um conjunto de
atividades e relações sociais passam a ser consideradas “política” (PALMEIRA;
BARREIRA, 2004). Com isso, é grande a importância em se estudar política fora da
instituições feita por mulheres, considerando que movimento de liberação de
mulheres, por vezes, foi definindo como políticas que não poderiam ser enquadradas
nas instituições tradicionalmente coercitivas, como o capitalismo ou o Estado.
(PISCITELLI, 2002).
Dessa forma, o movimento de mulheres acaba por fazer uma redefinição
muito importante das questões políticas, que passaram a ser entendidas como
qualquer relação desigual de poder. Importante ressaltar o termo “mulher” como um
ato político, no qual seria possível reconhecer as diferenças, mas também mapear
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as semelhanças, não inviabilizando a prática política (PISCITELLI, 2002).
Entende-se a importância desse tipo de militância política de mulheres a partir de
Alvarez (2014), que ressalta a emergência dessa militância política não institucional
como “múltiplas genealogias e o desenvolvimento rizomático” do feminismo
latinoamericano (ALVAREZ, 2014).
Ao estudar as demais formas de militância política dessas mulheres, é
possível compreender se modelos alternativos de agência e organização política
produzem ou não esse apagamento. Além disso, favorece o entendimento de como
se dão transformações nos sistemas políticos, organizações sociais e estruturais de
grupo, bem como transformações de identidades e culturas. Estudar esse “grupo de
afinidade”, que tem a concepção da prática política como algo além da política em
âmbito institucional, favorece uma compreensão mais ampla de que são ação
política e organização política.

1.1 BLOCO AUTÔNOMO

O “grupo de afinidade” Bloco Autônomo é composto tanto por homens,
quanto por mulheres, e tem como identidade coletiva a atuação política não ligada a
partidos políticos. Apesar de não terem uma militância política atrelada a partidos,
esses militantes muitas vezes compõem outras organizações políticas, como
ocupações, movimentos sociais e coletivos.
Dessa forma, tal “grupo de afinidade” opera também como um espaço
interorganizacional de troca entre esses atores, promovendo estruturas de ligação,
solidariedade e apoio mútuo entre eles. Para compreender a forma de atuar
politicamente desse grupo, é preciso conhecer duas categorias chaves para sua
forma de pensar a política – as categorias “autonomia” e “horizontalidade”.
O termo “autônomo” do “Bloco Autônomo” refere-se, primeiramente, a um
ativismo político independente de partidos políticos. A valorização dessa militância
descolada de atividades políticas partidárias mostra uma recusa em participar do
jogo político feito através de partidos. Ao longo da pesquisa, foi possível perceber
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que o termo “autonomia” adquire diversos significados para os militantes do “grupo
de afinidade” nas diferentes situações acompanhadas.
Além da categoria “autonomia”, a “horizontalidade” insere-se também como
uma forma de fazer política para esses militantes. Ela também adquire diferentes
sentidos em situações nas quais o Bloco Autônomo se manifesta, mas,
primeiramente, refere-se a uma recusa da figura da “liderança” entre esses
militantes.
É possível compreender que o processo que levou a formulação desse
grupo teve início nas mobilizações de 2013, no Rio de Janeiro, já que boa parte dos
militantes que hoje compõe o Bloco Autônomo se conheceram naquele momento. As
mobilizações de 2013, para os militantes do Bloco Autônomo, não se restringem às
manifestações conhecidas como Jornadas de Junho, mas sim a uma série de
resistências, desocupações, novas ocupações, mobilizações de rua, ações contra a
realização da Copa do Mundo e enfrentamento à repressão, que durou de março de
2013 até o início de 2014. Foi durante as mobilizações de 2013 e 2014 que as
identidades coletivas e os laços de solidariedade entre militantes foram produzidos.
Tais questões são de especial importância no caso analisado.
Apesar de atuarem em conjunto, os militantes do Bloco Autônomo não se
compreendem enquanto um coletivo político, nem se propõem a ser uma
organização política única. Por isso, entendem-se como “grupo de afinidade”. A
forma desses militantes se organizarem e agirem são centrais em seus debates,
pois, na sua visão, a forma de se organizar, idealmente, é a forma de pôr em prática
princípios caros a eles, como “horizontalidade” e “autonomia”, e as ações devem
observar esses princípios. A partir desse “grupo de afinidade”, que não possui uma
delimitação rígida de quem o compõe, as mulheres militantes se mobilizam,
produzem identidade coletiva e solidariedade, e coordenam ações coletivas em
diferentes situações analisadas na pesquisa.

1.2 PERSPECTIVAS SOBRE FORMAS DE ATUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
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Para compreender como agem e se organizam esse “grupo de afinidade” de
mulheres do Bloco Autônomo, o trabalho mobiliza algumas perspectivas sobre o quê
são e como atuam politicamente os movimentos sociais. Visando entender as ações
do Bloco Autônomo, o trabalho mobiliza o conceito de ação coletiva. Ação coletiva
como o modo de agir de um grupo de pessoas reunidas em torno de um mesmo
objetivo comum (SILVA, 2018, p. 64).
Além do conceito de ação coletiva, mobilizou também o conceito de
“conflito”, entendendo este como situações nas quais os cidadãos comuns unem-se
em oposição a elites e autoridades. Uma ação coletiva bem sucedida aumenta as
oportunidades políticas, revelando as fragilidades de opositores (TARROW, 2011). A
partir do conflito, o conceito de “confronto político” é utilizado, entendendo que este
que é desencadeado a partir dos conflitos, quando oportunidades e restrições
políticas criam incentivos para atores sociais, que não possuem recursos próprios,
atuarem em conjunto. A partir dessa oportunidade, momentos da política que
estimulam engajamento, pessoas de recursos limitados, podem agir de forma
contenciosa contra um opositor político (TARROW, 2011).
Uma ação coletiva pode se tornar uma ação de confronto quando é
empregada por atores sem acesso a instituições ou, no caso do Bloco Autônomo,
não busca-se esse acesso e possuem demandas, por isso, desafia as autoridades
(TARROW, 2011). Nesse sentido, a ação coletiva é o único recurso político de
pessoas que não buscam o acesso a instituições, como é o caso do grupo
analisado. Mas, além disso, elas também formam organizações, elaboram
ideologias, socializam e mobilizam seus membros. O poder dessas ações coletivas
advém justamente do desafio da autoridade e da produção de sentido para este
grupo específico (TARROW, 2011).
O que traduz o potencial das ações coletivas, portanto, é o reconhecimento
de seus participantes de seus interesses comuns, a produção de solidariedade e a
identidade coletiva (TARROW, 2011). Os confrontos políticos, além de usados para
explorar oportunidades políticas, produzem identidade coletiva capaz de reunir essas
pessoas em organização e mobilizações, construindo solidariedade através de
estruturas de ligação, as redes sociais de apoio (TARROW, 2011). Essa identidade
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política coletiva, gerada a partir de uma sucessão de conflitos, é capaz de reunir os
atores numa interação sustentada contra opositores. Ou seja, pode-se agregar
pessoas com demandas e identificações diferentes em situações diversas
(TARROW, 2011). Sem essa identidade não seria possível a reunião dos atores em
diferentes situações, porque a solidariedade gerada em um determinado conflito
político seria temporária e não sustentada contra um opositor político (TARROW,
2011).
Além dos conceitos supracitados, mobilizou-se também o conceito de
repertório de ação, que pode ser compreendido como um repositório de formas de
confronto (TARROW, 2011). O confronto não nasce de um indivíduo, mas está
culturalmente inserido e socialmente comunicado. Suas possibilidades ampliam-se
quando oportunidades políticas crescem e revelam a fragilidade de opositores
políticos. Já a coordenação de ações depende de confiança e cooperação entre os
atores envolvidos. Nesse sentido, a mobilização é mantida pelas estruturas de
ligação dos atores (TARROW, 2011).
Entendendo que dentro do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo existem
muitos militantes também estão inseridos em outros coletivos e movimentos sociais,
o trabalho mobilizou o conceito de rede de movimentos sociais como espaços
interorganizacionais de troca, comunicação e debate entre bases de ação coletiva
(SCHERER-WARREN, 1993). As redes de movimentos sociais podem servir como
lugar comum de superação de subalternidade. Mediante a ações e relações, que
não são em si isentas de conflito, os atores em rede podem construir novas
plataformas políticas e significados simbólicos para luta (SCHERER-WARREN,
1993).
É possível pensar também as redes de movimentos sociais como uma
necessidade de sobrevivência desses movimentos, já que as redes funcionam como
uma articulação de movimentos sociais, que surgem a partir de novas demandas e
novas teorias. As mobilizações sociais e processos políticos e culturais estariam
presentes nas organizações sociais de ação coletiva (GOHN, 2014).
Já para compreender como se organizam esses militantes que rejeitam uma
organização política formal, o trabalho busca a não redução do termo “organização
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política” à construção de uma organização unificada, pois o não pertencimento a
uma organização formal e delimitada não necessariamente implica em uma falta de
organização (NUNES, 2014). Portanto, pensar em organização também é pensar
como indivíduos não-organizados coordenam suas ações fora de organizações
formais e delimitadas, de que maneira coordenam-se com as outras organizações e
como as organizações coordenam ações entre si (NUNES, 2014).
Para isso, deve-se buscar outros sentidos para a palavra organização. É
possível pensar a organização como um agenciamento concreto de pessoas,
recursos e identidades com contornos mais ou menos delimitados. Pode-se pensar
também em organizações sem o objetivo de aparecer no espaço público, mas com o
intento de gerir coletivamente a reprodução da vida. Além disso, organização pode
se referir a forma como as pessoas se reúnem no espaço de aparição, apesar de
não pertencerem a nenhuma organização delimitada. Por fim, organização como o
trabalho de indivíduos e grupos cuja atividade é instrumental para reunir-se no
espaço de aparição (NUNES, 2014).
Pode ser compreendido enquanto organização, então, qualquer ato que
tenha o mínimo de ação coordenada com propósito comum (NUNES, 2014). Dessa
forma, a “organização” pode acontecer fora de “organizações”. Sendo assim, pensar
em como atuam as militantes do Bloco Autônomo, mesmo que não se compreendam
enquanto parte um coletivo político delimitado, é pensar também formas de
organização e atuação política, e como identidades políticas coletiva operam em
diferentes situações. Considerando um grupo que se reúne a partir de afinidades e
identidades políticas coletivas, compreender como se dá a construção dessa
identidade política das mulheres militantes é fundamental para entender como se dá
a realização de ações coletivas.

1.3 METODOLOGIA

Como opção teórico-metodológica, o trabalho optou por utilizar apenas
entrevistas de mulheres, focando em como elas experimentam essa forma de fazer e
se organizar politicamente nas diferentes situações nas quais militantes do Bloco
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Autônomo estão inseridas. A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de
setembro de 2018 e maio de 2019 e consistiu-se em observações participantes nas
diferentes situações em que esse “grupo de afinidade” se manifesta, entrevistas de
militantes e recolhimento de dados em sites de redes sociais.
A entrada no campo, inicialmente, foi difícil, considerando que o grupo
costuma não dividir informações internas com pessoas de for a. As entrevistas
apenas foram concedidas após bastante tempo acompanhando suas atividades. Ao
longo da pesquisa, foram acompanhadas diversas manifestações, reuniões, oficinas,
assembleias e congresso em que essas militantes atuaram politicamente, bem como
foram feitas visitas à ocupação e acompanhamento das interações na internet.
As entrevistas foram conduzidas após o período de observação participante,
entre junho e setembro de 2019. Foram entrevistadas oito mulheres desse “grupo de
afinidade”, o que não representa a totalidade de mulheres inseridas nele. Por fim, o
recolhimento de dados de sites de redes sociais e acompanhamento de como essas
militantes fazem uso da internet foi feito no período de outubro e novembro de 2019.
1.4 CAPÍTULOS

O primeiro capítulo desta dissertação trata de um importante local para o
movimento autônomo do Rio de Janeiro, a ocupação indígena pluriétnica Aldeia
Maraka’nã. Essa ocupação tornou-se relevante para essas militantes por dois
principais motivos: a resistência à desocupação é considerada, por eles, o início do
processo de mobilizações de 2013; e fomentou-se um importante debate sobre
como o paradigma da autonomia figura na luta pela descolonização dos povos
indígenas dentro do Bloco Autônomo.
Além de sua importância, as mulheres indígenas militantes que circulam na
Aldeia Maraka’nã também estão presentes em outras situações nas quais o Bloco
Autônomo atua, bem como militantes autônomas não indígenas circulam na Aldeia,
em reuniões e eventos. A Aldeia é um produtor dessa identidade política coletiva e
um movimento social constitutivo desse “grupo de afinidade” que compõe o Bloco. O
capítulo ainda busca compreender como se organiza e pensa politicamente essa
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ocupação indígena a partir da visão de algumas mulheres ocupantes. Por fim,
intenta-se buscar a forma como se relacionam e operam as categorias “mulher” e
“indígena” na produção de identidade política, o pensar e o agir político nessa
porção de mulheres militantes do Bloco Autônomo.
O segundo capítulo trata de outro momento relevante, tanto para a
construção de identidade política, quanto para a compreensão da atuação do Bloco
Autônomo, as manifestações. A manifestação constitui-se em um momento de
“microrevolução”, em que militantes buscam, por algumas horas, experimentar
outras formas de fazer política, fora das normas institucionais (DUPUIS-DÉRI, 2014).
Considerando que se trata de um grupo articulado a partir da identificação política, é
importante analisar como se dá construção dessa identidade política coletiva dentro
da manifestação. Nesse contexto, a estética é importante. As roupas pretas e
máscaras, muito utilizadas por militantes do Bloco Autônomo em manifestação,
ajudam na construção de uma identidade política, como uma primeira função de se
expressar, no interior da manifestação, uma crítica radical a forma institucional da
política e se diferenciar de outros grupos políticos (DUPUIS-DÉRI, 2014).
Além da identificação coletiva, a estética adotada por esses militantes
também tem um carácter ideológica. O anonimato das máscaras possui um caráter
prático, de proteção da identidade de um militante político que faz uso da violência
enquanto tática, e um caráter ideológico, da negação de uma ideia de vanguarda ou
liderança entre eles (DUPUIS-DÉRI, 2014). As vestimentas pretas servem ainda
como produtoras de solidariedade política entre militantes, dando a impressão de
uma massa (DUPUIS-DÉRI, 2014), o que é importante pois o grupo não possui uma
organização

única,

sendo

composto

por

diversos

coletivos

e

militantes

independentes. Além da identificação coletiva através da estética, o capítulo também
compreende como o repertório de ação, em especial a “ação direta”, do Bloco
Autônomo influencia na construção da figura “mulher militante”.
O terceiro capítulo analisa como o Bloco Autônomo opera na internet, em
diferentes momentos da rede online. Entendendo que os militantes do Bloco
Autônomo operacionam a web de diversas maneiras, o capítulo busca compreender
como utilizam tal recurso tanto para se organizar, quanto para gerar identidade
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política coletiva online. Busca-se compreender as nuances das diferentes interações
na internet, as páginas públicas em redes sociais como produtoras de identidades
coletivas online e os aplicativos de celular de troca de mensagens instantâneas
como o local mais privado para organização interna de ações coletivas.
Além disso, observa-se também a relação ambígua desse militantes com a
internet enquanto ferramenta. Ao mesmo tempo que esta pode ser usada como meio
de disseminação de informações e facilitador de organização, ela também pode ser
usada contra eles, como ferramenta de vigilância. A partir da análise das atividades
políticas dessas mulheres militantes nessas situações supracitadas, busca-se
compreender como se organizam, como operam identidades coletivas e como agem
coletivamente essas mulheres dentro desse “grupo de afinidade”.
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2 CAPÍTULO 1 – NA ALDEIA

“Eu tava lá dentro da mata
Por que mandou me chamar?
Eu tava lá dentro da mata
Por que mandou me chamar?
Eu sou o índio guerreiro
A índia guerreira
Do outro mar.”
(Música da Aldeia Maraka’nã, cantada em rituais de fogueira)

2.1 INTRODUÇÃO

O espaço da ocupação indígena Aldeia Maraka’nã figura como um
importante local material e simbólico para militantes do Bloco Autônomo. Para os
militantes desse “grupo de afinidade”, ela é considerada o marco inicial das
mobilizações de 2013, no Rio de Janeiro. Foi o processo de resistência à
desocupação da Aldeia, em março de 2013, que propiciou o engajamento de muitos
militantes desse “grupo” nesse tipo de militância política.
A ocupação representa também, para muitos militantes do Bloco Autônomo,
uma outra possibilidade de organização política que preconiza a “autonomia interna”
e um debate mais “horizontalizado” sobre as ações e decisões coletivas. As
categorias “autonomia” e “horizontalidade” remetem a princípios importantes para o
“grupo de afinidade” Bloco Autônomo, que orientam sua ação política e sua forma de
pensar organizações. Nessa situação em que o “grupo de afinidade” está inserido,
os debates sobre questões indígenas são predominantes. Eles também aparecem
frequentemente atrelados às categorias de “horizontalidade” e “autonomia” e como
elas aparecem no debate de questões indígenas.
A observação participante da Aldeia busca ressaltar a importância da
dinâmica e a configuração desse processo de ocupação, que evidenciam mudanças
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nas relações sociais da mesma. Intenta-se observar a ocupação para compreender
como esses levantes são moldados, mobilizados, experimentados e contestados
entre mulheres.
Para os ocupantes, existe uma colonização do pensamento, o que gerou
também uma colonização no modo de fazer política. A “forma branca de fazer
política” mimetiza as formas de fazer política europeias e apaga outras
possibilidades de agir e se organizar politicamente, já que práticas políticas de uma
sociedade são indissociáveis ao seu pensamento, história e cultura (HARAWAY,
2000). Dessa forma, a estrutura “branca”, ou colonial, age naturalizando a produção
ocidental de conhecimento. Ela não é apenas uma imposição externa da cultural
ocidental, mas sim uma colonização da forma de pensar (QUIJANO, 2015).
É possível entender que a própria existência de uma ocupação indígena é
uma forma de “descolonizar” o modo de pensar e fazer política. Para os ocupantes
indígenas, a Aldeia representa a “forma não-branca de fazer política”, ou seja, não
parte de instituições e representantes. Nesse sentido, na Aldeia, os debates sobre
“autonomia” e “horizontalidade” feitos pelos militantes do Bloco Autônomo também
são mobilizados para entender a questão indígena.
Além da importância simbólica, o espaço da Aldeia é um relevante local de
articulação, sediando eventos, sendo ponto de encontro de militantes e abrigando
reuniões fechadas do Bloco Autônomo. Desde a primeira ocupação, em 2006, a
Aldeia já passou por diversos momentos, de uma primeira ocupação, problemas com
administração pública, desocupação, problemas internos entre ocupantes e nova
ocupação.
A relação dessas mulheres da Aldeia, entre elas, com outros ocupantes e
com o espaço, é importante para compreender como as mulheres da Aldeia
Maraka’nã se organizam e atuam politicamente dentro e fora dos espaços da
ocupação, entendendo como as categorias de identidades coletivas “mulher” e
“indígena” operam nesse contexto. Além disso, outras mulheres do “grupo de
afinidade” também frequentam a Aldeia em oficinas, debates, eventos e reuniões,
assim como as mulheres da Aldeia estão presentes em outras situações nas quais o
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“grupo de afinidade” atua, como manifestações e na internet. Dessa forma, é
importante pensar como se dá a relação entre o Bloco Autônomo e a Aldeia.

2.2 HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO

A Aldeia Maraka’nã, situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e
vizinha ao estádio Maracanã, é uma ocupação indígena urbana de caráter
pluriétnico. A ocupação se dá no casarão conhecido como “Antigo Museu do Índio”,
mas a ligação do espaço com a cultura indígena é anterior à criação do museu.
Indígenas da ocupação afirmam que aquele espaço, antes de qualquer
construção urbana, era território indígena tupi. Advogam que o nome dado ao local,
Maracanã ou Maraka’nã, é uma palavra de origem tupi que significa um tipo
específico de ave existente na região. Em tupi, “maraca” se refere a instrumento
musical indígena idiófono de agitamento e o sufixo “nã” se refere a “semelhante” ou
“semelhança”. Logo, “maracanã” é “aquele que faz som parecido com maracas”.
A primeira construção no terreno se deu em 1865. Um membro da família
real portuguesa doou o terreno para a União com objetivo de construir um centro de
pesquisa e investigação da cultura das populações originárias brasileiras (SANTOS,
2016). Já em 1910, o indigenista militar Marechal Rondon criou no casarão o Serviço
de Proteção ao Índio e Localização do Trabalhador Nacional (SPILTN), parte do
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que serviria tanto para a proteção e
integração dos índio, quanto para a fundação de colônias agrícolas que se
utilizariam da mão-de-obra indígena, visando transformá-lo em um trabalhador
nacional. A criação do SPILTN, após diversas reformulações, antes conhecido
apenas por Serviço de Proteção ao Índio (SPI), ocorreu em um momento crítico de
expansão das fronteiras agrícolas brasileiras, no início do século XX (SANTOS,
2016).
O Museu do Índio foi fundado em 1953 pelo antropólogo Darcy Ribeiro,
dentro do SPI. Posteriormente, no início da década de 1960, o Museu passou para
outro órgão indigenista, o Conselho Nacional de Proteção ao Índio (CNPI). Por fim,
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em 1967, foi decidido pela reunião desses três órgãos – SPI, CNPI e Museu do Índio
– num único órgão, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (BARRETO, 2014).
Após 24 anos da sua inauguração, em 1977, o Museu foi transferido do
casarão na Zona Norte da cidade para outro casarão na Zona Sul. O motivo da
transferência foi sua primeira ameaça de demolição, para dar espaço a uma estação
de metrô que não foi levada adiante (SILVEIRA, 2016).

Figura 1 – Exterior Museu do Índio, em 1953 I

Fonte: IPEAC.

Figura 2 – Exterior Museu do Índio, em 1953 II
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Fonte: IPEAC.

Em 1982, após a transferência do acervo para o novo casarão, em Botafogo,
o Ministério da Agricultura cedeu o espaço para a CONAB (Companhia Nacional de
Abastecimento). O estado de conservação do imóvel já era considerado precário,
por isso, em 1984, o terreno foi novamente cedido (REBUZZI, 2014)
De 1987 a 2006, o local, que guardava um acervo de 16 mil livros sobre
cultura indígena e possuía cerca de três mil visitantes diários, ficou sem função.
Houve alguns planos por parte da prefeitura, mas nenhum posto em prática.

Figura 3 – Casarão já abandonado, em 1989
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Fonte: IPEAC.

O espaço volta a ter relevância no meio indígena em 2004. Neste ano, como
contam os ocupantes, houve a primeira tentativa de ocupação do terreno, motivada
por uma busca de “parentes” (outros indígenas), na cidade do Rio de Janeiro, e em
busca de um espaço para discutir políticas públicas para povos originários. A
tentativa foi frustrada por falta de adesão (SANTOS, 2016). Já em 20 de outubro de
2006, a tentativa de ocupação foi bem sucedida. Após um congresso do Movimento
de Indígenas Tamoios, ocorrido na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vizinha
à Aldeia Maraka’ná, indígenas de 20 etnias diferentes ocuparam o terreno. À época,
o movimento ficou conhecido como “Movimento dos Tamoios” (SANTOS, 2016).
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Figura 4 – Primeira ocupação da Aldeia Maracanã, 2006

Fonte: EBC.

Os ocupantes relatam que, em 2010, novos planos de demolição do casarão
foram feitos pelo governo do estado do Rio de Janeiro, para obras de reformulação
do estádio Maracanã, vizinho da ocupação de mesmo nome, necessárias para
realização da Copa Mundial de Futebol de 2014. Na ocasião, a ocupação recebe seu
nome atual de “Aldeia Maraka’nã”.
A liderança indígena do movimento da Aldeia Maraká’nã e também cacique
eleito da nova aldeia, Carlos Tukano, da etnia Tukano, começou a tentar
articulações políticas com objetivo de impedir a demolição do prédio. Porém, em 22
de março de 2013, com uma operação truculenta da Tropa de Choque da Polícia
Militar do Rio de Janeiro, os 60 indígenas, incluindo idosos e crianças, foram
forçados a deixar a Aldeia e ir para alojamentos precários na antiga colônia
portadores de hanseníase, colônia Curupati, em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade
(SANTOS, 2016).
No momento da desocupação, alguns indígenas que não concordaram com
o acordado pelo cacique eleito Carlos Tukano decidiram resistir à operação policial,
subindo em árvores do terreno da Aldeia e usando cordas para se amarrar ao tronco
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durante mais de 24 horas. Dentre eles, José Urutau Guajajara e Ash Ashaninka, das
etnias Guajajara e Ashaninka, respectivamente.
Além da resistência à desocupação de Zé Guajajara e Ash Ashaninka, as
mulheres da Aldeia também permaneceram nos entornos da ocupação, discutindo
com agentes de segurança pública e servindo como porta-vozes das demandas dos
indígenas amarrados às árvores. Como relatam os ocupantes, nesse momento, a
diferença de posições no interior do movimento dos ocupantes indígenas fica
evidente, quando indígenas ligados a Tukano deixam o local e indígenas ligados a
Guajajara e Ashaninka decidem ficar.

Figura 5 – Interior do prédio da Aldeia Maraka’ná, 2013

Fonte: Agência Pública.

Os indígenas ficaram alojados em condições consideradas por eles como
precárias, em containers e lonas, na antiga colônia Curupati. Nesse momento, houve
uma cisão definitiva do movimento, entre aqueles que concordavam com Carlos
Tukano e decidiram por tentativas de diálogo com Secretarias do Estado do Rio de
Janeiro e aqueles que concordavam com José Guajajara e Ash Ashaninka e não
mais buscavam diálogo com órgãos estatais. Em decorrência disso, um grupo de
mulheres da Aldeia, ligado ao movimento “Aldeia Resiste”, reocupou o espaço ainda
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no início de 2014, para denunciar as condições precárias da Colônia Curupati e
reafirmar o desejo de permanência no espaço.
Tukano conseguiu audiências com a Secretaria de Cultura da época,
Adriana Rattes, que confirmava o recuo do governo na demolição do prédio e a
construção de um Centro de Referência Indígena no local. Em dezembro de 2013, a
tensão entre os dois grupos indígenas ficou mais evidente quando o grupo
dissidente de Ash e Zé Guajajara, conhecido como Aldeia Resiste, interrompeu o
Seminário de Construção Coletiva do Centro de Referência para demonstrar sua
insatisfação com o projeto.
A discussão entre os dissidentes da Aldeia Resiste e a Associação Indígena
Aldeia Maracanã (AIAM) levou a brigas interétnicas entre os membros da ocupação.
Os Guajajara, Ashaninka, Pataxó, Krikati, Puri e Korubo apoiaram o “Aldeia Resiste”,
enquanto os Tukano, Xavante, Terena, Yawalapati e algumas lideranças indígenas
do Alto Xingu apoiaram a “Associação Indígena Aldeia Maracanã”. Essa divisão
interna entre os ocupantes indígenas da Aldeia gerou também diferenças na forma
de comunicação da ocupação. Ambos grupos fizeram páginas distintas no Facebook
onde divulgam seus eventos e necessidades separadamente.
A internet tem figurado como importante fator de mobilizações para a Aldeia,
possibilitando a transposição de barreiras físicas de distância dela com outras
aldeias indígenas e a difusão de informações. Além disso, a internet também figura
como uma defesa da Aldeia Marakã’na, que tem a possibilidade de convocar seus
apoiadores em períodos de necessidade, por isso, a importância do grupo em ter
sua própria página.

Figura 6 – Projeto Aldeia Maraka’nã
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Fonte: Acervo dos indígenas.

As principais críticas do grupo dissidente à reforma são a falta de vegetação
ao redor do Museu, o não respeito aos grafismos indígenas que enfeitam as paredes
e contam um pouco da história da ocupação e a manutenção de uma figura que eles
chamam de “índio arquivado”, ou seja, o índio a partir da visão do branco, com a
função de um artefato de museu. Os indígenas da Associação Indígena Aldeia
Maracanã (AIAM) conseguiram algumas vitórias junto à Secretaria, como a
publicação de decreto no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 16 de
dezembro de 2013, no qual o governador destina o prédio ao Centro de Referência a
Cultura Indígena e o tombamento do imóvel, em março de 2014. Já os indígenas do
Aldeia Resiste, liderados por José Guajajara, fundaram o Centro Etnoconhecimento
Sociocultural e Ambiental no bairro de Coelho Neto, na Zona Norte da cidade do Rio
de Janeiro.
O momento de conversão dos dois grupos, desde abril de 2014, é o evento
para difusão dos conhecimentos indígenas no Parque Laje e a celebração do Dia do
Índio, parque localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nesse espaço, ambos os
grupos se revezam cantando músicas próprias de cada etnia e vendem artesanatos.
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Também em 2014, 20 famílias indígenas receberam unidades em um
condomínio do programa habitacional do governo federal “Minha Casa Minha Vida”,
no Estácio, Zona Central da cidade do Rio de Janeiro. O espaço ficou conhecido por
eles como “Aldeia Vertical”, em que o cacique Tukano cumpria função de síndico.
Nesse novo local, os indígenas reclamam da falta de espaço para realização de
rituais, fogueiras e da vida em comunidade.
Passados os grandes eventos da cidade, a Copa do Mundo de 2014 e os
Jogos Olímpicos de 2016, o terreno, que estava parado desde sua desocupação,
voltou a ser ocupado pelos indígenas ligados ao grupo “Aldeia Resiste”, em 2017,
onze anos após sua ocupação original, agora com Zé Guajajara como cacique. Os
indígenas denunciam, porém, a destruição de partes internas do casarão.
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Figura 7 – Reocupação Aldeia Maraka’nã, em 2017

Fonte: UOL.

2.3 MULHERES NA ALDEIA

O trabalho acompanhou a trajetória de três mulheres dessa ocupação, duas
indígenas e uma não indígena, considerando que a ocupação também abriga não
indígenas. Semanalmente, as mulheres da Aldeia Maraka’nã se reúnem no “Círculo
do Sagrado de Mulheres”. Nesse círculo, mulheres indígenas e não indígenas
discutem ações voltadas para mulheres da ocupação, como a proibição de ingestão
de bebida alcoólica dentro da Aldeia como forma de coibir a violência doméstica,
realização de eventos na ocupação, oficinas e debates.
Uma das mulheres acompanhadas pela pesquisa é Ayara, uma indígena da
etnia guajajara, maranhense e mãe de quatro filhos. Ela geralmente se ocupa da
cozinha coletiva da ocupação, buscando lenha para o forno, gerindo as doações de
comida e água e preparando refeições coletivas. Ela não realiza todo o trabalho de
cozinhar sozinha, frequentemente tem ajuda de outros ocupantes, homens e
mulheres, mas é dela o trabalho de gestão desse espaço.
Ela também é uma das lideranças femininas da Aldeia. Na visão dela, “o
círculo sagrado de mulheres fala de medicina das mulheres, da parte da mulher de
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se cuidar e cuidar uma da outra”. A medicina a qual se refere Ayara é a medicina
tradicional de povos indígenas, feita a partir de ervas plantadas na ocupação. Além
do preparo das refeições, Ayara também se preocupa em passar alguns
conhecimentos de medicina tradicional guajajara para mulheres mais novas. Com
papel importante na gestão coletiva da reprodução da vida na ocupação, através do
preparo das refeições e passando conhecimentos de saúde, Ayara tem papel de
destaque na organização dessas mulheres.
Além das mulheres ocupantes da Aldeia Maraka’nã, o Círculo também é
frequentado por mulheres do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo que não são
ocupantes, nem indígenas. A participação delas no espaço é relevante. Segundo
Ayara, “é importante para as mulheres, porque mostra também como é a vida de
mulheres nas aldeias”. Nesse sentido, o Círculo é um momento de troca de
experiências entre mulheres de diferentes vivências.
Apesar do papel de destaque na organização das mulheres indígenas e
participar das reuniões, Ayara não se ocupa tanto da gestão das atividades
promovidas pelo Círculo. A tarefa de pensar e organizar essas atividades muitas
vezes fica a encargo de outras mulheres da ocupação, dentre elas Tânia, uma
indígena, professora e mãe, que frequenta a Aldeia. Sua vivência, porém, é diferente
de Ayara. Tânia não é uma indígena aldeada, ou seja, não viveu em contexto de
aldeamento indígena. É uma mulher indígena nascida e criada no Rio de Janeiro,
em um contexto urbano. Para ela, a Aldeia tem papel importante na construção de
sua identidade coletiva: “a Aldeia é uma forma de retomar contato com os meus
antepassados. Meu avô era um índio aldeado que veio para a cidade, mas depois
retornou para sua aldeia. Eu sentia um vazio muito grande antes de conhecer a
Aldeia”.
Tânia é responsável pela promoção das atividades de defesa pessoal para
mulheres, oficinas de economia solidária feminina e debates de temas relacionados
a mulheres dentro da Aldeia. Para ela, as atividades do Círculo são importantes
porque essas mulheres, que ela chama de “guerreiras e irmãs”, “dão forças através
da conexão para continuar a luta” além de “fortalecer a ajuda mútua entre mulheres”.
Nota-se, então, que a organização das mulheres da Aldeia é um produtor de
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identidade coletiva, gerando laços de solidariedade e apoio mútuo entre essas
mulheres ocupantes.
Além da importância do Círculo para as mulheres da Aldeia, Tânia entende
que a experiência da ocupação é muito relevante para os militantes do Bloco
Autônomo: “eu vejo a Aldeia como grupo indígena de formação política, autogestão
e vivência. Aqui é um grande laboratório de resistência”. Esta fala sobre a relevância
da Aldeia para o “grupo de afinidade” é interessante porque, diferente de Ayara,
Tânia frequenta mais mobilizações do Bloco Autônomo não ligadas à questão
indígena. Nesse sentido, os princípios do grupo de “horizontalidade” e “autonomia”
estão mais presentes no depoimento dela.
Das atividades promovidas por Tânia e pelo Círculo, a oficina de defesa
pessoal para mulheres era uma das mais cheias, principalmente, pela adesão de
mulheres do Bloco Autônomo que não são ocupantes. Ela ocorria mensalmente
dentro da Aldeia Maraka’nã, com a participação em torno de 20 mulheres militantes
do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo, aberta para mulheres de dentro e de fora
da ocupação, e é puxada por uma professora de artes marciais da Mangueira,
comunidade próxima à ocupação. O grupo era bastante heterogêneo, composto por
mulheres desde os 20 até os 60 anos, incluindo brancas, indígenas, negras,
transgênero e cisgênero, e se manteve moderadamente estável durante a pesquisa.
Bia era uma das militantes do “grupo de afinidade” que participavam da
oficina. Jovem, mulher transgênero, branca e estudante, era ativista do Bloco
Autônomo antes de se tornar ocupante da Aldeia Maraka’nã. Por problemas
familiares de aceitação de sua identidade de gênero, Bia decidiu se tornar ocupante.
Os treinos ocorriam na parte externa da ocupação, onde era o
estacionamento do antigo Museu do Índio. A disposição do treino era circular. No
início de cada sessão, as praticantes revezavam entre elas os pesos, luvas e cordas
para treino de condicionamento físico. Após isso, a professora demonstrava alguns
golpes e as praticantes se dividiam em duplas para praticar. Durante as oficinas,
mulheres indígenas e não indígenas trocam vivências de violência, urbana e
doméstica, para pensar em como seria possível se defender de agressões. Relatos
de violências policiais e domésticas são os mais comuns entre as participantes.
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Além dos golpes aprendidos, as mulheres de dentro da ocupação também
se revezam entre treinar e cuidar de afazeres da ocupação, como o cuidado das
crianças, recolhimento de lenha para o fogão e preparo da comida. As oficinas
também contam com momento final de lanche coletivo, em que todas se sentam e
dividem lanches preparados por elas mesmas, como momento de confraternização e
balanço geral dos movimentos aprendidos.
Para além das oficinas no espaço da Aldeia Maraka’nã, o Círculo promove
também reuniões. Uma das reuniões acompanhadas foi para pensar a participação
delas em uma manifestação. A reunião foi marcada em um aplicativo de mensagens
instantâneas, usando tanto um grupo de troca de mensagens, quanto envio de
mensagens privadas para militantes do Bloco Autônomo mais ativas nos eventos
promovidos pelo Círculo. O tema da reunião também foi definido dessa maneira.
Durante a reunião, que compareceram cerca de 15 militantes do “grupo de
afinidade”, as mulheres sentavam em roda no chão e falavam sem um método
organizado de inscrição de fala ou definição de tópicos para discussão. Dessa
reunião, definiu-se que elas se encontrariam antes da manifestação, na própria
Aldeia, e o horário para confeccionarem uma faixa própria. Após a confecção da
faixa, elas seguiriam para o ponto de encontro definido pelo “Bloco Autônomo”.
Além das oficinas de defesa pessoal e reuniões, as mulheres do Círculo
promovem também debates, chamados de “encontros de autoformação”. Os temas
são ligados a questões femininas, como encarceramento feminino e liberdade sexual
de mulheres. Esses “encontros de autoformação” têm temas e data definidos em
reuniões e são chamadas por eventos em sites de redes sociais. Sua periodicidade
não é tão regular quanto as oficinas de luta, acontecendo quando “sentem
necessidade de debater algum tema”, de acordo com Bia. Geralmente, é acordado
um texto ou filme para assistir antes do encontro e depois haver um debate.
Bia foi a responsável por um desses encontros. Segundo ela, “sentiu a
necessidade de debater questão de gênero e sexualidade” dentro do “grupo de
afinidade”. Por isso, acordou um texto sobre o tema e uma data com as outras
militantes nos aplicativos de troca de mensagens. O “encontro de autoformação”
sobre gênero e sexualidade promovido por Bia contou com a participação de oito
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mulheres, em sua maioria militantes do “grupo de afinidade” não ocupantes da
Aldeia Maraka’nã. Seguindo o modelo da reunião, as mulheres se sentaram em roda
no chão e debateram o texto sem um método organizado de inscrição de fala ou
definição de tópicos para discussão. A discussão se deu tanto sobre o texto
escolhido por Bia, quanto sobre experiência pessoais das mulheres, de descoberta
de sexualidade, identidades de gênero e relações amorosas.
Por fim, a última atividade acompanhada promovida pelo Círculo foi a oficina
de economia solidária. Essas oficinas tinham como o objetivo o financiamento das
atividades do grupo, através da venda do que foi produzido durante a oficina, e
ensinar às mulheres a confecção de bens que podem ser vendidos, auxiliando na
independência financeira.
Dentre as atividades promovidas pelo Círculo, a oficina de economia
solidária de confecção de sabonetes artesanais, foi a de maior adesão de mulheres
indígenas ocupantes da Aldeia. Também foi a única atividade promovida pelo
Círculo que foi conduzida por uma mulher militante do Bloco Autônomo de fora da
ocupação.
A oficina foi conduzida por Isabela, uma militante parte do “grupo de
afinidade” Bloco Autônomo, desde as mobilizações de 2013. Isabela conheceu a
Aldeia durante a primeira tentativa de desocupação do local, em março de 2013, e
“tem ajudado com o que pode desde então”. O objetivo da oficina, conforme Isabela,
é “aprender fazendo”. Dessa forma, as mulheres se revezavam entre acender o fogo
e misturar os ingredientes necessários para a confecção de sabão.
O produto final da oficina, o sabão, foi depois dividido – uma parte foi
deixada para ocupação, outra parte dada a mulheres do grupo que relataram
dificuldades financeiras e a última parte foi embalada para ser vendida pelas
mulheres do Círculo para financiar suas atividades.
Apesar da boa aderência de mulheres tanto de dentro quanto de fora da
Aldeia Maraka’nã, essas atividades do Círculo não são livres de tensões entre as
mulheres da própria ocupação. Por isso, as atividades do círculo não são feitas
próximas a cozinha comunitária, onde se reúnem a maior parte dos ocupantes. A
principal tensão se dá entre as mulheres indígenas aldeadas (mulheres indígenas
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que nasceram e viveram em contextos de aldeias indígenas) e mulheres indígenas
não aldeadas, que se identificam como indígenas, mas nasceram e foram criadas
em contextos urbanos.
As mulheres indígenas aldeadas, como Ayara, não se reconhecem como
“feministas”, diferente de Tânia e outras mulheres indígenas não aldeadas, que se
reconhecem como feministas. Apesar da idade próxima, as duas têm visões
diferentes sobre o feminismo e a mulher indígena. Ayara diz que as mulheres
indígenas não precisam do feminismo, pois as questões de violência doméstica
dentro de uma aldeia são resolvida por “mulheres que se juntam e dão um pau no
cara”.
As mulheres mais próximas de Tânia acreditam que essa posição de Ayara
é, na realidade, de seu marido, também ocupante da Aldeia Maraka’nã, que ela
replica. Já Ayara diz que o feminismo não é necessário dentro de aldeias porque a
comunidade resolve conjuntamente problemas de violência de gênero. Essas
tensões entre os grupos de mulheres dentro da Aldeia geram uma divisão espacial,
em que Ayara e outras mulheres aldeadas costumam ficar reunidas na cozinha
comunitária em funcionamento; e Tânia e outras mulheres, indígenas não aldeadas
e não indígenas, costumam utilizar o espaço do antigo estacionamento para
realização de suas atividades.
As diferentes visões sobre a mulher indígena e seu papel desses dois
grupos se mostram principalmente quando as mulheres da aldeia são confrontadas
com alguma situação interna de violência de gênero. Enquanto Tânia e algumas
mulheres mais próximas cobram respostas mais firmes, como a expulsão ou a
retratação do agressor, Ayara e outras mulheres indígenas dizem que “essa não é a
maneira indígena de resolver as coisas” e preferem conversar com o agressor, se
ele for indígena. O grupo de mulheres que cobra posicionamentos mais firmes
entende essa conversa como uma certa conivência com a agressão e o grupo de
mulheres que prefere “o jeito indígena de resolver as coisas” entende essa cobrança
como interferência de brancos em questões indígenas.
Essas tensões, porém, não impedem que as mulheres circulem entre os
espaços. Mulheres indígenas que estão de passagem pela Aldeia Maraka’nã

35

costumam circular pelos dois espaços, bem como mulheres não indígenas. Elas
também dividem outras tarefas, como o buscar lenha, preparar o fogo, fazer a
comida para todos, a colheita e preparo do jenipapo para grafismos corporais,
plantio, quebra do asfalto do antigo estacionamento e o cuidado das crianças.
Além disso, as tensões entre os grupos de mulheres não são impeditivos
quando precisam lidar com ataques à ocupação. Durante os processos de
desocupação, os dois grupos apareceram juntos em vídeos e fotos. Ayara conta que
quando ela tomava conta das crianças dentro Aldeia, incluindo sua filha mais nova,
foi abordada por policiais do batalhão de choque e os assustou para proteger as
crianças: “eu tava com a Irany, pequeninha na época, e as outras crianças, e eles
vieram todos cheios daquelas coisas, parecia um sei lá o que, todo coberto, só via o
olho. Aí eu falei pra um bem assim: eu vou comer o preto do seu olho. E ele saiu”,
contou rindo.
O momento da fogueira, quando se acende uma grande fogueira no antigo
estacionamento, e se realiza ritos e cânticos com maracás, é o momento de união
desses dois grupos também. Os rituais da fogueira se dão de maneira circular e são
abertos a indígenas e não indígenas. Todos são convidados a cantar músicas, tanto
em português, quanto em tupi.
Esses dois grupos também se diferenciam quanto à participação política fora
do âmbito da ocupação da Aldeia Maraka’nã. Enquanto o grupo de mulheres
indígenas aldeadas costumam estar mais ligadas a questões ligadas ao movimento
indígena, o grupo de mulheres não aldeadas costumam estar mais abertas à
participação política de outros tipos, como manifestações, reuniões e participações
em outros coletivos.

2.4 ELEIÇÃO DE 2018 E TRANSIÇÃO DE GOVERNO

As mobilizações externas que ocupantes da Aldeia Maraka’nã participaram,
no segundo semestre de 2018, foram as manifestações contra a candidatura de Jair
Bolsonaro, conhecidas como #EleNão. As mulheres do Círculo Sagrado Feminino
marcaram de se encontrar na Aldeia, confeccionar uma faixa própria e depois seguir
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junto ao ocupantes até o ponto de encontro marcado pelos militantes do “grupo de
afinidade”.
A faixa foi confeccionada por Tânia e Bia. A frase foi decidida coletivamente
entre elas, na hora de sua confecção. A palavra de ordem escolhida para estampar a
faixa foi: “Combate ao Fascismo nas Ruas. Foda-se as Urnas. Somos
ingovernáveis”. Essa escolha foi pensada de modo a ressaltar a visão política
dessas mulheres da recusa de definir a política pelas disputas eleitorais e
partidárias. Ao mesmo tempo, essa recusa não representa uma negligência política,
apenas uma forma alternativa de agir politicamente. Essa visão fora do âmbito
institucional é o que gera a identidade coletiva do Bloco Autônomo, da qual essas
militantes fazem parte.
Após o encontro entre as mulheres do Círculo Sagrado Feminino, ocupantes
da Aldeia Maraka’nã e o restante dos militantes do “grupo de afinidade”, o grupo
marchou junto. As mulheres se revezavam para carregar a faixa do Círculo ao lado
da faixa do Bloco Autônomo, de maneira que uma não cobrisse a outra e ambas
estivessem lado a lado. Apesar disso e de fazerem parte do mesmo “grupo de
afinidade”, as ocupantes da Aldeia Maraka’nã se diferenciavam pelo uso de cocar e
maracá. Essa forma de se apresentar no espaço público fortalece a identidade
coletiva como indígenas. Além de ser uma diferenciação e fortalecer a identidade
política, o uso do cocar e do maracá pode ser compreendido como uma crítica ao
que eles entendem como “colonização do modo de fazer política” ou o “modo branco
de fazer política”.
Figura 8 – Ocupantes da Aldeia Maraka’nã, em manifestação
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Fonte: Acervo indígena.

Ao final da manifestação, o “grupo de afinidade” se juntou para a realização
de um ritual de fogueira. Os rituais da fogueira, assim como o cocar e o maracá, são
parte da construção da identidade coletiva da Aldeia. Frequentemente, entram no
repertório de ação coletiva de enfrentamento dos indígenas mesmo quando não
estão dentro da ocupação. A fogueira, porém, não foi bem recebida por outros
manifestantes não ligados ao Bloco Autônomo, que tentaram apagar o fogo e
discutiram com militantes autônomos. Apesar disso, o ritual aconteceu, com
indígenas e militantes do Bloco Autônomo.
Passado o período de campanha eleitoral, durante a apuração da eleição de
2018, a Aldeia Maraka`nã realizou uma oficina mista, entre homens e mulheres,
indígenas e apoiadores, de defesa pessoal para militantes do Bloco Autônomo. Os
mais jovens participaram, enquanto os mais velhos se reuniam na cozinha. A
atividade foi pensada como uma defesa da ocupação diante de uma possível
invasão, já que a Aldeia havia recebido ameaças online de perfis ligados à
campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Nesse sentido, era interessante manter o
maior número de pessoas dentro da Aldeia para coibir possíveis invasões de
correligionários do presidenciável.
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Além da apreensão com as possíveis invasões, existia uma apreensão
quanto a possível eleição de Bolsonaro. Os ocupantes e militantes externo do Bloco
Autônomo discutiam na cozinha o que a eleição do candidato de extrema direita
representaria para eles. Para Ayara:
Esse aí... Ele fala um monte de besteira de índio, de mulher, de gay, de
negro. Eu fui lá na manifestação contra ele, você tava né? Mas fui na
primeira só, na outra não fui não, os meninos foram. Mas esse pessoal, eles
acham que indígena não é gente não. Outro dia passou um comício aqui do
lado, ali no corredor do estádio, e falaram bem assim de uma parente que
tava passando olhando “não faz campanha pra ela não, esse povo nem
vota”. Como se a gente fosse bicho. Eles acham que a gente é bicho.

A reflexão de Ayara sobre a relação do “não votar” e “ser bicho” exemplifica
como o ideal do voto é construído a partir da passagem do “cidadão” para “eleitor” e
envolve a construção de um imaginário popular sobre o que é a política. Entende-se
a confecção do eleitor e da ideia de voto como meio de exercer cidadania, de uma
ligação da vida cotidiana e de outras formas de fazer política ao voto (OFFERLÉ,
2002).
A eleição estadual para governador também preocupava. Segundo Tânia:
“Você sabe quem é o juiz Witzel? Não? Pois é, ninguém sabe, mas a gente sabe
bem. Ele foi o juiz do primeiro julgamento da Aldeia, lá em 2013. Fez maior cena,
pegou criança no colo. Mas mandou prender a gente. Agora é candidato”. A oficina
de luta se deu durante a apuração de votos, contando com a participação,
principalmente, dos indígenas mais novos. Após a oficina, o candidato Bolsonaro já
estava matematicamente eleito, assim como Witzel. Um ritual na fogueira foi feito por
um indígena da etnia Korubo, contra o presidente eleito e pela permanência da
Aldeia Maraka’nã, e outros militantes aderiram. Os cantos variavam entre “Aldeia
Resiste” e “Queima Bolsonaro”.
Mesmo com o resultado das eleições desfavoráveis, em novembro de 2018,
a Aldeia realizou o III Congresso Intercultural da Resistência dos Povos Indígenas e
Tradicionais do Maraká'nã (COIREM), dentro na ocupação, com a premissa de
constituir um espaço de educação popular, de resistência intercultural, de bem
público-comum construído autonomamente pelos e para os povos indígenas e
originários, espaço esse que eles entendem como Universidade Indígena. A
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Universidade Indígena (UI) é um lugar de articulação, denúncia, produção coletiva
de conhecimento estratégico para lutas, (re)valorização dos saberes ancestrais, dos
princípios de convivência sociocomunitária destes povos tradicionais, fortalecimento
e de superação da condição de criminalização e opressão histórica dos povos
indígenas.
Essa terceira edição do COIREM tinha como objetivo estabelecer as
diretrizes políticas, sociológicas, filosóficas, pedagógicas e artístico-culturais da
implementação da Universidade Indígena e reconhecer e desenvolver propostas de
fortalecimento da resistência de base comunitária e de luta pela terra pelos povos
indígenas. Além disso, buscou-se denunciar mortes de lideranças indígenas.
Indígenas de diversas etnias sul-americanas, como Guajajara, Ashaninka, Korubo,
Tembé, Puri, Kariri, Arwak, Pataxó, WaiWai, Guarani Kaiowá, Mapuche e outras,
vieram à cidade do Rio de Janeiro e participaram, durante cinco dias, de mesas de
debate, “mutiróis” de construção, oficinas, rituais, celebrações e marchas.

Figura 9 – COIREM, 2018

Fonte: Arquivo próprio.

O último dia do congresso, no entanto, foi marcado por conflitos com
policiais armados à paisana que entraram dentro de um veículo na ocupação, sem
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autorização de seus ocupantes. Os indígenas, ao perceberam a invasão, impediram
o carro de deixar a Aldeia, cercando-o com barricadas. Além das barricadas,
indígenas de diversas etnias também fizeram uma roda ao redor do veículo e
entoaram cantos. Os policiais apenas foram permitidos deixar a ocupação quando se
dispuseram a descer do carro, desculpar-se com os presentes e permitir que
mulheres guajajara realizassem um ritual de cantos ao redor deles.
Segundo Bia, a vigilância policial dos ocupantes e da ocupação é normal. De
acordo com ela:
Aquele dia do COIREM… Aquilo acontece sempre. Se você olhar agora ali
pra fora vai ver que tem um carro branco com vidro escuro parado lá. Ele
fica lá, aí dá uma volta, daqui a uma hora tá lá parado de novo.
Principalmente, quando tem evento aqui. Eu sou sempre escoltada para fora
da Aldeia. Sério. Se eu for ao bar com alguém daqui, o carro vai atrás da
gente seguindo até o bar. Se eu pego o metrô, o carro vai comigo até o
metrô. É ridículo, a gente já sabe que são eles, mas eles fazem mesmo
assim. A gente brinca que é quase uma escolta particular para não ser
assaltada. O Rio tá perigoso, né?

A fala de Bia sobre “brincar” em relação à vigilância pode ser compreendida
como uma forma cotidiana de resistência. Ao não se deixarem intimidar, enfrentando
essa forma de dominação com piadas, os ocupantes constroem uma cultura de
resistência (SCOTT, 1990). Temendo uma nova invasão a Aldeia, militantes do
Bloco Autônomo e ocupantes da Aldeia se revezaram em vigílias noturnas na
ocupação nos meses de transição de governo e primeiros dias do governo
Bolsonaro.
Em 2019, a Aldeia sofreu novamente ataques de políticos ligados ao Partido
Social Liberal (PSL), então partido do presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Knoploch
e Rodrigo Amorim. Ao entrar sem autorização na Aldeia, os políticos se referiram ao
espaço como “lixo urbano” e prometeram ações para nova desocupação.
Já as mobilizações externas da Aldeia Maraka’nã no início de 2019 foram,
em sua maioria, em torno do julgamento no Tribunal Regional Federal do Rio de
Janeiro da ação de emissão de posse movida pelo Estado contra 24 indígenas, em
2013. As tensões entre indígenas e o Tribunal se davam logo na entrada, onde eram
barrados por não estarem com “vestimenta adequada”. Para os indígenas, sua
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vestimenta é adequada, aquela é a vestimenta tradicional. Entrar na sala de
audiência com o cocar se torna um ato de resistência ao que entendem como
“costumes de branco”. O uso de vestimentas para demonstrar resistência à
dominação pode ser compreendida como uma forma pública e declarada de
resistência. Ela tem como função a negação da ideologia hegemônica (SCOTT,
1990), entendida por eles como a cultura “branca”.
Os que conseguiram subir e assistir a audiência foram constantemente
avisados pelos seguranças para não fazer nenhuma manifestação dentro da sala,
não bater maracás. Nem sempre as recomendações são seguidas, o que gera
interrompimento da sessão, com retomada em seguida. Por vezes, as regras de
proibição de manifestação dentro da sala de julgamento são usadas pelos indígenas
a favor de seus interesses, para interromper alguma fala que eles consideram
desfavorável. Essa sabotagem como uma estratégia política pode ser compreendida
como “micro resistências” que ajudam a consolidar uma “cultura de resistência”,
tanto simbólica, quanto ideológica entre os ocupantes (SCOTT, 1990).
Após a audiência, os que assistiram se reuniram com os “parentes”, outros
indígenas, barrados pela regra de vestimenta, e saíram em manifestação na frente
do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro com cantos, cocares e os maracás
usados como um símbolo de resistência.

Figura 10 – Saída de uma das audiências do TRF do Rio de Janeiro
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Fonte: Arquivo próprio.

2.5 APONTAMENTOS

A Aldeia Maraka’nã, enquanto uma aldeia pluriétnica, mobiliza a identidade
coletiva de seus ocupantes de diferentes formas. A identidade coletiva, enquanto
povos originários, retoma confrontos políticos e desafios coletivos desses povos,
desde as invasões de seus territórios por brancos no século XVI até a atual
desocupação da Aldeia e perseguição a líderes indígenas do Alto Xingu. É capaz de
reunir essas pessoas em organização e mobilizações.
Ao mesmo tempo, a identidade de cada grupo étnico também é evocada em
momentos de diferenciação interna. “Os guajajara cantam muito”, “os korubo são um
grupo isolado”, “os pataxó são povo guerreiro”. Essas diferenciações são
mobilizadas para explicar determinadas ações dos ocupantes, como, por exemplo
“cantar demais” durante os rituais da fogueira, sumir durante alguns dias sem dar
explicações à ocupação ou ser “cabeça quente”, facilmente irritável, nas discussões
internas.
Nesse sentido, a identidade “mulher indígena” é uma categoria política
operada por elas em momentos que se faz necessária, mas, às vezes, é operada de
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forma a homogeneizar as diversas experiências femininas na Aldeia. Apesar de
estarem numa mesma aldeia, ser uma “mulher guajajara” é diferente de ser “uma
mulher ashaninka”. Elas experimentam essa identidade de formas diferentes.
Entende-se que a estrutura de pensamento colonial, criticada pelos ocupantes,
originou a forma de totalidade social do pensamento como uma forma de apagar
diferenças (HARAWAY, 2000) É importante ressaltar as diferenças entre essas
mulheres para compreendê-las.
É interessante observar também como a identidade coletiva da Aldeia opera
ao mesmo tempo que a identidade coletiva do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo,
ao qual elas se inserem. Ao mesmo tempo que vão juntas às manifestações, as
ocupantes da Aldeia mantêm elementos próprios de identificação coletiva, como o
cocar e maracás, ressaltando a crítica a “forma branca de fazer política” e
aproximando sua prática política a princípios que o Bloco Autônomo chama de
“autônomo” e “horizontal”.
Em termos de organização e atuação política fora da ocupação, a maior
diferença não é tanto étnica, apesar de ter influência, principalmente de incentivo
coletivo para participação ou não de determinada ação coletiva, mas sim a vivência
individual de ter sido ou não um indígena aldeado. Mulheres aldeadas costumam
privilegiar sua identidade indígena, organizando-se como tal e sendo menos
propensa a organizações e mobilizações fora da Aldeia e de questões indígenas. Já
as mulheres não aldeadas têm maior aderência a movimentos, como o feminista.
Mesmo com diferenciações internas, a defesa da ocupação, enquanto uma
ação coletiva desses indivíduos, organiza os ocupantes de diferentes etnias e
vivências individuais, elabora ideologias e mobiliza seus membros. O poder dessa
ação coletiva de defesa de uma ocupação indígena urbano produz enfrentamento de
autoridades, que eles reconhecem como a colonização histórica do homem branco
de seu território e modo de vida, e também produz sentido a essa mobilização
(GOHN, 2014). Além disso, a reocupação dos atores fortaleceram as redes de apoio
internas deles. A persistência deles em continuar sustentando a ocupação, mesmo
com sucessivos ataques, surge como uma maneira de manter uma interação
sustentada contra opositores, os colonizadores que os expulsaram de suas terras,
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com pessoas com demandas e identidades diferentes. Ela instiga as redes sociais
com objetivos em comum e construir solidariedade através de estruturas de ligação
e de identidades coletivas (TARROW, 2011).
A reocupação de 2017, feita inicialmente por um grupo de mulheres
indígenas, também reafirma a importância da participação feminina dentro da
ocupação, entendendo como essas duas identidades coletivas operam. Porém, não
só o confronto político fortalece as redes de apoio interno, apesar de figurar com
central na organização indígena. Os rituais da fogueira e a cozinha coletiva são
espaços de extrema importância para manutenção de laços de solidariedade entre
os ocupantes e para atenuar diferenciações internas.

Figura 11 – Ritual da fogueira na aldeia, em janeiro de 2019

Fonte: Acervo indígena.

A crítica ao “modo colonizado de fazer política” passa pela crítica à redução
política das práticas institucionais e pela exclusão histórica desse processo de
escolha de representantes institucionais. A Aldeia não se propõe a ser uma
organização política nos moldes brancos, ainda assim agencia pessoas, recursos e
identidades e gere coletivamente a reprodução da vida (NUNES, 2014).
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A crítica à política “colonizada” gera também uma desconfiança por parte
dos indígenas dos aparatos estatais. O atual grupo ocupa a briga na justiça pelo
reconhecimento da terra como território indígena e sua demarcação. A reforma do
casarão feita pelo Estado não é uma demanda deles, pretendem reformar à sua
maneira, quebrando o asfalto do antigo estacionamento para retomar o contato com
a terra. Os indígenas se organizam politicamente através da cosmovisão indígena de
organização, com lideranças difusas e partilhadas entre o cacique, lideranças de
diversas etnias e pajé, que discutem em reunião fechada para decisão dos rumos da
ocupação, reivindicando sua autonomia.
Essa autonomia reivindicada constitui-se na revalorização dos territórios por
meio de uma defesa da auto-organização comunitária, uso da ação direita em
detrimento da estratégia política partidária, busca da democracia direta com
ampliação da participação política e a demanda pela autonomia, a capacidade de
criar outros mundos e outras formas de viver. Privilegia-se a esfera da sociedade
civil como arena do fazer político, dando preferência a um modelo mais horizontal de
se fazer política, buscando o diálogo e o consenso (SVAMPA, 2012).
A autonomia, para esses atores, portanto, é sinônimo de uma outra relação
com a política, como liberdade de decisão de sua forma de organização interna,
referindo-se à capacidade do autogoverno de si e na esfera social. Dessa forma,
reconhecem sistemas próprios de governo e formas de fazer política (SVAMPA,
2012), o autogoverno defendido. Esse conceito de autonomia como liberdade de
decisão à sua forma de organização interna também se aplica à organização política
das mulheres da Aldeia. Em questões internas da ocupação, elas atuam em
conjunto, como em situações de necessidade de defesa da ocupação ou resolução
de conflitos internos de violência contra mulher, como a reunião do Círculo Feminino.
O que as diferencia é sua atuação política relacionada a questões fora da Aldeia. A
vivência das mulheres indígenas é diferente entre si, isso reflete em seu modo de
pensar e agir politicamente.
Enquanto as mulheres indígenas nascidas em contexto urbano tendem a se
reivindicar mais como feministas e ter uma atuação política em movimento de
mulheres, as mulheres indígenas aldeadas tendem a privilegiar sua identidade
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coletiva enquanto indígenas e se organizar mais em relação à pauta indígena. O
próprio “feminismo” e o movimento feminista é um ponto de atrito entre as
concepções políticas dessas mulheres. As indígenas nascidas em contexto urbano
muitas vezes se reivindicam como militantes feministas e as indígenas aldeadas não
costumam se reivindicar como tal, entendendo que essa é uma concepção branca e
colonizada do fazer político feminino.
De certa forma, o próprio feminismo é entendido como “uma forma branca”
de resolução de problemas, que atravanca a autonomia reivindicada pelos povos
indígenas, já que a forma tradicional do movimento feminista de resolução de
problemas como violência de gênero envolve a participação do Estado dentro da
aldeia. Dessa forma, mulheres indígenas nascidas em contextos urbanos participam
de forma mais ativa em mobilizações do Bloco Autônomo, ligadas ou não a
movimento de mulheres, atuando em rede e funcionando também como uma ponte
entre militantes do Bloco Autônomo e a ocupação.
Enquanto isso, as mulheres indígenas aldeadas tem importante papel dentro
da ocupação. Além de defesa de sua forma de pensar política fora da concepção
colonial, as mulheres indígenas aldeadas costumam “visitar seus parentes” com
mais frequência, ou seja, ir até suas aldeias. Dessa maneira, mantêm a rede de
solidariedade entre movimentos indígenas que é acionada sempre que a Aldeia
sofre alguma ameaça.
A partir do observado, percebe-se que a relação entre raça e gênero na
questão indígena varia de acordo com experiências individuais das mulheres, a
questão de ser ou não uma indígena aldeada. A homogeneização da experiência
política dessas mulheres, atrelada à trajetória pessoal como indígena e como
mulher, na categoria “mulheres indígenas”, mesmo que essa categoria por vezes
seja operacionada por elas com objetivo político, pode apagar as nuances da forma
com que elas pensam e agem politicamente, importantes para entender que local
ocupam e como atuam na rede de mulheres militantes do Bloco Autônomo.
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3 CAPÍTULO 2 – NAS RUAS

“É barricada
Greve Geral
Ação direta que derruba o capital”
(Palavra de ordem do Bloco Autônomo)

3.1 INTRODUÇÃO

Além da ocupação indígena pluriétnica, as mulheres do bloco autônomo
também estão inseridas em outros espaços da luta política, como nas manifestações
de rua, na cidade do Rio de Janeiro. O momento da manifestação, de aparição no
espaço público, é um dos mais importantes na ação política das mulheres militantes
do Bloco Autônomo, quando tentam exercer poder por meio contenciosos contra
Estados nacionais ou opositores políticos (TARROW, 2011).
Como o Bloco Autônomo não se compreende enquanto um coletivo político
delimitado, é preciso compreender como a identidade coletiva do “grupo de
afinidade” reúne pessoas em sequência de conflitos políticos, como forma redes
sociais de apoio e com esquema de ação coletiva que desenvolve a capacidade de
manter provocação com opositores (TARROW, 2011). Considerando isso, a maneira
como elas se organizam para atuar politicamente nessa situação é através de
identidades políticas coletivas, construídas a partir de elementos que geram
identificação e solidariedade, tais quais vestimentas, gritos e repertório de ação. A
partir de entrevistas com mulheres do Bloco Autônomo que costumam frequentar
manifestações, o presente trabalho busca compreender como essas ações coletivas
ajudam no reconhecimento de seus participantes, de seus interesses comuns,
solidariedade e identidade coletiva.

3.2 HISTÓRIA DO BLOCO
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O Bloco do Rio de Janeiro se entende como um “grupo de afinidade”. A
forma que atua pode ser compreendida enquanto uma rede de militantes,
organizados em coletivos políticos ou não, ligados por redes sociais de apoio e uma
identidade política coletiva que fazem uso de determinada estética e repertório de
ação coletiva, que é acionada em momentos de manifestação. Essa maneira de se
estar em manifestação, segundo os militantes, é herança do ciclo de mobilizações
nos anos de 2013 e início de 2014, que ficou conhecido como “Jornadas de Junho”.
Os militantes do bloco autônomo remontam a 2013, mas entendem como início não
junho, mas sim março, nas mobilizações contrárias à desocupação da Aldeia
Maraka’nã.

3.2.1 Mobilizações contra a desocupação da Aldeia Maraka’nã, em 2013

Durante as mobilizações contrárias à desocupação da Aldeia, muitos desses
militantes se conheceram e formaram a rede de apoio e organização que mais tarde
seria

necessária

nas

ações

coletivas

das

grandes

manifestações.

Mas,

principalmente, no momento da desocupação, algumas ações coletivas coordenadas
de enfrentamento ao aparato policial foram postas em prática e entraram no
repertório de ação desses militantes.
Na resistência à desocupação da Aldeia, em que Ayara e Tânia estavam
presentes, Fernanda teve primeiro contato com esse “grupo de afinidade”. Ela é
moradora da Zona Sul da cidade, branca e mãe. Conta que foi “truculência da
desocupação” que a levou a querer estar nesses espaços, onde conheceu Tânia e
Ayara. Na época, Fernanda não tinha um ativismo político e a Aldeia foi onde ela
primeiro teve contato tanto com a militância política, quanto com as visões do “grupo
de afinidade” Bloco Autônomo sobre essa forma de atuar e se organizar
politicamente.
Hoje, Fernanda continua militante desse “grupo de afinidade”, atuando,
principalmente, em “atividades ligadas a moradores de rua”. A vontade de trabalhar
junto a “moradores de rua” surgiu nas mobilizações de 2013, por “ver como a polícia
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agia diferente com manifestante branco da zona sul e com moradores de rua, que
estavam presentes e atuando nas ocupações de 2013”.
Durante a desocupação da Aldeia, Fernanda também conheceu Gabriela,
uma professora, moradora da região próxima à ocupação, apoiadora dos ocupantes.
Diferente de Fernanda, Gabriela já tinha um ativismo político anterior às
mobilizações de 2013. Ela se define como anarquista e, na época, era militante de
organização anarquista. Como as categorias de “autonomia” e “horizontalidade”,
norteadores de prática política do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo, tem visões
anarquistas da ação política, Gabriela se aproximou desses militantes.
Nesse sentido, compreender o ano de 2013 é essencial para entender a
incorporação de ações coletivas de enfrentamento no repertório de ação do grupo e
identidades coletivas que surgiram daquelas mobilizações. São fatores importantes,
considerando-se que militantes do bloco se reconhecem não como um coletivo
firmemente delimitado, mas como um “grupo de afinidade”, adeptos de uma tática,
como forma de se estar na manifestação e com uma determinada estética.
Uma dessas táticas adotadas é o “Black Bloc”, que se define como uma
estratégia de autodefesa de manifestação diante de repressão policial. A tática, que
ganhou esse nome década de 1980, na Alemanha, consiste na adoção de uma
determinada estética durante a manifestação, com roupas pretas e máscaras, e na
opção por ações coletivas de enfrentamento à polícia e destruição do que
consideram “símbolos do capitalismo” (DEPUIS-DÉRI, 2014). As ações coletivas de
enfrentamento à polícia, ou “ações diretas”, como são chamadas pelos militantes,
podem englobar diferentes ações: uso de pedaços de madeira ou metal como
escudo a balas de borracha disparadas pela polícia, construção de barricadas com
lixo e fogo para impedir a passagem de veículos, lançamento de pedras,
sinalizadores e as próprias bombas de gás lacrimogêneo utilizadas contra
manifestantes.
Fernanda, apesar de não ser adepta da tática, conhece a tática por
proximidade:
Não existe o grupo organizado Black Bloc, é uma tática. Tática política de
enfrentamento ao capital. Eu vejo também como um desabafo, da galera
que foi esculachada a vida toda e agora pode responder. Tem uma galera
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de comunidade na tática que passa a vida tomando esculacho da PM
[Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro] e a é uma maneira de dar uma
resposta.

A fala de Fernanda sugere que a adoção de ações coletivas de
enfrentamento tem um aspecto importante e simbólico de “resposta” contra a
brutalidade policial. Nesse sentido, o uso de violência enquanto tática, as “ações
diretas”, tem como função tirar esses atores do papel de vítima passiva da violência
policial, estatal ou da desigualdade social e mudar a forma de pensar cidade,
propriedade e política (DUPUIS-DÉRI, 2014).
O momento de desocupação da Aldeia Maraka’nã, como resposta à
operação de remoção dos indígenas, de acordo com os presentes, foi o momento de
aprendizado de ações de enfrentamento contra o aparato estatal. Elementos
estéticos característicos do Bloco ainda não estavam presentes, mas o repertório de
ação coletiva de enfrentamento começou a ser montado. Na foto, a seguir, é
possível ver um grupo realizando uma “ação direta”, uma ação coletiva de
enfrentamento à força policial, com objetivo de impedir sua passagem em direção a
outros manifestantes.
Figura 12 – Desocupação da Aldeia Maraka’nã, em 2013

Fonte: O Globo.
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3.2.2 Mobilizações contra o aumento de tarifa

Nem todos os militantes do Bloco estavam presentes na desocupação da
Aldeia. As mobilizações de Junho também foram momentos importantes de
disseminação das estratégias de enfrentamento da polícia e elementos estéticos do
grupo. É o caso de Bruna, que esteve presente nas primeiras mobilizações de 2013,
no Rio de Janeiro, contra o aumento das passagens. Bruna é negra, mãe e
moradora de uma favela, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela já tinha uma ativismo
político antes das manifestações de 2013, mas sua militância era ligada a um partido
político de esquerda, de maneira que foi acompanhada de outros militantes desse
partido na primeira manifestação de 2013 que esteve presente. Segundo Bruna,
Não éramos muitos, não, sei lá, umas mil pessoas [na manifestação]?
Estávamos tranquilos ali perto da Central. Daí, do nada, pum, pum, pum, um
monte de bomba da PM [Polícia Militar], totalmente desnecessário. Tomei
uma bala de borracha na perna esse dia. Achei que a gente ia morrer ali
sufocada, foi ali que vi que esse pacifismo não leva a nada.

Bruna narra que foi a violência policial que motivou sua aproximação dos
militantes do Bloco Autônomo. Ao criticar o “pacifismo”, Bruna põe em xeque a não
adoção de ações coletivas de enfrentamento à violência policial por parte de seus
antigos companheiros de partido, ao mesmo tempo que valoriza essa prática dos
militantes do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo e explica sua escolha por essa
nova militância.
Bruna conheceu os militantes do Bloco Autônomo nas assembleias
promovidas por eles para discutir as mobilizações contra o aumento da tarifa do
transporte público, divulgadas pelos sites de redes sociais, e motivada pela
“curiosidade de ver quem era aquela gente que peitava a PM”. As assembleias
também foram um momento importante para os militantes do Bloco se
reconhecerem. Foi lá que Bruna conheceu Fernanda, Tânia, Gabriela e Ayara.
Segundo Bruna “era doido, eu vivia pra aquilo. Se não tava em manifestação, tava
em assembleias enormes que iam até três horas da manhã”.
As mobilizações contra o aumento da tarifa do transporte público das
grandes cidades, que já vinha acontecendo em espaços como “Movimento Passe
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Livre”, de São Paulo, e “Fórum de Lutas Contra o Aumento da Passagem”, no Rio de
Janeiro, foram a pauta inicial das grandes mobilizações de rua nesse ano. As
manifestações seguintes foram se tornando massivas na cidade do Rio de Janeiro.
No dia 17 de junho de 2013, na região central da cidade, mais de 100 mil pessoas se
reuniram em ato. A internet teve papel fundamental para a massificação desse
evento, com diversas chamadas públicas em blogs e páginas no Facebook, bem
como o compartilhamento massivo de informações produzidas pelos próprios
manifestantes, conhecidos como “midiativistas”. Nesse momento, a pauta inicial de
insatisfação com aumento da passagem já tinha sido pulverizada em diversas
pautas de insatisfação generalizada.
Nesse dia, os primeiros conflitos com ações coletivas coordenadas de
enfrentamento do aparato policial, bem como a adoção de elementos estéticos da
tática conhecida como “Black Bloc”, marcaram o início de um ciclo de
enfrentamentos, que se deu no exterior da Assembleia Legislativa Estadual do Rio
de Janeiro (ALERJ). Na foto, a seguir, é possível observar a presença de elementos
estéticos da tática “Black Bloc”, como o uso de máscaras, bem como as “ações
diretas”, ações coletivas de enfrentamento, contra os policiais que faziam a
segurança da Assembleia.
Figura 13 – ALERJ, Rio de Janeiro, 17 de junho de 2013
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Fonte: O Globo.

Segundo Gabriela, militante e professora que estava presente no dia do
enfrentamento na ALERJ:
Aquele dia da ALERJ foi, sei lá, inexplicável. Não sei de onde surgiu tanta
gente, e nem todos eram nossos conhecidos. Não tinha Black bloc como um
grupo fechado. Galera tava ali aprendendo ali na hora o que tava
funcionando. Teve uma sensação de poder ali, de que é possível enfrentar a
polícia com um monte de mascarados.

A máscara é um elemento importante na fala de Gabriela e têm diversas
funções dentro do bloco. Primeiro, para criar uma identidade coletiva política para
militantes adeptos à tática e gerar laços de solidariedade política momentânea entre
militantes que podem ou não se conhecer, considerando que esse não é um grupo
fechado.
Essa função de criação de identidade coletiva política e sua importância
ficam evidentes na seguinte fala de Gabriela: “sensação de que todo mundo
mascarado já se conhecia e era amigo”. Isso serve também como instrumento de
visibilidade para reconhecimento mútuo de militantes (ALBUQUERQUE; PEDRO,
2015). Outro importante aspecto da máscara é sua função de manutenção do
anonimato do manifestante que a veste.
O anonimato da máscara é compreendido para os militantes de diferentes
maneiras. A primeira é o anonimato como um dispositivo de segurança, de proteção
da identidade, para tentar evitar que o Estado, materializado na figura da polícia,
identifique individualmente. Segundo Fernanda:
A máscara não é só um símbolo black bloc, é proteção nesse Estado
miliciano que a gente vive. Que agora a gente tem a confirmação de que tá
vivendo, mas, em 2013, já tinha gente que já era ameaçado por ela”. Ela
conta ter sido vítima de perseguição política por parte de milícias na cidade:
“É bizarro [ser ameaçada pela milícia], porque você não pode ir pra polícia,
porque é a própria polícia que tá envolvida”. Fernanda ainda entende que a
proteção da identidade é especialmente importante para militantes que
moram em áreas dominadas pela milícia: “você que mora na Zona Sul, você
tá mais ou menos segura, né? Não vai tomar um tiro de miliciano ali em
Copacabana, Ipanema… Imagina? Agora, se você mora na Baixada, em
área de miliciano, o negócio é diferente. Quem que tá querendo lutar ali, tá
com a vida correndo risco, então, é uma questão de proteção.
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O anonimato também carrega conotações políticas para os militantes, que
se reivindicam enquanto um movimento sem lideranças, da negação de uma ideia
de vanguarda ou liderança entre eles (DUPUIS-DÉRI, 2014), e uma oposição a
individualização da ação, já que poderia ser qualquer um mascarado (BORGES,
2017) Nesse sentido, o anonimato pode ser entendido também a partir da questão
da “horizontalidade” colocada por esses militantes, como uma recusa de liderança.
No caso de militantes mulheres, o anonimato também está ligado a uma questão de
gênero. As roupas por elas usadas são propositalmente largas, cabelos longos são
presos em bonés ou capuzes. Outro sentido possível é da liberdade de expressão
que a máscara confere ao mascarado. O ato de se mascarar, para muitos militantes,
tem como função ajudar a compor a forma de ser e atuar no meio social, como uma
forma de ajudar a se expressar melhor (ALBUQUERQUE; PEDRO, 2015).
Após as manifestações massivas de 17 de junho, no Rio de Janeiro, quando
as máscara começaram a ser utilizadas por diversos manifestantes, as mobilizações
continuaram intensas, com a grande manifestação do dia 20 de junho na cidade,
com número calculado de 300 mil pessoas.
Figura 14 – Manifestantes com escudo em manifestação de 20 de junho de 2013, no
Rio de Janeiro
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Fonte: UOL.

A questão do uso da máscara gerou também um debate público sobre o
direito ao anonimato. Em setembro de 2013, um projeto de lei que vedava o uso da
máscara foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(ALERJ). Este fato gerou bastante descontentamento entre os militantes do Bloco
Autônomo, que questionaram a medida na internet.
Outros elementos, tanto estéticos quanto estratégicos, se apresentaram nas
mobilizações de 20 de junho de 2013, no Rio de Janeiro. Uma delas é a adoção de
roupas escuras. A roupa preta, que inclusive originou o termo “Black Bloc”, “bloco
negro”, em tradução livre, diferencia os adeptos dessa tática dentro “grupo de
afinidade” de outros manifestantes “partidários”, como eles chamam militantes de
partidos políticos, que geralmente vestem as cores de seu partido de filiação. Como
se trata de um grupo não delimitado, eles se reconhecem a partir da vestimenta nas
manifestações e se juntam em um único “bloco”.
Além de diferenciar dos outros grupos e produzir identificação coletiva, as
roupas tem como primeira função expressar, no interior da manifestação, uma crítica
radical a forma institucional da política (DUPUIS-DÉRI, 2014). Essa crítica é
expressada pelas vestimentas porque o bloco contrasta bastante visualmente com
os outros manifestantes “partidários”, que carregam as cores de seu partido, e
porque a adoção dessa determinada estética remete também a adoção de
determinadas ações coletivas de enfrentamento do grupo, as “ações direitas”.
O elemento estratégico de enfrentamento à polícia também aparece com
mais intensidade no dia 20 de junho de 2013. Os militantes que se identificam
enquanto adeptos à tática “Black bloc” compreendem-na como uma estratégia de
defesa da manifestação contra violência policial. Pode-se entender, então, que
violência possui uma via dupla – a violência policial durante os protestos e a
violência empregada por militantes adeptos da tática de enfrentamento da polícia.
Essas duas violências se retroalimentam (BORGES, 2017).
Uma das militantes do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo, adepta da
tática “Black bloc”, é Sofia, uma ativista jovem, estudante, que não estava presente
nas manifestações de 2013, porque era muito nova na época, mas hoje é militante

56

do Bloco Autônomo e utiliza a referida tática. Além de militante do Bloco Autônomo,
Sofia se define como “anarcopunk”. Ela diz que foram as músicas do gênero punk
rock que a influenciaram a se interessar por política. Sofia se aproximou do Bloco
Autônomo durante a ocupação de sua escola, em 2015, na Zona Oeste do Rio de
Janeiro, onde conta que militantes do Bloco Autônomo ajudavam alunos a se
protegerem das ameaças que recebiam.
De acordo com Sofia, o uso da violência é uma forma de se fazer ouvir:
“cara, porque se você for protestar bonitinho no Centro, tudo lindo, limpinho, você e
seu cartaz, nada vai mudar. Ninguém vai te ouvir. Nenhuma mudança política
acontece se não for debaixo de porrada”. Nota-se, então, que a violência para esses
militantes deve ser entendida fora de uma questão moral, mas como um ato político
que não pode ser manifestado por meio de palavras. O uso da força como um meio
eficaz de expressar crítica (BORGES, 2017)
Depois das mobilizações do dia 20 de junho, as manifestações começaram a
perder seu tamanho. Nas palavras do militantes, só permaneceram indo a
manifestações nas ruas os mais “combativos”. As mobilizações desses militantes
mais “combativos” ficou muito atrelada à greve unificada de professores da rede
municipal e estadual do Rio de Janeiro. Apesar de não ter o tamanho das
mobilizações anteriores, os confrontos com policiais se intensificaram.
Figura 15 – Manifestação de professores, em 15 de outubro de 2013
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Fonte: O Globo.

3.2.3 Ocupações

Além do apoio à greve dos professores, militantes do Bloco também
decidiram por duas ocupações políticas na cidade. A primeira, em frente à casa do
então governador do estado, Sérgio Cabral, no bairro do Leblon, de classe média
alta da cidade, que ficou conhecida como “Ocupa Cabral”. A ação foi iniciada em
julho de 2013. Já a segunda, no mês seguinte, em agosto de 2013, se deu pela
ocupação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e ficou conhecida como “Ocupa
Câmara”.
No dia 20 de julho de 2013, foi decidido por dois militantes a retomada da
ocupação, à época chamada de “Ocupa Delfim Moreira”. Porém, os primeiros dias
dessa ocupação foram de bastante perseguição política por parte de milícia,
segundo os militantes, o que levou esses dois militantes iniciais a se afastarem da
ocupação. Outros ativistas do bloco, porém, não queriam o fim da ocupação e
trocaram seu nome para “Ocupa Cabral”, em 28 de julho do mesmo ano. As
demandas principais dos ocupantes eram o impeachment do então governador
Sérgio Cabral e a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigação dos gastos públicos nas obras para a Copa do Mundo Fifa de 2014.
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Figura 16 – Ocupa Cabral, em 28 de julho de 2013

Fonte: O Globo.

Segundo Fernanda: “A gente não esperava tanta repercussão, mídia
internacional… Acho que foi uma das primeiras assim com tanta repercussão no Rio.
Aí, já na primeira semana, já começaram as ameaças”. Antes dessa retomada do
“Ocupa Cabral”, havia existido uma tentativa prévia de ocupação do mesmo espaço,
com as mesmas pautas, no fim de 2012 e início de 2013. Porém, para os militantes
do bloco, a ocupação é contada a partir de sua retomada, em julho de 2013, quando
eles começaram a ocupar também o espaço.
Ainda de acordo com Fernanda: “As pautas iam surgindo conforme a gente
ficava lá. Demolição da escola, assassinato do Amarildo, as pessoas iam chegando
e colocando demandas. Era lindo, uma assembleia pública lá pra debater diversas
pautas e classes sociais no meio do Leblon. Foi muito bom, aprendemos muito lá”.
A ocupação como uma ação coletiva se tornou parte do repertório de ação
do Bloco, gerando uma outra ocupação na cidade, em 8 de agosto de 2013 até 15
de outubro de 2013, o “Ocupa Câmara”, ocupação externa a Câmara Municipal do
Rio de Janeiro.
Figura 17 – Ocupa Câmara, em agosto de 2013
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Fonte: UOL.

A principal demanda do “Ocupa Câmara” era por uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) do sistema de transporte público do Rio de Janeiro. A
ocupação contou com diversos momentos – ocupação interna, ocupação externa e
reocupação interna da plenário.
Pela proximidade tanto espacial quanto ideológica das duas ocupações, elas
frequentemente faziam trocas de materiais e militantes entre elas. “A gente ia
andando do centro até o Leblon e voltava, de uma ocupação para outra”, segundo
Bruna, uma das militantes. A forma ocupação se tornou importante para uma
questão de repertório de ação dos militantes e para a solidificação das redes de
afeto e solidariedade entre eles. Ainda conforme Bruna, “ocupação tinha muita treta,
né? A gente caia no pau, mas, no fim, ficou quase todo mundo amigo”.
Outro destaque positivo, refere-se à divisão sexual do trabalho dentro dos
“ocupas”. Segundo Isabela, “no Ocupa Cabral, que acabou que foi onde eu fiquei
mais, não tinha isso de homem vai pra linha de frente e mulher lava a louça. Todo
mundo ia pra linha de frente e todo mundo ajudava na ocupação. Era bom isso”. O
destaque de Isabela sobre a divisão de tarefas entre militantes homens e mulheres é
importante para pensar como a questão da “horizontalidade”, para os militantes do
Bloco Autônomo como recusa de hierarquias políticas ou sociais, opera nas relações
de gênero desse grupo.
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Se compreendermos as desigualdades de gênero como relações nas quais
poderes estão desigualmente distribuídos entre os diferentes gêneros, ir contra essa
desigualdade é uma forma de afirmar esse “horizontalidade”. A questão do
horizontalidade aparece também em outros aspectos, principalmente, na questão da
ausência de liderança. Para eles, a ocupação teve sucesso em ser uma organização
sem lideranças. Segundo Isabela, “era uma organização sem líder, ninguém
mandava em ninguém, tudo era decidido em assembleias horizontais. A mídia tentou
fabricar vários líderes, mas a verdade é essa: não tinha”. Para Fernanda:
A mídia quer fabricar líderes, para pegar pra “boi de piranha”. Pegaram
quem tava mais de frente, mas isso não quer dizer que ninguém era líder de
nada. Acontece que algumas pessoas têm mais facilidade de assumir
tarefas que outras, vários fatores de trabalho, cuidado de filho, onde mora,
interferem nisso aí. Mas assumir mais tarefas não era liderança, tudo era
decidido coletivamente e a pessoa só desempenhava a função que o
coletivo pensava. Aí, vem o Estado, a grande mídia, e cria um líder na figura
das pessoas mais ativas no movimento.

Percebe-se, então, que a questão da liderança, para essas mulheres,
aparece como oposição à “horizontalidade” das decisões coletivas em assembleias,
entendendo que essa “liderança” seria um empecilho a um “horizontalidade”. A
questão da ausência de liderança é constantemente debatida entre militantes do
Bloco, desde a simbologia da máscara, da negação da individualização da ação, até
a forma com que organizam a ocupação. Segundo Gabriela:
Se a gente quer uma coisa nova, um mundo novo, a gente tem que começar
agora. Tem uma frase muita boa que eu gosto, não lembro onde eu li, que é
“não é sobre o comunismo que vem através da luta, mas sobre o
comunismo que se vive na luta”. É bem isso que eu penso.

A fala de Gabriela sobre o desejo de “um mundo novo” reflete caráter
biopolítico das lutas atuais, que trabalham no campo dos desejos e não das
reivindicações. As reivindicações podem ser atendidos, os desejos atendem a outra
lógica (YAMAMOTO, 2019). A falência do sistema em não atender esses desejos e
ainda produzir restrições à circulação de corpos e falas, através da repressão
policial, gera anseios de expandir a experiência política vivida para além das formas
institucionalizadas. Ao ir às ruas, as várias conexões experimentadas por diferentes
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corporeidades produzem um corpo político (YAMAMOTO, 2019). Nesse sentido, o
desejo opera criando situações em que esses corpos possam estar em espaços
sociais. Pode-se entender que o desejo coletivo tem um imenso prazer em ir à rua e
os limites das formas institucionalizadas de fazer política residem na impossibilidade
de conter essa pulsão em uma única identidade (YAMAMOTO, 2019).
As duas ocupações trouxeram também alguns problemas para os militantes.
Segundo Fernanda, “como o Ocupa Cabral recebeu muita atenção e apoio muito
rápido, nem a gente esperava tudo isso, as perseguições começaram logo alguns
dias depois. Gente seguindo os ocupantes, tirando foto. Ali que começou tudo
aquilo”. Muitos ativistas, mesmo os que não foram presos ou processados, contam
das dificuldades desse período. Ainda conforme Fernanda: “você vai entrando em
paranóia, tipo filme de 007, tá sempre sendo perseguida. Umas partes são verdades,
outras são ‘piração’ mesmo. Aí, sua relação com as pessoas fica péssima, você vai
descontando sua raiva nas pessoas próximas”. As relações interpessoais do grupo
se tornam fundamentais, segundo eles, por se tornarem uma rede de apoio para os
militantes que enfrentam problemas. Para Sofia, “é foda porque ao mesmo tempo
que você surta com as pessoas mais próximas, que geralmente são militantes
também, é delas que você mais precisa. Ninguém de fora entende quão pesado é
todo esse rolé”. Nesse sentido, fica evidente a importância das estruturas de ligação
entre as militantes. As redes sociais de apoios construídas entre elas são
consideradas fundamentais para o ativismo político.
O humor também é usado como forma de resistência furtiva (SCOTT, 1990)
à vigilância. Segundo Gabriela “tinha companheiro que sabia que tava sendo vigiado
que mandava tchauzinho pra quem tava seguindo ele, fazia pose pra foto, mandava
beijinho. Cada um lidou como conseguiu”. O fim das duas ocupações – a “Ocupa
Cabral”, em setembro de 2013, e a “Ocupa Câmara”, em outubro do mesmo ano –
não significou o fim das perseguições políticas aos militantes envolvidos nesses
espaços. No início do ano seguinte, em 2014, 23 ativistas ligados aos movimentos
tiveram sua prisão decretada. As mobilizações dos membros do Bloco, em 2014,
então, foram pela liberdade e o fim dos processos judiciais contra os manifestantes
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presos, com a campanha #EuApoioOs23, articulada pela internet, e a vigília em
frente à penitenciária onde os ativistas estavam.
Em 2016, a forma ocupação volta a ser importante para os militantes, nas
ocupações secundaristas e nas ocupações universitárias. Para Fernanda: “eu acho
que as ocupações, principalmente a dos secundaristas, teve muita influência dos
Ocupas Câmara e Cabral e acho isso ótimo. Tipo a gente ter plantado uma
sementinha. Alguns dos secundaristas que tavam ocupando lá em 2016 agora são
companheiros nossos”.
As mobilizações estudantis no Rio de Janeiro tiveram início em 21 de março
de 2016. No mês seguinte, já eram 68 escolas do estado ocupadas em decorrência
da greve de professores estaduais pelo reajuste salarial. No segundo semestre de
2016,

as

universidades

Constitucional

241,

foram

chamada

ocupadas
PEC

do

contra a Proposta de Emenda
Teto

de

Gastos,

que

congelava

constitucionalmente os investimentos federais em saúde e educação por dez anos.
As semelhanças na forma de ocupar dos Ocupas Câmara e Cabral com as
ocupações estudantis de 2016 gerou simpatia dos militantes do Bloco Autônomo,
que forneciam ajuda material e de militantes para os estudantes. Segundo Bruna, “a
gente ia nas escolas perto da nossa casa, via como os meninos estavam, dava uma
ajuda. Mas era tudo eles, era lindo demais. Foi lá que eu conhecia a Sofia, ainda
estudante secundarista, novinha! Agora tá aí, militando com a gente”.
Em 2017, os militantes do Bloco Autônomo do Rio de Janeiro voltaram às
ruas contra a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de
Janeiro (CEDAE).
Figura 18 – Bloco Autônomo em manifestação contra a privatização da CEDAE, em
fevereiro de 2017
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Fonte: Mídia 1508.

3.3 O ANO DE 2018 E O #ELENÃO, PRIMEIROS MESES

As mobilizações de 2018 do Bloco Autônomo foram marcadas pelas
discussões sobre a participação ou não das manifestações públicas #EleNão,
convocadas por grupos de mulheres na internet, contra a candidatura presidencial
de Bolsonaro. As discussões eram voltadas para o possível ganho político do
candidato do Partido dos Trabalhadores, principal adversário de Bolsonaro, com as
manifestações de rua.
Apesar das posições contrárias, os militantes do bloco decidiram pela
participação nos atos. Segundo Gabriela: “olha o que esse neofascista fez com a
gente. O PT mandou prender a gente e agora temos que fazer campanha para eles.
Nunca vou perdoar o Bolsonaro por me obrigar a fazer campanha pro PT”. Na
primeira manifestação #EleNão, estavam presentes Tânia, Ayara, Bia, Gabriela,
Bruna, Fernanda, Sofia e Isabela. Além da decisão por participação nas
mobilizações, o Bloco decidiu por mobilizações coletivas próprias, com campanhas
permanentes, panfletagens e confecção de faixas próprias no ato.
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Figura 19 – Bloco Autônomo na primeira manifestação do #EleNão, em 29 de
setembro de 2018

Fonte: Arquivo dos militantes.

Apesar da decisão pela participação na Manifestação #EleNão e da
presença de um número expressivo de militantes do Bloco, a manifestação foi o
tempo todo permeada por conflitos entre os membros do Bloco Autônomo e o carro
de som. Para Bruna: “acho ridículo esse negócio do carro de som. Parece uma
missa, só o padre fala e todo mundo fala amém”. As discussões sobre o carro de
som ficaram mais intensas quando alguma fala desagradou os integrantes do bloco
ou quando eles interpretaram que o carro de som estava tentando guiar a
manifestação. Ainda segundo Bruna:
Fica um falando a mesma coisa que o outro, mil vezes, é cansativo. Só
querem palanque. Tem uns que a gente tem que vaiar mesmo. O carro de
som mandou a gente ir pra algum lugar? Finge demência e vamos para
onde a gente tirou em reunião de ir.

A questão do carro de som pode ser analisada de algumas formas. Gohn
(2014) atenta para estética particular do grupo dentro da manifestação. Um dos
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pontos abordados pela autora é o que ela chama de “demanda-foco”, a inexistência
de carros de som e a utilização de palmas ou batuques como instrumentos nessa
forma de se manifestar. Dessa forma, a figura do “carro de som” é constantemente
questionada pelos participantes do bloco, seja pelos discursos em cima dele
proferidos, seja pela forma com que o protesto assume pela existência de vozes
mais destacadas. O questionamento de vozes com mais destaque que outras
caminha junto com outra característica desse grupo, também apontada pela autora
supracitada, da rejeição de lideranças, verticalização ou centralização do protesto
(GOHN, 2014). Entendendo a questão da “horizontalidade” como colocada pelos
militantes do Bloco Autônomo, o “carro de som” pode ser entendido como um
empecilho a “horizontalidade” defendida por eles, considerando que eles entendem
que a existência de vozes com maior destaque dentro da manifestação como uma
relação desigual entre forças políticas.
Além da tensão com o carro de som, a máscara também foi um ponto
gerador de conflito, tanto dentro do bloco, quanto com outros manifestantes. Dentro
do Bloco, as discussões eram sobre qual seria a hora certa de “morfar”, ou seja, de
colocar a máscara. Debatiam se o ideal é sempre que estiver “blocado”, quando o
Bloco Autônomo estiver presente numa manifestação, estar também “morfado” de
máscara para evitar reconhecimento facial dos militantes pela polícia. Ou se o ideal
é apenas “morfar” quando “der caô”, quando houver enfrentamento com forças de
repressão, para evitar atrair atenção antes do enfrentamento. A máscara também
gerou

conflito

com

outros

manifestantes

de

fora

do

Bloco

Autônomo.

Frequentemente, questionavam o motivo de usar máscara, algumas vezes,
arrancando máscaras de militantes do Bloco.
O repertório de ação dos militantes do Bloco Autônomo também gerou
conflito entre eles e manifestantes de fora do bloco. Ao final da manifestação, por
não concordarem em ir até um show programado para o encerramento da
manifestação, os militantes do Bloco Autônomo, junto com ocupantes da Aldeia
Maraka’nã, decidiram fazer uma ritual de fogueira para encerrar sua participação. A
fogueira foi questionada por outros manifestantes que, em alguns momentos,
tentaram apagá-la.

66

A segunda manifestação do #EleNão contou com menor número de
militantes do Bloco Autônomo, que entenderam que essa segunda manifestação
seria, na realidade, uma campanha eleitoral para o candidato concorrente de
Bolsonaro, Fernando Haddad. O percurso menor, da Cinelândia até os Arcos da
Lapa, onde um palco foi montado, desagradou os integrantes do Bloco, que
decidiram por não permanecer durante as falas e apresentações musicais.
O momento da “dispersão” do Bloco é sempre rápido. Após breve reunião
entre os presentes, a dispersão foi decidida por consenso e os membros do grupo se
afastando, trocando as camisas pretas por camisas coloridas e tirando as máscaras.
Além da troca de camisa, alguns também usam adesivos de partidos políticos.
Segundo Sofia:
O adesivo eu guardo quando me dão durante a manifestação, sempre tem
uns que me dão. Aí, no final, eu coloco, pra passar mais batida pela polícia.
Não posso chegar fantasiada de black bloc onde eu moro pra todos os PM’s
de lá me verem. É minha fantasia de pelego.

A fala de Sofia sobre sua “fantasia de pelego”, “pelego” sendo ativistas
políticos não adeptos à tática “black bloc”, e “fantasia de black bloc” mostra como os
elementos de identificação coletiva são usados por esses grupos de diferentes
maneiras. Ao mesmo tempo que “se fantasiam de Black Bloc” em manifestações
para se identificarem coletivamente com determinado repertório de ação coletiva,
também usam a “fantasia de pelego” para não ser reconhecida como “black bloc”
fora do contexto de manifestação, evitando a possível repressão que ser identificada
como adepta ao uso da tática “Black Bloc” pode acarretar.
Figura 20 – Segunda Manifestação #EleNão
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Fonte: Arquivo próprio.

A frase “Não começou agora e não termina nas urnas”, estampada na faixa
dos militantes do Bloco Autônomo, reforça sua predileção pela atuação política na
esfera da sociedade civil, não entendendo a política institucional como um vetor de
mudanças sociais. Após a eleição, membros do Bloco, insatisfeitos com a eleição de
Bolsonaro, decidiram compor uma manifestação convocada por entidades sindicais
e estudantis para o dia da posse do novo presidente, em primeiro de janeiro de
2019.
As entidades que convocaram a manifestação decidiram trocar por uma
assembleia, o que foi entendido por militantes do Bloco como um “recuo”. Segundo
Sofia:
A pelegada recuou, né? Com o papo de deixar as instituições fazerem o
papel delas. Mas a gente vai fazer assim mesmo. Não tem essa de torcer
para governo “facho” dar certo. O certo que pode dar pra eles não vai ser
certo pra gente. Tem que perturbar ele desde o primeiro dia.
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A fala de Sofia exemplifica a visão política do Bloco Autônomo, que privilegia
como modo de atuação política o uso da ação coletivas, em detrimento da estratégia
política partidária.
A manifestação seguiu, então, apenas com o Bloco Autônomo e grupos
estudantis secundaristas, com pouco mais de 100 pessoas. Sem um percurso
definido, os manifestantes decidiam por onde ir coletivamente conforme a
manifestação se desenrolava, evitando bloqueios policiais. A não existência de
percurso definido previamente, sendo este decidido durante a caminhada pelos
manifestantes presentes, exemplifica a noção de “horizontalidade” colocada por
esses militantes, como tomada de decisões coletivas e recusa à ideia de liderança.
O grupo decidiu ir até à porta da Assembleia convidar as entidades a se juntarem à
manifestação. Não conseguindo apoio, seguiram até a Central.
O baixo número de manifestantes contrastou com o alto número de policiais.
Segundo Sofia:
É sempre assim quando é manifestação nossa. Tem três PM’s para cada
manifestante. Eles têm uma tática de repressão desde 2013 que eles vão
cercando a gente, chama envelopamento, que me falaram que eles
aprenderam na gringa, na França, eu acho, pra Copa. Aí, eles envelopam a
gente e não deixam mais a gente andar, revistam o tempo todo, prendem.
Não dá nem pra morfar. Vai morfar com o PM a dois metros de você e
olhando pra tua cara? Ele vai vir te prender.

O depoimento de Sofia mostra a tensão entre manifestantes do Bloco
Autônomo e Policiais Militares. Principalmente, a desconfiança dos militantes em
relação aos agentes da força policial. Ao final da manifestação, de fato, ocorreram
muitas revistas e apreensões de manifestantes, que foram levados para diferentes
delegacias. Os militantes do Bloco Autônomo seguem seu próprio protocolo durante
as revistas, filmando-as e demonstrando conhecer leis sobre revista. Ainda conforme
Sofia:
Tem que filmar eles e tem que mostrar que sabe que ele tá errado, se não,
eles montam em cima e fazem o que querem, até plantam coisa na mochila
dos outros. Eu ali falei que só ia ser revistada por PM mulher porque é meu
direito. Aí, eles não me revistaram. Eles que se virem para achar uma
mulher, problema deles. Tem que falar que você sabe que é seu direito você
mostrar sua mochila, que quer PM do seu gênero, que tem direito de filmar
a abordagem, tudo isso.
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O protocolo seguido pelos militantes é compartilhado entre eles antes de
toda manifestação, em forma de cartilha virtual, lembrando os direitos do
manifestante diante de revistas e apreensões, para evitar que manifestantes
“rodem”, ou seja, sejam levados para delegacia. No caso da revista levar a
apreensão de manifestantes, os militantes também se articulam para ir até a
delegacia para qual os manifestantes apreendidos são levados e conseguir
advogados para acompanhá-los. Conforme Sofia:
A gente tem alguns advogados ativistas que a gente aciona em caso de
apreensão e tal, mas se você mostrar que sabe a lei, às vezes, eles nem
levam. O foda é quando são vários apreendidos, aí eles fazem de
sacanagem de levar para várias DPs diferentes e a gente tem que ir
rodando de DP em DP para soltar os outros. Porque mesmo se não tiver
delito, se não levar advogado, eles deixam a gente mofando lá horas. Eu
mesma já rodei uma vez sem nada, de bobeira, só porque alguém do bonde
tinha um jet [lata de tinta spray usado para grafite] e fiquei horas na DP
porque eles tavam de sacanagem com a gente. A galera demorou a
conseguir advogado, aí, foi quase a noite inteira lá.

A primeira grande manifestação que o Bloco Autônomo participou no
governo Bolsonaro foi a Marcha do Dia Internacional das Mulheres, no dia 8 de
março de 2019, chamada de #8M. O Bloco se organizou de modo a deixar mulheres
levarem as faixas confeccionadas na frente.
Figura 21 – Faixas do Bloco Autônomo no #8M
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Fonte: Arquivo próprio.

A manifestação seguiu no Centro do Rio de Janeiro, da Igreja da Candelária
até a praça Cinelândia. A chegada à Cinelândia foi marcada por tensões entre
mulheres do Bloco Autônomo e mulheres da direção do ato. O motivo da tensão foi a
decisão da direção do ato de gradear a escadaria em frente à Câmara Municipal e
reservar para faixas aprovadas em assembleia prévia. Segundo Bruna, “elas querem
é fazer área vip de manifestação. Daqui a pouco, cobra abadá. Que isso?
Manifestação não tem área vip. Branca da Zona Sul não deve estar acostumada.
Que assembleia que decidiu isso que não foi divulgada? Não, a gente vai lá”.
As mulheres do Bloco Autônomo decidiram desmontar a grade montada e
subir as escadarias da Câmara com a sua faixa. De acordo com Bruna, “elas vão
chiar à beça. Finge demência, ignora. A gente tem tanto direito de estar aqui quanto
qualquer um, todo mundo tem que poder subir se quiser. Eu não ocupei essa
Câmara e comi gás de pimenta para agora ter área vip aqui, tem que subir todo
mundo”. Pode-se entender o “fingir demência” orientado por Bruna em sua fala como
uma forma de resistência a partir da evasão (SCOTT, 1990), considerando que
militantes do Bloco Autônomo estavam em menor número que as outras ativistas.
As discussões entre mulheres do Bloco Autônomo e da direção do ato
ocorreram após mulheres do Bloco escalarem e desmontarem as grades montadas.
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O debate entre elas abordou, principalmente, se deveria ou não existir uma parte do
protesto separada. As militantes do Bloco Autônomo argumentavam que não deveria
existir uma separação entre manifestantes, enquanto as outras mulheres
argumentavam que a grade tinha sido decidida em assembleia. As militantes do
Bloco Autônomo penduraram suas faixas, apesar dos protestos do carro de som,
mas decidiram ir embora por não concordarem com as grades que foram
recolocadas. É possível compreender que existência de grades que separavam
manifestantes, na visão das militantes do Bloco Autônomo, como uma forma de ferir
o “horizontalidade” que eles defendem enquanto prática política. Segundo Bruna:
Cara, essas assembleias antes do ato são muito importante da gente ir. Eu
queria ir, mas essa eu nem fiquei sabendo dessa da construção do 8M, aí
eu acho muito antidemocrático uma assembleia que não é divulgada
amplamente decidir coisas tipo gradear uma parte da manifestação. Mas é
complicado também quando a gente vai. Eu fui numa na UERJ do #EleNão,
era uma só gente buscando palanque, só gente de mandato ou, pior, gente
que queria ser de mandato falando. Não era uma assembleia de verdade,
era um teatro. Aí é foda, não aguentei ficar.

A fala de Bruna mostra que, apesar de valorizarem assembleias, existem
aquelas que são consideradas “verdadeiras” e aquelas consideradas “teatro”. Essa
diferenciação se dá pela presença ou não de pessoas que buscam “palanque”,
entendido aqui como ter mais voz que outros presentes, que seria um impeditivo
para o “horizontalidade” que essas militantes defendem.
A última manifestação em que o Bloco Autônomo esteve presente
acompanhado foi a Greve da Educação contra os cortes do governo federal, em
maio de 2019, conhecida como 15M.
Figura 22 – Bloco Autônomo na manifestação #15M

72

Fonte: Arquivo próprio.

O Bloco não marcou ponto de encontro. Apesar disso, estava presente boa
parte dos militantes. Segundo Sofia, “a gente conversou até por Signal sobre vir,
mas a parada é que a galera sempre vem, nem precisa marcar. Aí, brota uma faixa
com alguém, brota umas bandeiras. É só procurar um monte de doidão de preto que
você acha a gente fácil”. O depoimento de Sofia mostra como elementos estéticos
adotados, representados pelo “um monte de doidão de preto”, em referência às
roupas pretas que usam, funcionam como modo de identificação coletiva dos
mesmos.
Durante o percurso, militantes diversas vezes discutiram verbalmente com
policiais que os filmavam e os revistavam. Sofia reclamou: “os caras são foda. Olha
lá, eles ficam filmando a nossa cara, depois não quer a gente use máscara. Só eu,
eles já revistaram três vezes, trouxeram até PM mulher só pra isso”. Perto do ponto
final da manifestação, a tensão entre militantes do Bloco e a polícia aumentou
quando policiais tentaram abaixar a faixa que protegia o rosto de manifestantes de
serem filmados. Sofia alertou:
Fica esperta que os caras estão envelopando só a gente e afastando a
gente do resto da manifestação para pegar a gente. Vai ter caô, se você não
quiser ficar no front, aquela bandeira anarcofeminista ali é a bandeira de
recuou, fica nela com a galera do kit de primeiros socorros.
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O “front”, o momento de confronto entre manifestantes e policiais, ocorreu
próximo a Central do Brasil, no fim da manifestação. O “front” é dividido em funções,
de acordo com a vontade de cada manifestante. Se dividem entre “escudos”, com
pedaços de madeira ou tapumes usados para se proteger de balas de borracha, que
ficam primeiro, protegendo o restante; logo atrás estão os “rojões”, pessoas
equipadas com fogos de artifício para distrair as forças policiais; e, por último, a
“bandeira de recuou”, com kit de primeiros socorros, responsável por ajudar
manifestantes

feridos.

Alguns

desempenham

também

a

função

“mídia”,

constantemente a filmar e fotografar as ações policiais para colher provas de
possíveis abusos.
As funções não são fixas. Um manifestante pode exercer mais de uma
função, como “escudo” e “rojão” ao mesmo tempo, ou pode trocar de função, estar
como “rojão”, mas decidir ajudar a “bandeira de recuou”. Elas também não são
combinadas ou coordenadas, o material necessário para exercer cada função é
levado por cada um, de acordo com sua vontade, comunicado entre os
manifestantes na hora e dividido entre eles, de acordo com a necessidade.
As “ações diretas”, como chamam as ações de enfrentamento a forças
policiais, são geralmente feitas dentro do “grupo de afinidade”, pessoas que já se
conheciam previamente de outras manifestações e decidem na hora a ação. Porém,
também é comum que os grupos se misturem. De acordo com Sofia, “eu não gosto
muito do pessoal do MEPR [outro coletivo político que adota “ação direta”], discordo
de muitas coisas políticas, mas na hora do front é isso que tem. Tá do seu lado, você
vai ajudar, ele vai te ajudar”.
Além de enfrentamentos com forças policiais, o repertório de ação das
“ações diretas” também pode incluir pixos ou realização de barricadas para proteger
manifestantes. Elas são consideradas o ponto alto da manifestação. Uma
manifestação “que teve ação direta” é uma boa manifestação, para militantes do
Bloco Autônomo. Segundo Sofia, “a manifestação da educação, o 15M, tava pique
2013! Teve ação, foi muito bom”.
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Figura 23 – Grafite de protesto em prédio militar, na manifestação #15M

Fonte: Arquivo próprio.

3.4 APONTAMENTOS

A opção pelo uso da violência enquanto tática política por militantes
mulheres e da adoção de uma estética que remete ao uso dessa violência pode ser
compreendida também como um desejo de enfrentamento da materialidade do
poder da dominação masculina, uma contraposição a esse biopoder. Entende-se a
“ação direta” empregada por mulheres também como crítica radical a restrições à
circulação de seus corpos e falas, movida pelo desejo de expandir sua vivência
política. A violência como tática política também pode ser compreendida como uma
forma de subverter o papel da mulher como vítima de violência e abusos, mudando a
forma de pensar as relações de gênero.
A construção dessa identidade política das mulheres militantes do Bloco
Autônomo, que frequentam manifestação, perpassa questões tanto estéticas de
identificação, quanto de mulheres que fazem uso da violência como tática política.
Essa identidade política coletiva, responsável por agregar essas militantes em ações
coletivas, na rede de militantes Bloco Autônomo, influencia na forma delas se
organizarem e agirem politicamente.
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4 CAPÍTULO 3 – NA INTERNET

"Nós somos Anonymous.
Somos uma legião.
Nós não esquecemos.
Nós não perdoamos.
Esperem por nós.”
(Lema do grupo de hackativismo Anonymous)

4.1 INTRODUÇÃO

Como visto anteriormente, a maior parte das mobilizações feitas pelos
militantes do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo é realizada a partir de postagens
e eventos criados em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. O presente
capítulo pretende analisar como as mulheres do Bloco, presentes tanto na Aldeia
Maraka’nã, quanto nas manifestações, utilizam a internet em sua organização
política.
Um elemento importante na atuação política na internet são as “hashtags”,
representadas pelo símbolo “#” antes de palavras ou frases, que funciona como uma
indexação dos assuntos discutidos na rede. Além das convocações online, muitas
vezes, as próprias manifestações são transmitidas ao vivo para redes sociais e as
informações são compartilhadas em tempo real entre apoiadores das mobilizações
de rua. São as chamadas “mídias alternativas” ou “midiativista”, que surgem como
alternativas ao que os militantes chamam de “grande mídia”, a qual não deve ser
confiada por possuir agenda própria.
A internet também serve para organização interna dos militantes, para
convocar reuniões fechadas e manter redes de apoio em funcionamento através de
comunicadores como Signal, Telegram e Whatsapp. Ao mesmo tempo, a rede
também pode ser um local inseguro, onde as comunicações internas do grupo
podem ser vazadas ou acessadas através de invasões virtuais ou “grampos”. Essa
ambiguidade, de um importante local para mobilização, mas que pode estar sob
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vigilância, está sempre colocada nas discussões entre os militantes do Bloco
Autônomo. Isso posto, é necessário compreender como se dão as relações em
diferentes espaços virtuais.
4.2 COMO USAM A INTERNET
4.2.1 Páginas de convocação
As páginas em redes sociais online, como Facebook, Instagram ou Twitter,
que são ligadas ou administradas por militantes do Bloco Autônomo, têm papel
importante na capacidade de mobilização desses atores. “Ter uma página grande”,
ou seja, com número expressivo de usuários que a acompanhe, é necessário
quando se quer marcar uma manifestação, por exemplo.
Algumas páginas, como a Anonymous Rio e Black Bloc RJ, são “antigas” e
têm o seu papel de “convocadoras” já consolidadas entre esses militantes. Essas
páginas existem desde as mobilizações de junho de 2013 e tiveram papel ativo nas
convocações.
Figura 24 – Página Anonymous Rio

Fonte: Facebook Anonymous Rio.
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Figura 25 – Página Black Bloc RJ

Fonte: Facebook Black Bloc RJ.

As militantes descrevem a animação inicial com o grande poder de
mobilização das páginas em redes sociais como uma “romantização” da ferramenta.
Segundo Gabriela, “em 2013, tinha um grande romantismo com esse negócio todo
da internet, de que a gente seria capaz de muitas coisas através da internet,
possibilitaria um monte de coisa, um espaço livre”. A “liberdade” da internet vista
com “romantismo”, descrito por Gabriela, pode ser compreendida através da ideia de
“horizontalidade” operacionada por militantes do Bloco Autônomo. Essa “liberdade”
estaria ligada à possibilidade de compartilhamento de dados sem uma relação
dispare de poderes, sendo assim, similar ao conceito de “horizontalidade” como uma
forma de se organizar politicamente que rejeite a diferenciação de seus participantes
a partir de uma posição de poder.
Com grande alcance e capacidade de mobilização, diversas páginas
surgiram durante as Jornadas de Junho com objetivo de convocar manifestantes.
Muitas utilizaram símbolos que marcaram as mobilizações, como a máscara do
grupo hackativista Anonymous.
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Figura 26 – Convocação da página Black Bloc RJ para mobilizações, em julho de
2013

Fonte: Facebook Black Bloc RJ.

Passada as mobilizações de 2013, algumas idealizações sobre as
potencialidades da internet foram diminuindo. Segundo Gabriela
Hoje, o que a gente fez em 2013 não é mais possível, os algoritmos do
Facebook mudaram, só aparece o que é impulsionado, publicação paga.
Agora, temos a noção de que a internet não é esse espaço horizontal
maravilhoso, nem tem como ser se temos atores com dinheiro agindo nela.

Na fala de Gabriela, a categoria “horizontal” como uma forma de se
organizar e agir politicamente aparece como uma impossibilidade por ter “atores com
dinheiro”, atuando sobre a rede. Percebe-se, então, a visão da militante sobre o
“dinheiro” como criador de relações desiguais de poder. De acordo com Sofia:
A mudança dos algoritmos diminuiu bastante com a nossa capacidade de
mobilização. Um post ou um evento que tem só compartilhamento, curtida e
comentário orgânico precisa de muita interação para competir com os posts
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pagos do Facebook. Isso sem contar os robôs pagos para compartilhar em
massa uma notícia.

O depoimento de Sofia explica de forma mais detalhada como os “atores
com dinheiro” da fala de Gabriela atuam de forma a impedir a “horizontalidade” na
internet. Isso reforça a ideia dessas militantes do “dinheiro” como produtor de
relações desiguais de poder na rede.
As páginas também servem como um meio de amplificar o discurso do
“grupo de afinidade”. Para tentar vencer a barreira das novas configurações do
Facebook, textos, fotos ou notícias produzidas por coletivos, com páginas de menor
alcance, são compartilhados por páginas maiores. Nesse sentido de amplificação de
discurso do grupo, os chamados “memes” têm grande importância. “Memes” são
imagens ou vídeos de humor contendo uma mensagem simples de poucas linhas ou
palavras com objetivo de espalhar de forma viral na internet. Os “memes” podem
servir internamente ao grupo para manter uma certa coesão no discurso político do
grupo. Frequentemente, eles extrapolam os limites virtuais. Frases como “é como no
meme…” ou “já viu o meme onde…” são comuns entre os militantes mais novos. As
imagens de grande alcance também servem como elemento de identificação
coletiva, em que se reconhecem em compartilhamentos e comentários de páginas
de grande alcance.
Figura 27 – Meme produzido pela página Cédula Anarquista
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Fonte: Facebook Cédula Anarquista.

O meme produzido pela página “Cédula Anarquista”, na qual a imagem de
uma criança sorrindo representa “nois tudo” (em referência a ativistas do Bloco
Autônomo) e o motivo do sorriso da criança é a queima de uma loja, tem como
objetivo a exaltação do uso da “ação direta”.
As páginas em redes sociais de maior alcance, porém, são a minoria.
Grande parte das páginas de coletivos e indivíduos do bloco tem poucos usuários
seguidores, bem como poucas interações nas redes sociais. Elas costumam surgir e
desaparecer de acordo com sua necessidade. A efemeridade das páginas serve
também enquanto uma estratégia de defesa de alguns militantes. A internet ao
mesmo tempo é um espaço usado para convocações e um espaço perigoso, que
não deve ser confiado, em que se está sujeito a perseguições e ataques. Segundo
Gabriela:
A internet ao mesmo tempo que é um espaço de liberdade muito grande,
também pode ser um meio de vigilância e controle. Eles têm todos os seus
dados, muitas informações sobre você, que podem ser usadas pra tudo.
Desde de vender um tênis até te mandar pra cadeia.

A “vigilância” remete à questão do anonimato como parte da prática política
do Bloco Autônomo, evidenciado anteriormente pelo uso da máscara nas
manifestações. Aqui, a “vigilância” na internet aparece como o reconhecimento de
manifestantes por parte de agentes repressivos do Estado, de forma que, assim
como a máscara pode ser um dispositivo de segurança, apagar páginas também
pode ser entendido como forma de dificultar o controle sobre os dados.
Essa vida curta de coletivos e páginas tem sido usada como estratégia
desde antes da internet. Segundo Martins e Souza (2018), mulheres anarquistas na
América Latina sempre estiveram articuladas em rede. Nesse sentido, esse tipo de
organização é menos rígida, associações são fundadas e têm vida efêmera, mas
são compostas pelas mesmas pessoas. Essa efemeridade seria tanto uma
estratégia contra repressão, como apontado anteriormente, mas também por falta de
recurso para se manter enquanto um movimento social.
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Apesar da ausência de uma única organização, essas mulheres circulam em
diversos espaços. Essa circulação, segundo as autoras supracitadas, é motivada por
redes internas, compostas tanto por ativistas homens, quanto mulheres. Durante a
pesquisa, alguns coletivos políticos foram formados e dissolvidos – sejam coletivos
exclusivamente femininos, sejam mistos. Os coletivos formados nem sempre se
identificam enquanto anarquistas. Além da não identificação com uma única filosofia
política, a efemeridade pode ser compreendida enquanto estratégia, de parecer uma
nova organização para confundir possíveis repressões, porém, compostas pelos
mesmo atores.

4.2.2 Comunicadores

Além

das

páginas

de

convocação,

os

aplicativos de mensagens

instantâneas de smartphone são muito usados na organização interna dos militantes
e para combinar ações coletivas, virtuais ou não.
Grupos de mulheres são criados frequentemente diante de desafios
coletivos colocados diante das mulheres do Bloco Autônomo. Esses desafios são,
principalmente, como lidar com situações de violência e abuso contra mulheres.
Quando esses desafios se apresentam, as mulheres que compõe essa rede se
reúnem, geralmente virtualmente, para traçar estratégias de enfrentamento a partir
de um repertório de ações já conhecidas por elas. Dentre essas ações, as mais
usadas são os chamados “escrachos”, exposições de situações de violência ou
abuso.
Esses “escrachos” podem ser virtuais, com criação e compartilhamento de
publicações em redes sociais com objetivo de expor situações de agressão e abuso,
ou presenciais, com objetivo de inviabilizar algum evento de algum homem acusado
de agressão ou abuso. Um dos “escrachos” acompanhados foi o caso de um
midiativista acusado por duas ex-companheiras, uma delas militante do Bloco
Autônomo, de violência física e psicológica. Após divulgação dos relatos de abusos
feita através de postagens em redes sociais, um grupo no Whatsapp de mulheres
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militantes do Bloco Autônomo foi formado para discutir possíveis ações coletivas
contra o agressor.
As militantes, após deliberação por grupo de Whatsapp, decidiram pela
exposição dos casos relatados em páginas de grande alcance. Além de expor os
casos, as militantes se organizaram a fim de impedir a exibição de um filme
produzido por esse midiativista. Para isso, elas combinaram uma sucessão de
postagens sobre os relatos de abuso nas redes sociais do estabelecimento onde o
filme seria exibido. As militantes conseguiram que a exibição da produção fosse
cancelada usando essa estratégia. Além de organizar ações coletivas, os aplicativos
de troca de mensagem instantânea servem para organização interna do grupo.
Combinar locais de encontro para manifestação, confecção de faixas e outros
materiais.
Pode-se perceber, então, que a internet alterou a forma de se organizar, já
que ela oferece a possibilidade de transcender barreiras físicas. É possível
compreender também que a escolha por uma forma organizacional de rede e
dependência da internet pode ser analisada a partir da questão do “horizontalidade”,
a visão de que organizações formais estão fadadas a uma hierarquização, falta de
transparência e democracia (NUNES, 2014).
Nesse sentido, a rede possibilita que se coordene ações sem a necessidade
organizações formais. A questão que pode ser levantada é se essa ausência de
organização formal seria indicativo de uma desorganização por parte desses
movimentos ou de uma organização de outra forma (NUNES, 2014). O uso dos
comunicadores para organização interna suscita debates sobre maneiras de manter
a privacidade das conversas. Dessa forma, sempre se questiona qual é o “melhor
aplicativo”, ou seja, o menos suscetível a invasões. Para Gabriela, “agora é o Signal,
mas já foi o Telegram. Tá sempre trocando, sempre inventam uma criptografia nova.
Só não dá pra ser o Whatssap. As conversas do Whatsapp são quase públicas”.
Ainda que a internet seja largamente usada como meio de se organizar por
esses militantes, essa escolha não é livre de crítica. Ainda de acordo com Gabriela,
“a gente tem que ter a noção também que internet não faz movimento social. Ela
pode ser usada pra comércio, controle ou pode ser instrumento de luta. Tem que
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saber usar. Por isso, tem que ter cultura de segurança, não ser rastreado. Isso é ato
de resistência”. A “resistência” na internet, defendida por Gabriela, está ligada a “não
ser rastreado”, ou seja, ao anonimato nas redes. É possível compreender esse
anonimato como uma forma de resistência discreta (SCOTT, 1990).

4.2.3 Mídias alternativas como contraponto

As mídias livres ou alternativas, que surgiram na internet, principalmente na
cobertura de manifestações desde as Jornadas de Junho, também têm um
importante papel na presença online dos militantes autônomos. Os militantes que
desempenham papel de mídia alternativa são os chamados “midiativistas”. Segundo
Gabriela:
Comunicação, para nossa luta, é fundamental. Na mídia alternativa, a gente
produz o contradiscurso da grande mídia, a tecnologia é importante. Os
midiativistas serviram para desmentir muita desinformação da grande
imprensa durante os protestos.

A fala de Gabriela mostra a importância da mídia alternativa para esses
militantes. Para eles, essa forma de mídia é uma maneira de contrapor um discurso
“da grande mídia” com o qual eles não concordam.
Segundo os militantes, em 2013, as mídias alternativas desempenharam
papel importante na cobertura das manifestações, fornecendo imagens em tempo
real das mobilizações. Conforme Sofia, “teve o caso de um mídia em 2013 que
filmou um PM botando flagrante na mochila de um garoto. Se não fosse isso, o
garoto tava preso até hoje”. Outro papel importante que as mídias alternativas
desempenham, para militantes do Bloco Autônomo, é de uma defesa a partir do
compartilhamento de informações, como mostra o depoimento supracitado de Sofia.
Figura 28 – Página da Mídia Independente Coletiva – MIC
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Fonte: Facebook Mídia Independente Coletiva – MIC.

Figura 29 – Página da Rede de Informações Anarquista

Fonte: Facebook Rede de Informações Anarquista.

A figura de uma mídia alternativa em oposição à “grande mídia” tem grande
relevância na atuação política desses ativistas. As críticas à “grande mídia”, ou seja,
a canais tradicionais de comunicação, são diversas.
Fernanda fala sobre os meios tradicionais de comunicação: “a grande mídia
queria caçar um líder em 2013. Não tinha líder, eles fabricaram alguns. Fora a
violência midiática de criar o sujeito terrorista para criminalizar as manifestações”.
Nesse sentido, a militante mostra o entendimento de que esses veículos de
comunicação também são um instrumento de repressão, capaz produzir narrativas
que não seriam verdadeiras. Segundo Gabriela:
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A gente vive a sociedade do espetáculo, né? Esse espetáculo que a mídia
controla é um tipo de poder. Poder esse que pode destruir a imagem de
uma pessoa, de um grupo, pode acabar com vidas. Em 2013, teve um
esforço discursivo grande da mídia de transformar os grupos políticos em
quadrilhas.

Fernanda também fala de uma desconfiança sobre a mídia: “eles falavam
que a gente tava na rua para ganhar dinheiro, o que nunca foi verdade. Era só para
descredibilizar a luta e calar a boca das ruas”. A partir dos conceitos de
“horizontalidade” e “autonomia” mobilizados pelo Bloco Autônomo, as falas de
Gabriela e Fernanda sobre a “mídia” mostram um entendimento de que existe uma
disparidade nas relações de poder de disseminação de discurso. Enquanto a
“grande mídia” é capaz de disseminar bem o seu discurso, os militantes do Bloco
Autônomo não têm o mesmo sucesso. Já a “autonomia” residiria na possibilidade de
construir mídias alternativas, responsáveis por disseminar as narrativas do “grupo de
afinidade”. Além das críticas sobre o papel dos meios tradicionais de comunicação
na construção de uma narrativa que, segundo elas, não corresponde com a
realidade, as mulheres do bloco criticam como é feita a representação da “mulher
black bloc” nessas mídias tradicionais. Conforme Isabela:
Durante o Ocupa Cabral, a mídia queria fazer qualquer coisa para nos
atingir. Como as pessoas mais ativas eram mulheres, uma dessas revistas,
Veja, Época, IstoÉ, sei lá, fez uma reportagem enorme chamando uma das
ocupantes de “namoradeira” porque ela beijou dois caras na ocupação num
mesmo dia e de “musa” dos black blocs, meio pra desqualificar mesmo. Até
ensaio pelada essa companheira foi convidada para fazer. Isso mostra o
machismo dessa mídia podre. A gente já é desqualificado por ser militante,
militante mulher então. Por isso que a gente tem que ter a nossa. Imagina
se vão questionar algum companheiro homem da militância dele se ele
namorar cinquenta meninas ou se vão chamar ele pra ensaio pelado.

O depoimento de Isabela adiciona um outro fator à análise do poder da
“grande mídia” – as relações de gênero. As narrativas construídas por essa “grande
mídia” seriam, na visão da militante, mais perpetuadoras de uma desigualdade de
gênero. Fernanda concorda: “toda aquela construção da figura da Sininho era
também machismo, né? A mulher sedutora com cara de menininha capaz de
manipular os pobres meninos que não sabiam o que estavam fazendo”. A mídia
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alternativa aparece, então, como um contraponto a essa figura dos meios
tradicionais de comunicação, em que é possível estabelecer uma narrativa própria,
enquanto mulheres e militantes.

4.2.4 Como tática de defesa

Além do papel de construção de narrativa própria e para convocações para
ações, a internet é muito usada como instrumento de defesa dos militantes. Essa
defesa se faz de diferentes formas. Uma das maneiras como a rede é usada para a
apoiar militantes é através de transmissões ao vivo de manifestações, com objetivo
de mostrar possíveis abusos do uso da força por parte da polícia. Dessa forma, os
midiativistas, ou apenas “mídias”, têm papel importante durante o percurso da
manifestação, filmando e fotografando ações policiais, revistas e apreensões.
Figura 30 – Midiativistas filmando ação policial em manifestação de 2017, no Rio de
Janeiro

Fonte: Mídia 1508.

A transmissão de manifestações cumpre dois papéis importantes. Tanto de
coibição de ações truculentas da polícia, quanto de construção de narrativa própria
dos manifestantes. Segundo Bruna, “a mídia grande, Rede Globo e afins, eles não
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mostram a manifestação como ela é. Foca em chamar a gente de vândalo. A mídia
alternativa desmente isso. Mostra que quem é violento é a PM”.
Além da proteção de manifestantes pela divulgação de imagens, a internet
também é utilizada como disseminação de informações importantes para militantes,
como números para ligar em caso de necessidade de advogados e manuais de
como reagir a abordagens policiais. Os manuais e números de advogados ativistas
geralmente são compartilhados em grupos de aplicativos de mensagens ou em
redes sociais horas antes de manifestações para que todos tenham acesso.
A postagem, a seguir, da página “Rede de Informações Anarquistas” ilustra
um desses manuais divulgados entre os militantes antes de manifestações. Além do
compartilhamento de informações sobre quais documentos levar e contatos de
advogados, os manuais criam uma forma padrão entre os militantes de resposta em
caso de abordagens policiais, como: “não fale com policiais”, “chegando na
delegacia só fale na presença de um advogado de confiança”.
Figura 31 – Exemplo de manual de manifestantes divulgado antes de manifestação,
em janeiro de 2016
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Fonte: Facebook Rede de Informação Anarquista.

A divulgação de manuais informativos de como agir em caso de abordagem
policial criam um repertório de ação de defesa comum a manifestantes que não se
conhecem, bem como o uso de uma linguagem específica utilizada apenas nesse
contexto, que busca demonstrar algum conhecimento jurídico para proteção do
manifestante apreendido ou revistado. Segundo Sofia:
A galera vai rodar? Viu PM encostando? Já sabe, todo mundo pega o
celular, começa a filmar. Não deixa o PM levar a mochila pra longe, você
mostra suas coisas, mulher é com PM mulher e tudo isso. Ele não pode te
levar se você tiver sem documento, não pode te algemar sem motivo, nem
te deixar sem roupa. O PM já chega e você já começa a falar juridiquês, um
me perguntou se eu era advogada uma vez.
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Além

do

compartilhamento

de

informações

úteis

a manifestantes,

transmissões ao vivo de manifestações e filmagens de possíveis abusos policiais, a
internet serve como meio de ampliar um pedido de ajuda. Como um “grupo de
afinidade” composto por membros de diversos movimentos sociais, o Bloco
Autônomo muitas vezes funciona como uma rede de solidariedade de movimentos
sociais, mobilizando seus militantes em diversos espaços.
Figura 32 – Postagem em rede social de pedido de ajuda após invasão da Aldeia
Maraka’nã, em março de 2019

Fonte: Facebook Aldeia Rexiste.
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Figura 33 – Pedido de doação, em novembro de 2019

Fonte: Facebook CLARJ.

Os pedidos de ajuda de diversos espaços, em forma de pedido de doações
ou denúncias de invasão em ocupações, servem como manutenção da rede de
militantes do Bloco Autônomo, mesmo fora de manifestações. De acordo com Sofia:
Quando eu vi o post da Aldeia que estava sendo invadida, eu nem pensei
duas vezes, fui lá direto. Foi a primeira vez que eu fui lá. Já tinha passado,
mas nunca entrado. E chegou um bonde junto. Acabou que a gente ficou
uns três dias lá, fazendo vigília para caso rolasse uma nova invasão.

4.2.5 Internet como vigilância
A questão da vigilância se estende ao que pode ou não ser postado
publicamente em redes sociais até ao que deve ou não ser discutido em grupos de
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aplicativos de troca de mensagens. O receio de uma possível vigilância em grupos
de aplicativo de troca mensagens instantâneas seria o medo de um possível
“grampo”, escuta telefônica, nos aparelhos de militantes do Bloco Autônomo.
Segundo Bruna, “isso já aconteceu antes, né? Uma galera foi grampeada aí, em
2013, e foi presa. Eu acho sequela discutir ação em celular, mas tem gente que faz”.
O medo de possíveis escutas telefônicas faz com que o grupo constantemente
busque aplicativos tidos como “mais seguros”. Ainda para Bruna:
A galera diz que o Signal é mais seguro, que a criptografia é mais forte, sei
lá. Já me falaram que conversa no Whatsapp é praticamente pública, que é
fácil de hackear. Mas antes, o Telegram era super seguro e teve um monte
de vazamento de mensagem do Telegram, né?

Além do cuidado com a segurança em grupos de aplicativo de mensagens,
as postagens em redes sociais públicas também são avaliadas como pouco seguras.
Conforme Bruna, “a galera tem que ter noção do que pode postar ou não, né? Têm
coisas que não se posta em lugar nenhum, nem em rede social fechada. Não dá pra
confiar em quem tá vendo essa exposição toda”.
A preocupação com a segurança, tanto em grupos de aplicativos de troca de
mensagens, quanto em postagens nas redes sociais, acaba gerando uma vigilância
interna no grupo. Frequentemente, militantes são repreendidos em grupos de troca
de mensagens. Frases como “não é papo para ter por aqui” ou “vamos conversar
isso ao vivo” são comuns para indicar que determinado assunto não é considerado
“seguro” para ser conversado virtualmente. As postagens em redes sociais,
consideradas mais inseguras que os grupos de troca de mensagens, também são
analisadas pelos integrantes do Bloco. É frequente que algum militante questione se
é certo publicar determinada foto do grupo ou da manifestação antes de postar nas
redes ou fotos já publicadas que sejam questionadas quanto à “segurança” nos
próprios grupos de troca de mensagens.
Percebe-se, então, que a relação com a internet pode ser tanto de
dependência, em caso de necessidade de compartilhamento de pedidos de ajuda,
ou organização, quanto de desconfiança pelo medo de uma possível vigilância.
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Segundo Gabriela, “acabou que ficamos todos muito dependentes da internet,
militantes ou não. Mas ela é um instrumento, pode ser bom ou ruim”.
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4.3 AS MANIFESTAÇÕES ACOMPANHADAS NA INTERNET
A fim de melhor compreender como a internet influencia essa forma de se
organizar e agir politicamente, as manifestações acompanhadas presencialmente
também foram acompanhadas virtualmente.

4.3.1 #EleNão
O papel da internet, sites de redes sociais e grupos em aplicativo de troca
instantânea de mensagens, como Whatsapp, Telegram e Signal, foi evidenciado na
construção de uma oposição a candidatura para presidente de Jair Bolsonaro, no
segundo semestre de 2018. Nesse contexto, as mobilizações do Bloco Autônomo
também se deram através de convocações na rede, por meio de postagens em suas
páginas de convocações em redes sociais.

Figura 34 – Convocação para manifestação contra a candidatura de Jair Bolsonaro
feita pela página Rede de Informação Anarquista, em 30 de setembro de 2018

Fonte: Facebook Rede de Informação Anarquista.
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criação
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postagens

de

convocações

gerais para as

manifestações contra a candidatura de Bolsonaro, os militantes do Bloco Autônomo
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também criaram eventos com objetivo de mobilizar seus militantes do “grupo de
afinidade”.

Figura 35 – Evento organizado pela página Rede de Informações Anarquistas

Fonte: Facebook Rede de Informação Anarquista.
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Figura 36 – Evento organizado pela página Black Bloc RJ

Fonte: Facebook Black Bloc RJ.

As imagens escolhidas para ilustrar os eventos do Bloco Autônomo remetem
a características importantes do “grupo de afinidade”. A imagem do primeiro evento
(Figura 35), “Anarquistas Contra Bolsonaro”, faz alusão a uma agressão a Jair
Bolsonaro. A opção feita pelos militantes por uma imagem que representa uma
“ação direta” de enfrentamento mostra o lugar de destaque que essa ação coletiva
tem dentro da forma de atuar politicamente desses militantes. O privilégio desse tipo
de ação coletiva por parte dos militantes do “grupo de afinidade” fica mais evidente
se comparado a outros eventos feitos por outros grupos políticos para a mesma
mobilização.
O segundo evento (Figura 36), intitulado “Antifas em Apoio às Mulheres e
Contra a Farsa Eleitoral #29S”, também remete à atuação política do Bloco
Autônomo que privilegia o uso da “ação direta” em detrimento da estratégia eleitoral.
A escolha do título como crítica a forma institucional de atuação política exemplifica
bem. Além do título, a imagem que ilustra o evento também deixa em evidência
determinada estética. O manifestante utilizando roupas escuras e máscara remete à
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estética adotada pelos militantes do “grupo de afinidade” Bloco Autônomo em
manifestação.

Figura 37 – Postagem sobre manifestação #EleNão

Fonte: Facebook Rede de Informação Anarquista.

As postagens em redes sociais dessas páginas de convocação sobre a
manifestação também ressaltam a “ação direta” como elemento importante na forma
de atuar politicamente dos militantes do Bloco Autônomo. A foto de um militante do
Bloco Autônomo saltando de skate sobre a fogueira acendida por eles durante a
manifestação, acompanhada da legenda “Forjado entre o fogo e o amor”, mostra
como a “ação direta” é entendida por esses militantes como “forjadora” de sua forma
de atuação e concepção política (Figura 37).
Entendendo que o “real” e o “virtual” não são opostos e que perceber essa
continuidade permite compreender as relações que as pessoas podem estabelecer a
partir dessa mídia (SOUZA, 2018), o ato de postar uma foto com conotação positiva
de uma “ação direta” pode ser entendido como ele mesmo sendo uma “ação direta”.

4.3.2 #8M
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As postagens das páginas ligadas a militantes do Bloco Autônomo sobre a
mobilização pela manifestação do Dia Internacional da Mulher refletem a tentativa de
construir a imagem da mulher que atua politicamente diferente do ideal construído
pela “grande mídia”, como abordado anteriormente na fala das ativistas.
A imagem do exército de mulheres curdas de Rojava (Figura 38), adiante, é
importante para mulheres do Bloco Autônomo porque, na visão dessas militantes, as
mulheres curdas estão “lutando pela autonomia de seu território”. Entendendo que
“autonomia” é um conceito chave para compreender a atuação política dessas
militantes, é possível compreender a relevância conferida a disputa política armada
pelo território curdo.
Para além da questão da “autonomia” como uma valorização do território, a
existência de uma Unidade de Proteção das Mulheres (Yekîneyên Parastina Jin –
YPJ) também representa, para mulheres do Bloco Autônomo, uma valorização da
participação feminina em ações coletivas de enfrentamento. Retomando a fala das
militantes da “construção da imagem da mulher militante” pela “grande mídia”, a
disseminação de um discurso que valoriza a ação coletiva de enfrentamento feita por
mulheres em contraposição a um discurso da “grande mídia” que, na visão delas,
subestima a importância da participação das mulheres nesse tipo de ação coletiva é
muito importante.

Figura 38 – Postagem da página Rede de Informações Anarquistas
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Fonte: Facebook Rede de Informação Anarquista.

Além da imagem do exército de mulheres curdas de Rojava como
“inspiração”, a legenda que acompanha a foto também faz críticas à forma como
mulheres estão atualmente representadas pelo governo federal, ao mesmo tempo
que valoriza a forma de atuação política das mulheres curdas, que entendem como
“ação direta”.

4.3.3 #15M

Durante o governo Bolsonaro, o Bloco Autônomo também realizou
convocações através de suas páginas em redes sociais para a manifestação contra
os cortes em investimentos federais na educação conhecida como #15M.
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Figura 39 – Evento do Bloco Autônomo para mobilização 15M

Fonte: Facebook.

Figura 40 – Postagem de convocação
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Fonte: Facebook Rede de Informação Anarquista.

Durante a manifestação, algumas “ações diretas” foram realizadas, como a
queima de um ônibus e o enfrentamento com a polícia. As postagens das páginas
ligadas a esse tipo de atuação política publicaram fotos dessas ações com objetivo
de enaltecê-las.
Figura 41 – Post sobre a queima do ônibus
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Fonte: Facebook Rede de Informação Anarquista.

Figura 42 – Enfrentamento com a polícia

Fonte: Facebook Black Bloc RJ.

Entendendo o Facebook como um espaço importante para atores engajados
politicamente disseminarem uma narrativa contrária ao discurso contra-hegemônico
(SOUZA, 2018), mostrar essa forma de atuação política que expressa sua crítica não
através de palavras, mas com o uso da força (BORGES, 2017), é uma maneira dos
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militantes do “grupo de afinidade” serem contra o apagamento de outras formas de
atuação política que a adoção da estratégia política eleitoral promove.

4.4 APONTAMENTOS
A internet é importante nas mobilizações dos militantes do Bloco Autônomo. A
partir

dela,

combinam-se ações, coordenam-se encontros, compartilham-se

informações e é construída sua própria narrativa.
A análise de como esses militantes agem na internet permite perceber como
as categorias “autonomia” e “horizontalidade” para os militantes do Bloco Autônomo
operam nessa situação. Inicialmente entendida como “muito horizontal”, no sentido
de não fazer diferenciação entre os usuários, ela foi bastante utilizada por esses
ativistas para mobilizações.
A decepção posterior com o não “horizontalidade” desse espaço, porém, não
foi suficiente para que abandonassem o seu uso. No lugar disso, adotaram uma
estratégia de “resistência” a partir do “não rastreamento”. Além de importante para
mobilização dos ativistas do Bloco Autônomo, a rede é entendida como fundamental
para a produção e disseminação do discurso e narrativas desses ativistas. Seja a
partir de páginas de mobilização, seja por mídias alternativas. O compartilhamento
de informações, feita através de páginas em redes sociais ou mídias alternativas, é
entendido por esses ativistas como uma maneira de se defender a partir da
divulgação de sua narrativa
Dessa forma, ressaltamos o questionamento levantado por Nunes (2014) da
predileção de uma forma de organização não formal dependente da internet, levando
em consideração a visão desses militantes de que uma organização formal tende a
não “ser horizontal”, ou seja, possui hierarquias. Isso não é um indicativo de falta de
organização, mas de uma outra forma de se organizar.

103

5 CONCLUSÃO

O trabalho acompanhou um grupo de mulheres militantes que se definem
como “grupo de afinidade” Bloco Autônomo do Rio de Janeiro. A partir desse
acompanhamento, tentou-se compreender como se dá essa forma de atuação e
organização política. Os dilemas da ação coletiva do grupo podem ser entendidos
tanto de uma forma instrumental, da busca de recursos escassos controlados pelo
Estado, mas, principalmente, partindo de uma perspectiva ideológica, de novas
percepções culturais que fomentam sua autonomia.
É possível entender esse “grupo de afinidade” como uma forma de atuar
politicamente baseada em semelhanças políticas e pessoas que não se propõem a
ser uma organização política bem delimitada. Nesse sentido, é possível perceber
que, dentro de um “grupo de afinidade”, as estruturas de ligação entre os
participantes são de grande relevância, entendendo que as “afinidades” são
políticas, mas também pessoais. Os militantes dentro do mesmo grupo de afinidade
se entendem não só como um grupo político, mas também como amigos.
Frequentemente, apresentam uns aos outros como “amigos” e estabelecem relações
de amizade. O grupo com que se divide essas experiências se torna uma rede de
apoio.
Para um grupo cuja a atuação política está tão ligada ao “confronto”, a
existência de uma rede de apoio que divida essas experiências e valide suas visões
políticas é fundamental para manutenção desses “confrontos”. Além das “afinidades”
pessoais, como amizades, as “afinidades” políticas também são importantes para
essa forma de se organizar. Dessa forma, a identidade coletiva do grupo é chave
para compreender como se organiza.
Essa identidade coletiva pode ser identificada em diferentes momentos – na
primeira identificação como “autônomos”, militantes que não têm sua atividade
política atrelada a partidos; na identidade coletiva expressa através de roupas,
máscaras e cocar; e no compartilhamento de memes e informações na internet.
Além de entender de que forma que é expressada, é preciso entender também como
a identidade coletiva é construída. No caso do Bloco Autônomo, percebe-se uma
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construção dessa identidade muito ligada a ações coletivas de enfrentamento, o
desenvolvimento de um pensamento político através da prática política.
A identidade coletiva do grupo, porém, não busca apagar outras identidades
coletivas, como é o caso da organização de mulheres indígenas na Aldeia e a opção
delas em manter elementos de identificação próprio em mobilizações externas.
Entendendo essa como uma das principais contribuições do pensamento descolonial
da Aldeia Maraka’nã para militantes do Bloco Autônomo, é interessante perceber as
diferentes estratégias para lidar com múltiplas identidades coletivas agindo dentro de
um mesmo “grupo de afinidade”.
Além da identidade coletiva, os conceitos de “autonomia” e “horizontalidade”,
princípios a partir dos quais os militantes atuam e se organizam, foram também
fundamentais para compreender como esse grupo entende política. A “autonomia”
pode aparecer de diferentes formas na prática política desse grupo. Quando um
militante fala sobre “autonomia”, geralmente se refere a um conjunto práticas, como
não ter sua militância política atrelada a partidos políticos, defesa de autogoverno e
formas próprias de organização interna e a valorização da política feita através de
“ação direta”, ações coletivas de enfrentamento, em detrimento da política feita em
âmbito institucional. O mesmo ocorre com a “horizontalidade”, que pode assumir
múltiplos sentidos na prática política do grupo. Quando um militante defende uma
“organização horizontal”, ele se refere a um conjunto de práticas, como a não
existência de lideranças, tentativa de não hierarquização da organização e combate
a relações desiguais de poder dentro do grupo.
Esses princípios podem ser observados em diversos momentos nas situações
em que o “grupo de afinidade” estava inserido, em ações coletivas, conflitos,
confrontos e repertório de ação. Eles também estão bem explícitos na escolha do
grupo pela organização via internet, sendo esse um meio de atingir a não
“hierarquização” que rejeitam nas organizações políticas formais.
As ações coletivas, especialmente de enfrentamento, tiveram papel
importante na construção política dessas mulheres, de quebra de papéis tradicionais
de gênero. O questionamento delas a partir de suas “ações direitas” do “lugar da
mulher na política” muda a própria forma do grupo de enxergar a política. Nesse
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sentido, as ações coletivas de enfrentamento também moldaram essa forma de se
organizar politicamente que questiona relações de poder existentes, como as
desigualdades de gênero. Pode-se entender que a opção pelas ações coletivas de
enfrentamento como estratégia política dessas mulheres em si já é uma “ação direta”
que desafia as visões de qual é o papel da mulher na política.
Desse modo, foi possível perceber que a não existência de uma organização
política formal e delimitada não implicou na não existência de uma organização e
atuação política desses militantes. Ao mesmo tempo, foi possível perceber que a
atuação e organização política dessas mulheres busca uma coordenação de ações
coletivas

sem

hierarquias,

a “horizontalidade” defendida, observando-se a

individualidade contida na coletividade e respeitando a “autonomia” interna, como é
o caso das mulheres indígenas. Pode-se também entender que ter experienciado
mobilizações e organizado ações coletivas teve um papel importante no
entendimento dessas mulheres do que é fazer político.
Sendo assim, o sentimento de pertencimento pessoal ao coletivo através
dessa identidade política construída e das estruturas de ligação entre elas mudou a
forma dessas mulheres de atuar e se organizar politicamente. Desenvolve-se a ideia
de uma organização não sustentada em hierarquias, pensando no princípio da
“horizontalidade”, mas em grupos de pessoas que constroem suas redes sociais e
ações políticas coletivamente.
Considerando o exposto acima, é possível concluir que as identidades
coletivas construídas através de ações coletivas de enfrentamento e também
expressadas através de roupas, máscaras e cocar, reforçam as estruturas de ligação
entre as mulheres militantes do Bloco Autônomo. A partir dessas ações coletivas de
enfrentamento e estruturas de ligação construídas, elas questionam a forma
institucional de se fazer política, bem como as visões do que é atuação política de
mulheres. Com isso, é possível perceber que, apesar de não constituir uma
organização política formal e bem delimitada, o “grupo de afinidade” Bloco Autônomo
constitui-se em uma forma de se organizar, pensar e agir politicamente.

106

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Luciana Santos Guilhon; PEDRO, Rosa Maria Leite Ribeiro.
Vigilância e visibilidade nas manifestações de 2013. Anais… ReACT – Reunião de
Antropologia da Ciência e da Tecnologia. Porto Alegre, v. 2, n. 2, mai. 2015.
Disponível em: <http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/react/article/view/1360>. Acesso em:
10 nov. 2019.
ALVAREZ, Sonia. Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista.
Cadernos Pagu, n. 43, p. 13-56, jan./ jul. 2014.
BARRETO, Marcos Rodrigues. Vultos na névoa: Do discurso histórico do
preconceito à resistência do índio urbano. 170f. 2014. Dissertação (Mestrado em
Memória Social) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2014.
BORGES, Rosa Maria Zaia. Democracia, Liberdade de expressão e Black Blocs.
Revista Direito e Práxis, v. 8, n. 1, p. 354-385, mar. 2017.
DUPUIS-DÉRI, Francis. Black blocs. São Paulo: Veneta, 2014.
GOHN, Glória Marcondes. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no
Brasil contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2014.
HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista
no final do século XX. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Antropologia do ciborgue.
Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 37-129.
MARTINS, Angela MariaRoberti; SOUZA, Ingrid Souza Ladeira de. Vozes femininas
do Anarquismo na Argentina dos séculos XIX e XX. Lex Cult, v. 2, n. 2, p. 210-244,
2018.
NUNES, Rodrigo. Organisation of the organisationless: Collective action after
networks. Spheres: Journal for Digital Cultures, 2014.
OFFERLÉ, Michel. Un homme, une voix? Histoire du suffrage universel. Paris:
Gallimard, 2002.
PALMEIRA, Moacir; BARREIRA, César (orgs.). Política no Brasil: visões de
antropólogos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006.

107

PISCITELLI, Adriana. Recriando a (categoria) mulher? In: ALGRANTI, L. (org.). A
prática feminista e o conceito de gênero. Textos Didáticos, n. 48. Campinas: IFCH/
Unicamp, 2002. p. 7-42.
QUIJANO, Anibal. Colonialidade e modernidade-racionalidade. Tradução Wanderson
Flor do Nascimento. [S.l.] , 2005. Disponível em:
<http://pt.scribd.com/doc/36091067/Anibal-Quijano-Colonialidade-e-Modernidade-Ra
cionalidade>. Acesso em: 10 nov. 2019.
REBUZZI, Daniela da Costa. A aldeia Maracanã: um movimento contra o índio
arquivado. Revista de @ntropologia da UFSCAR, v. 6, n. 2, p. 71-86, jul./dez. 2014.
SANTOS, Vinicius Pereira dos. A resistência da Aldeia Maracanã: um ponto de
oxidação pela “revolução ferrugem”. 137f. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências
Sociais) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Curso de Pós-Graduação
em Ciências Sociais, Seropédica, 2016.
SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Edições
Loyola Jesuítas, 1993.
SILVA, Paulo César Garré. Ação Coletiva: O desafio da mobilização. Revista
Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, Recife, v. 7, n. 2, p. 62-87, 2018.
SCOTT, James C. Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts. New
Haven: Yale University Press, 1990.
SILVEIRA, Thais Elisa Silva da. Identidades (in)visíveis: indígenas em contexto
urbano e ensino de história na região metropolitana do Rio de Janeiro. 132f. 2016.
Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional PROFHISTORIA) –
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores,
2016.
SOUZA, Patrícia Lânes Araujo de. Narrativas compartilhadas: o Facebook e a
produção de militâncias, memória e esquecimento nos movimentos sociais
populares. Comunicação oral apresentada na 31ª Reunião Brasileira de
Antropologia, 2018
SVAMPA, Maristella. Movimientos sociales, gobiernos, y nuevos escenarios de
conflicto en América Latina. In: MOREIRA, Carlos; AVARO, Dante (coord.). América
Latina hoy: sociedad y política. Buenos Aires: Teseo, 2012. p. 15-67.
TARROW, Sidney. Power in movement: Social movements and contentious politics.
Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

108

YAMAMOTO, Eduardo Yuji. Corpo político, implicação, representação: um estudo do
blog de Reinaldo Azevedo sobre o caso black bloc. Intercom, Rev. Bras. Ciênc.
Comun., v. 42, n. 1, p. 21-36, abr. 2019.

