
 

 

                  

AS “NOVAS” EXPRESSÕES POLÍTICAS DE JUVENTUDE EM SÃO LUÍS 

 

Andressa Brito Vieira1 
 
 
RESUMO  
 
As alterações político-econômicas consolidadas pelo 
neoliberalismo alteram a configuração das lutas sociais, 
incluindo as de Juventude. A partir dessa premissa, pretende-
se analisar e problematizar as expressões políticas de 
juventude em São Luís- MA entre 2010 e 2013. Inicialmente, 
apresenta-se um histórico e as configurações dos movimentos 
de juventude até a década de 1980 e, em seguida, os da 
década de 1990, demarcado pelas políticas neoliberais.  
  
Palavras-chave: Neoliberalismo. Expressões Políticas. 
Juventude. São Luís. 
 
ABSTRACT 
 
Consolidated economic-political changes by neoliberalism alter 
the configuration of social struggles, including youth. From this 
premise, we intend to analyse and problematise the terms 
youth policies in São Luís (MA) between 2010 and 2013. 
Initially, presents a history and settings of youth movements 
until the Decade of 1980 and then the late 1990, demarcated by 
the neo-liberal policies.    
 
Keywords: Neoliberalism. Political Expressions. Youth. São 
Luís. 
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1. INTRODUÇÃO  

Considerada fase da vida intermediária entre a frágil infância e a estressante 

vida de adulto, a juventude é tratada com referências emblemáticas, como rebeldia, 

indecisão ou irresponsabilidade. Assim, histórica e socialmente, a juventude é vista como 

uma fase da vida carimbada por uma instabilidade que se associa a determinados 

problemas sociais (PAIS,1990). 

Para romper com esse conceito “naturalizado” de juventude, é necessário 

inicialmente problematizá-lo e demarcar a existência de Juventudes, já que os jovens 

apresentam realidades socioeconômicas e visões de mundo distintas. São desigualdades 

sociais produzidas principalmente pelas condições de inserção no ensino e mercado de 

trabalho, além dos aspectos culturais, questões que mobilizaram politicamente os jovens ao 

longo da história. Assim, percebe-se que, 

Os inúmeros movimentos de transformação social, sejam eles radicais ou utópicos, 
que as últimas décadas viram surgir tiveram como principais articuladores os jovens. 
Isso se deve não apenas ao seu poder de mobilização -que não foi nada pequeno-, 
mas, principalmente, à natureza de idéias que colocaram em circulação, ao modo 
como as veicularam e ao espaço de intervenção crítica que abriram (BRANDÃO; 
DUARTE, 2004, p.7). 

 

Portanto, as recentes manifestações populares em diversas partes do mundo, 

também tiveram como protagonistas os jovens. Desde 2011, seguindo o contexto 

internacional e brasileiro, observou-se em São Luís (MA) a organização de alguns coletivos 

e ações políticas com relevante presença de jovens, tendo como pauta de reivindicação e/ 

ou direção para suas ações as questões políticas e culturais, muitas vezes associadas a 

demandas de caráter global. 

Em síntese, afirma-se que as atuais formas de organização não estão 

dissociadas da conjuntura política e econômica estabelecida a partir do início do século XX, 

que trouxe à cena novas perspectivas e dinâmicas para organização política, influenciando a 

morfologia dos movimentos sociais, inclusive os de juventude. 

Sobre o contexto político-econômico consolidado pelo neoliberalismo, busca-se 

discutir e problematizar as expressões de juventude na cidade de São Luís, de 2010 a 2013. 

Além desta introdução, na Seção 2, apresenta-se uma breve explanação sobre 

as expressões de juventude até a década de 1980. Na Seção 3, a configuração dos 

movimentos de juventude a partir da década de 1990. Na Seção 4, algumas expressões de 

juventude. A Conclusão sintetiza o conteúdo abordado no artigo. 

 

2. EXPRESSÕES POLÍTICAS DE JUVENTUDE ATÉ A DÉCADA DE 1980  



 

 

                  

Movimentos Culturais2 como o Hippie, o Black Power; e também momentos 

políticos memoráveis como Maio de 19683 na França, a Passeata dos Cem Mil4 no período 

da Ditadura Civil- militar, no Brasil, entre outros, são exemplos recorrentes e marcantes dos 

Movimentos de Juventude. 

Esses momentos organizaram-se no âmbito escolar/ universitário, configurando 

o Movimento Estudantil (ME) como a grande expressão e referência dos movimentos 

organizados por jovens até a década de 1980. No caso do Brasil, o meio estudantil 

fomentou o sentimento nacionalista frente à dominação colonial, incentivou as lutas 

abolicionistas e republicanas, além de participar de todos os momentos políticos importantes 

desse século (ARNS, 2011). 

Entre esses momentos políticos importantes destaca-se a Ditadura Civil-Militar 

como o período em que o ME foi mais combativo, à medida que cassados os direitos 

políticos as organizações de estudantes universitários e secundaristas, tiveram que 

“participar de protesto ou mesmo pegar em armas” (SOBRINHO, 2008, s/p), agindo muitas 

vezes clandestinamente. 

Na cidade de São Luís, nesse período, os jovens estudantes e/ ou pertencentes 

a grupos religiosos da Igreja Católica foram os expoentes das lutas sociais, repetindo o perfil 

de militantes que atuavam em nível nacional. A Fundação Universitária do Maranhão (FUM) 

e a Federação das Escolas Superiores do Maranhão (FESM), respectivamente chamadas 

atualmente de Universidade Federal do Maranhão e Universidade Estadual do Maranhão 

foram os principais nichos de articulação política do Movimento Estudantil (BORGES, 2008). 

Em 1984, quando a Ditadura afrouxava suas rédeas, nascia a União da 

Juventude Socialista (UJS) com um manifesto com trechos “Somos jovens operários, 

camponeses, estudantes, artistas e intelectuais. Buscamos o futuro e a liberdade, os direitos 

que nos são negados, a esperança banida, a vontade subjugada” (Site da UJS). A UJS 

participou ativamente das lutas por um país mais democrático, incluindo as lutas pelas 

eleições Diretas Já. 

Sem esgotar a lista de organizações e movimentos de juventude mais 

tradicionais até a década de 1980, observa-se uma combinação do contexto com o desejo 

de construir uma sociedade mais igualitária, imbuída dos princípios socialistas. Os militantes 

                                                           
2
 Ver livro “Movimentos Culturais de Juventude” (BRANDÃO; DUARTE, 2004). 

3
“Em maio de 1968, os estudantes franceses revoltaram-se contra a estrutura ultrapassada do ensino, 

tomando as ruas com barricadas que ficariam universalmente conhecidas como “as barricadas do 
desejo”. Os jovens foram extremamente eficazes na propagação do movimento, provocando uma 
imensa greve operária que envolve 9 milhões de trabalhadores e paralisou temporariamente a 
economia do país inteiro” (CAMPOS; MIRANDA, 2005, p584). 
4
 A Passeata dos Cem Mil, realizada em 26 de junho de 1968, foi um protesto que contou com a 

presença de 100 mil pessoas que lutavam contra a repressão e censura e teve como mote principal a 
revolta pelo assassinato do estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto (SOBRINHO, 2008).  



 

 

                  

associavam sua vida particular à atuação nos movimentos, consequentemente associados à 

política, gerando uma militância atiçada pela paixão política (GOHN, 2011). Nesse mesmo 

sentido, Silva (2008, p.70) atesta que: 

Os jovens e as jovens do período, em relações conflituosas, enovelaram-se em uma 
revolta da subjetividade (Heller, 1998), contra as formas de vida burguesas, contra 
as restrições a seus estilos pessoais de ser e estar no mundo, e, de toda forma, a 
favor da igualdade e da liberdade.  
 

Entretanto, é a partir do período de reabertura política que, para alguns 

historiadores, o Movimento Estudantil associou-se aos partidos. De acordo com Antonio 

Villas em entrevista à Wanderley Sobrinho (2008), “A UNE se torna um aparelho do partido 

desde então”, referindo-se à ligação da entidade ao PCdoB.   

O texto constitucional, aprovado em 1988, foi um instrumento que assegurou a 

legitimidade dos partidos, sindicatos e demais formas de organização política. Na década de 

1990, a reabertura política, a existência de canais institucionais de participação e as 

políticas econômica neoliberais (ancoradas na Reforma Gerencial do Estado5), foram os 

ingredientes para uma redefinição dos MS brasileiros, incluindo os de Juventude.   

3. AS EXPRESSÕES POLÍTICAS DE JUVENTUDE A PARTIR DA GLOBALIZAÇÃO 

Pode-se considerar que, a partir dos anos 1990, os movimentos sociais 

reconfiguraram-se especialmente devido às políticas de abertura dos mercados mundiais; às 

mudanças políticas do Leste Europeu; ao “declínio do marxismo como paradigma teórico e 

projeto de utopia social”; à chamada “nova revolução tecnológica em curso com a Internet e 

a era de computadores” (GOHN, 2011, p. 338). 

Essa nova configuração político-econômica é “quase invariavelmente 

apresentada como um processo benéfico e necessário” (CHESNAIS, 1996, p.25). Contudo, 

fez parte da chamada Guerra Fria e consolidou um engenhoso processo ideológico. O 

agravamento da “questão social”, por exemplo, foi descrito por Moraes (2009, p.69): “o 

desemprego crescente, fruto das políticas recessivas neoliberais, debilitou sobremaneira os 

sindicatos e outros movimentos de trabalhadores urbanos, enquanto os funcionários 

públicos das áreas da saúde e educação viram seus salários corroídos”. 

                                                           
5
 A Reforma do Estado ou Reforma da Gestão Pública em 1995, liderada por Bresser Pereira, 

ministro da Reforma do Estado no governo Fernando Henrique Cardoso tinha como objetivo 
“contribuir para a formação no Brasil de um aparelho de Estado forte e eficiente. Ela compreende três 
dimensões: a) uma dimensão institucional-legal, voltada à descentralização da estrutura 
organizacional do aparelho do Estado através da criação de novos formatos organizacionais, como as 
agências executivas, regulatórias, e as organizações sociais; b) uma dimensão gestão, definida pela 
maior autonomia e a introdução de três novas formas de responsabilização dos gestores-a 
administração por resultados, a competição administrada por excelência, e o controle social – em 
substituição parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que caracterizam a 
administração burocrática; e c) uma dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar 
da desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, 
ainda que limitada, própria da administração gerencia” (Site do Bresser Pereira). 



 

 

                  

Nesse contexto, os jovens encontraram duas problemáticas: preocupar-se com o 

desenvolvimento de seus projetos pessoais; e questionar as esferas institucionais. O 

individualismo exacerbado incentivado pelo contexto neoliberal transferiu para o individuo 

maior responsabilidade por seus fracassos, ocultando a estrutura econômica e social 

desigual, contra a qual deveria lutar coletivamente. A segunda problemática refere-se à 

alardeada crise da representatividade, que conforme Montaño (2003), é devida a um 

descrédito nas instituições democráticas/estatais ou classistas (partidos e sindicatos), 

substituindo-as pela crença na auto-ajuda, ajuda mútua, ou divina, e descrença nos 

processos de transformação social, considerando-se, portanto, inviável combater o 

neoliberalismo, apelidando os projetos macrossociais apenas como “velhos”.   

A realidade social foi compartimentada em Estado, Mercado e Terceiro setor - 

funcionando como uma área de encontro das funções públicas realizadas por iniciativas 

privadas: 

não se luta pelo poder estatal e/ou do mercado, pois eles seriam inatingíveis; o que 
se quer é o poder que está ao alcance do subalterno, do cidadão  (...) criado nas 
associações e organizações comunitárias (...) luta-se dentro  da (e reforçando a) 
ordem capitalista (MONTAÑO, 2003, p.141). 
 

Portanto, é a partir da associação da dinâmica individualista impressa nos 

processos de sociabilidade e o descrédito nos canais da democracia burguesa que nascem 

as expressões de juventude recentes. Por mais que os jovens continuem a se organizar em 

juventudes partidárias e organizações estudantis, são as ONGs, coletivos, conselhos de 

políticas públicas -relacionados à juventude- os espaços privilegiados para atuarem 

politicamente. Assim, emerge uma militância que não mais sobrepõe os interesses dos 

movimentos à sua vida pessoal, ficando a participação em causas coletivas relacionada aos 

seus próprios projetos já que, partir dos anos 1990, os militantes tendem a manifestar mais 

os próprios sentimentos que a se dedicarem a teorias, partido ou instituição de planejamento 

(GOHN, 2011).  

A maior expressão de ação política de juventude nos anos 1990, no Brasil, foi a 

campanha Fora Collor, em agosto de 1992, pelos “Caras Pintadas”, que culminou no 

impeachment do presidente. Para Mische (1997), a diferença entre os jovens dos anos 1960 

e 1990 baseia-se em uma alteração identitária, à medida que os jovens passaram de 

“estudantes” a “cidadãos”.  

Duas décadas depois, ouvia-se novamente o discurso da apatia política juvenil, 

pois mesmo com a existência de canais representativos como grêmios escolares, centros e 

diretórios acadêmicos, as juventudes partidárias, e a própria UNE, não havia grande 

interesse de filiação a essas organizações.  



 

 

                  

A partir de 2011, aliados aos movimentos globais como Occupy Wall Street e a 

Marcha das Vadias, as ruas brasileiras foram reocupadas por passeatas e protestos, 

compostas majoritariamente por jovens. Além, das ações políticas que seguiam a “epidemia” 

de contestação global, outras ações políticas apresentavam uma pluralidade de 

reivindicações localizadas, como as Marchas Contra a Corrupção, o #ForaRenan, o Fora 

Feliciano! e o Dia do Basta6. 

Em 2013, com as emblemáticas Manifestações de Junho, as discussões sobre 

as “novas” formas de ação juvenil e do perfil desse jovem entraram na “ordem do dia”. 

Dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) evidenciam o 

protagonismo juvenil nessas manifestações já que 63% dos entrevistados pertenciam à faixa 

etária considerada jovem (43% por pessoas entre 14 a 24 anos e 20% entre 25 a 29 anos).   

A interpretação predominante desses movimentos insiste que os novos ativistas 

desejam um tipo de política não construída só por políticos ou militantes 

partidários/entidades, mas por cidadãos; desejam atuar de maneira mais livre e horizontal; 

não realizam assembléias à moda antiga rejeitando decisões previamente enviesadas; tem 

como característica principal o questionamento do ativismo tradicional. Não existindo, então, 

““ódio de classe” nem “ordem unida”. Somente indignação e vontade de mudar” 

(NOGUEIRA, 2013, p.54).   

Certamente, a sua relação com os canais representativos é cada vez mais frágil, 

como comprovado pelos dados da Pesquisa IBOPE (2013). Durante as Manifestações de 

Junho, 89% dos entrevistados afirmavam não se sentirem representados por político, 83% 

por partidos políticos e aproximadamente 30% dos entrevistados apontaram o ambiente 

político7 como o principal motivo para as manifestações.  

Também para Ortellado (2013), esses movimentos darão maior ênfase ao 

processo que no resultado, pois é a horizontalidade, a utilização da democracia direta e a 

criatividade das suas ações que serão capazes de dar sentido a eles. A criatividade seria 

apresentada na construção desse “novo” processo, através de uma variedade de ações que 

associam um novo e velho repertório de confronto8. 

                                                           
6
 Para ler resumo dessas ações políticas, ver Vieira (2013).    

 
7
 Nesse item foram sistematizadas as seguintes reivindicações: Contra a corrupção/ desvios de dinheiro 

público; Necessidade de mudança; Insatisfação com governantes em geral; Insatisfação com políticos em 
geral; Contra partidos/ sistema partidários/ brigas partidárias; Saída de Renan Calheiros;Contra o Deputado 
Marco Feliciano/ Contra o projeto Cura Gay; Fim da impunidade dos políticos/ fim do fórum privilegiado/ 
ficha limpa. 
8
 De acordo com Charles Tilly “a palavra repertório ajuda a descrever o que acontece, identificando 

um conjunto limitado de rotinas que são aprendidas, compartilhadas e executadas através de um 
processo relativamente deliberado de escolha” (TILLY apud TARROW, 2009:51). 



 

 

                  

Daí se explicaria a organização de marchas, greves, passeatas, ocupação de 

espaços públicos (praças, assembléias legislativas, câmaras municipais, prefeituras), 

entendidas como formas mais clássicas de ação; assim como realizarão atos virtuais: 

twittaços e protestos online, que ocorrem na Internet e tem adesão de pessoas em 

diferentes localidades que agem simultaneamente, e ainda, os protestos “criativos” como 

beijaços, churrascos, flash mobs (VIEIRA, 2013). 

 A percepção dessa “nova” dinâmica organizativa é sintetizada por Nogueira 

(2013, p. 54):  

Age festivamente e sem rotinas fixas, valendo-se muitas vezes da sátira e do 
deboche. É multifocal, abraça várias causas simultaneamente. Sua mobilização é 
intermitente. Muitos atuam de modo pragmático, profissionalizam-se como 
voluntários, buscam resultados mais do que confrontação sistêmica. Seu ambiente 
são as redes sociais, sua maior ferramenta é a conectividade. 

 
A conectividade apontada pelo autor realmente constitui importante aspecto na 

dinâmica desse “novo” processo organizativo, pois a Internet com suas mídias sociais9 -

principalmente os Sites de Redes Sociais10 (SNSes)- são relevantes instrumentos para a 

organização, comunicação e publicização das ações políticas. Entretanto, a boa 

instrumentalização política da Internet e das mídias sociais só será possível com a 

existência de organismos políticos fortalecidos, ou seja, o fortalecimento das bases políticas 

populares deve ser uma realidade anterior à discussão sobre a viabilidade da utilização 

política da Internet (VIEIRA, 2014). 

Contudo, mesmo que a denominação das expressões políticas de juventude 

como tradicionais e mais recentes sugira um rompimento com uma forma e instalação da 

outra, ressalta-se que esse processo não é linear, etapista ou evolucionista, à medida que 

muitos jovens continuam organizando-se politicamente a partir de espaços tradicionais (ou 

institucionais). Discutindo nessa direção Silva (2008, p.75) caracteriza: 

a participação da juventude no Brasil como um espaço de ambivalências, isto é, 
ambivalência entre a institucionalidade da participação naqueles canais 
representativos, por meio do Estado ou não, mas que se tornam regulamentados e 
ocasionam em padrões de participação e, por outro lado, a expressão de culturas de 
participação envolvidas politicamente em outras causas e demandas por direitos 
culturais. 

 

                                                           
9
 As Mídias Sociais são “sites na internet construídos para permitir a criação colaborativa de 

conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos” (TELLES, 
2010, p. 19). São: blogs, sites de compartilhamento de vídeos (exemplo: Youtube), sites de 
compartilhamento de fotos (exemplo o Flickr) e os sites de redes sociais (exemplo Facebook). 
10

 São Sites de Redes Sociais (do inglês: Social Network Sites- SNSes): o Orkut, o Facebook e o 
Twitter –que, embora seja classificado como microblogging também é considerado um SNS. São 
definidos por Boyd e Ellison (2007) como aqueles sistemas que permitem: 1. a construção de uma 
persona através de um perfil ou página pessoal; 2. a interação através de comentários; 3.  a 
exposição pública da rede social de cada ator (RECUERO, 2010,p.102). 

 



 

 

                  

Para além da variedade de formas de expressão política, de reivindicações dos 

jovens, a base social desigual permanece com uma estruturação de segmentação em 

classes. Perdura, portanto, a luta inerente a essa dinâmica persiste, e esse fato (material e 

concreto) deve permear qualquer expressão política, independente dos contornos que elas 

aparentem. A partir dessa premissa, analisam-se as “novas” expressões de Juventude em 

São Luís no período de 2010 a 2013. 

 

4. AS EXPRESSÕES POLÍTICAS DE JUVENTUDE EM SÃO LUÍS (2010 a 2013) 

Em São Luís, o apogeu das organizações de jovens e do ME, aconteceu nos 

Anos de Chumbo - que rendeu à cidade o apelido de Ilha Rebelde. O processo de abertura 

econômica neoliberais redefiniram as perspectivas das lutas sociais e da atuação política 

dos jovens em São Luís, pois os processos locais estão umbilicalmente relacionados aos 

contextos e acontecimentos nacionais e/ou globais. 

No período de 2010 a 2013, nota-se uma pluralidade expressões políticas de 

juventude, como as ações políticas (APs) e os coletivos políticos-culturais. As APs são 

aquelas que o processo político consiste, basicamente, na organização e realização de atos 

ou manifestações, geralmente convocados pelos Sites de Redes Sociais sem ações mais 

duradoras. 

Em 2010, o #ForaRoseanasarney11 da UJS (União da Juventude Socialista, 

recebe adesão de diversos grupos12 que participam da organização da manifestação, sem 

ação política exclusiva de um partido – mas como resposta às declarações sobre a 

realidade da educação maranhense, da governadora e candidata à reeleição ao governo do 

Maranhão, consideradas pelos manifestantes como mentirosas. 

Inicialmente, organizaram um twittaço13, utilizando hastag #foraroseanasarney. 

Em seguida, um ato presencial organizado em reuniões online no Facebook e Twitter, para 

definir detalhes (data, nome da manifestação, etc.). A manifestação contou com a presença 

                                                           
11

 Sobre o nome do protesto, cogitaram, primeiramente, utilizar Xô Rosengana
11

. Entretanto, não 
consideraram o nome adequado para o Twitter e, acreditando que o impacto seria nacional, optaram 
pelo termo “fora”, em analogia ao Fora Collor, considerado uma marca registrada da ação política da 
juventude brasileira. Utilizaram o sobrenome Sarney, já que a candidata o tinha retirado do seu 
material de campanha, como afirma uma militante “acreditamos que era mais do que necessário 
enfatizar o fato dela ser Sarney, nome que em todo o Brasil é reconhecido como símbolo de 
coronelismo, corrupção, atraso e descaso com o povo”. 
12

 Entre os adeptos: integrantes do movimento de 2006 Xô Rosengana; segmentos políticos 
(PSB/PDT/PSTU/PC do B/PSOL)-também presentes no twittaço; MST; fórum da juventude negra; 
centrais sindicais; grêmios das escolas Modelo, CEGEL, Mário Meireles, Bernardo Coelho de 
Almeida; Diretórios Centrais de Estudantes (DCE) da UFMA,Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA), CEUMA, Faculdade São Luís, CES; MEI, jornalistas, blogueiros e profissionais liberais; 
representantes alguns interiores (Imperatriz, Caxias, Timon Bacabal, Matões e Bom Jardim) e de 
Estados (Rio de Janeiro, Amapá, São Paulo, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí). 
13

 Esse twittaço alcançou o 1º lugar nos Trending Topics (TT’s) Brasil e o 5º no ranking mundial.  



 

 

                  

de cerca de 5 mil pessoas e teve repercussão na Internet, já que a hastag 

#ForaRoseanaSarney foi twittada  uma média de 5 milhões de vezes, com uma estimativa 

de 300 mil pessoas participando -voltando ao 1º lugar no TT’s14 Brasil e em 4º lugar no 

mundial. 

A partir de 2011, muitas outras APs foram organizadas, em locais públicos como 

a Praça Deodoro, Praça Gonçalves Dias; Avenida Litorânea; em frente à Assembléia 

Legislativa. Com pauta local cita-se o Ato Público Contra os Buracos (2011), Reivindicação 

ao Sistema de créditos das carteiras estudantis (2012), Mova São Luís (2012), Beijaço na 

UFMA (2012). Com pauta nacional, as Marchas Contra a Corrupção (2011/2012/2013), 

organizadas pelo Dia do Basta, Marcha da Cerveja (2012), Movimento Na Mesma Moeda 

(2012), Fora Renan (2013), Fora Feliciano (2013). E com pauta global, a Marcha das Vadias 

(2012/2013) e o 12 M (2012), organizado pelo Ocupa São Luís. 

Entre os organizadores dessas ações destacam-se o Ocupa São Luís, Marcha 

das Vadias e Dia do Basta15. Os dois primeiros seguem a onda protestatória global e o 

último alinha-se a um movimento nacional. 

Em junho de 201316, acompanhando as Manifestações de Junho ou “Primavera 

Brasileira”, milhares de manifestantes ocuparam ruas e as praças centrais de São Luís para 

protestar, através do Vemprarua17/ São Luís e o Acorda Maranhão. 

O principal ato do Vemprarua/São Luís (19 de junho) levou ao centro de São 

Luís e à frente do Palácio dos Leões (sede do governo estadual) muitas pessoas, 

principalmente jovens. No Facebook, eram 17.000 pessoas confirmadas e, nas ruas, 

aproximadamente 10.000. Como em outras capitais, a pauta era a mobilidade urbana. Mas, 

os gritos dos manifestantes apontavam um ponto de pauta local: a recorrente reivindicação 

pelo fim da oligarquia Sarney. 

O Acorda Maranhão realizou, no dia 22 de junho, seu ato principal com mais de 

30.000 pessoas (37.000 pessoas confirmadas no Facebook). O ponto alto da manifestação 

                                                           
14

 Os TT’s são uma espécie de ranking que contabiliza diariamente no Twitter as hastags mais 
postadas no dia. 
15

 Para ler informações mais detalhadas desses grupos, ver Vieira (2013). 
16

 Época da “Primavera Brasileira”, aconteceram uma média de 30 protestos (exemplos: Grito da 
Terra, Acorda Zona Rural, Periferia vai ao Centro, Acorda Maranhão) que, de acordo com o 
historiador Wagner Cabral, conjugaram os dois tipos de movimentos, tanto os produzidos 
espontaneamente, como os organizados pelos modos tradicionais através de sindicatos, federação 
de trabalhadores, etc. Para ele “uma das singularidades da 'primavera brasileira' no Maranhão, foi a 
conjugação de movimentos de novo tipo com padrões tradicionais de mobilização e ação coletiva, 
além da combinação, numa visada abrangente, de questões urbanas (que predominaram no país) 
com a questão agrária, conferindo uma “cor local”ao movimento”  (COSTA, 2013).Ressalta-
se,também, que outras ações políticas foram organizadas em São Luís, saindo inclusive da área 
central da cidade e aconteceram em bairros da periferia. 
17

 Esse movimento também se organizou nas cidades Grajaú, Bacabal, Codó, Pedreiras, Timon, 
Caxias, Barreirinhas e São José de Ribamar.  



 

 

                  

foi o rebatizado simbólico da Ponte José Sarney, com o nome de Ponte do São Francisco. 

Exemplo dessa indignação no trecho: Há tempos o nosso Estado sofre nas mãos de 

políticos corruptos, que pensam apenas em seu benefício. Nós, do Grupo Acorda Maranhão, 

tomamos à frente, mais uma vez, para alertar, exigir o comprometimento dos cidadãos em 

nossa luta, que é diária, árdua e longa, para que juntos possamos mudar o cenário do 

Maranhão. E por que não começando por nós mesmo?Vamos à Luta! (Facebook do Acorda 

Maranhão). 

As questões culturais continuam relevantes, pois mesmo relacionadas a música 

ou cinema não perdem o componente político. O Movimento Sebo no Chão e o Éguas 

Coletivo áudio visual são expoentes desse cenário cultural/ político. O primeiro inicia-se em 

2013, com objetivo “reunir a galera que curte literatura, música, cinema e arte de uma 

maneira geral” (Site do Movimento Sebo no Chão). Desenvolvem atividades como venda e 

trocas de livros, vinis, brechó e apresentações musicais com bandas de estilo alternativo, 

assim como apresentação teatral, malabares, pirotecnia, debates políticos, exibição de 

filmes e documentários; e venda de comida vegetariana (Site do Movimento Sebo no Chão). 

Elas acontecem aos domingos em uma praça pública localizada no Bairro do Cohatrac. A 

origem do Movimento é descrita abaixo:  

Surgiu com a venda e troca de livros em alguns praças da ilha de São Luís (Praça 
Nauro Machado - Praia Grande e Praça Nossa Senhora de Nazaré - Cohatrac), 
fixando- se na Praça Nossa Senhora de Nazaré, e o a partir disso o movimento foi 
incluindo outras atividades e colaboradores . Somos um grupo de amigos que 
propagam Arte e Cultura na praça Nossa Senhora de Nazaré no Bairro do Cohatrac 
todos os domingos após o pôr do sol (Site do Movimento Sebo no Chão). 
 

Éguas coletivo áudio visual, criado em 2012, é “um grupo de pessoas que se 

conheceu em uma oficina de cinema e decidiu encontrar-se semanalmente com um objetivo 

em comum: transformar a sociedade” (Site Éguas coletivo áudio visual). Sua principal 

atividade desenvolvida foi a elaboração do longa-metragem: “Luíses -Solrealismo 

Maranhense”, construído de forma colaborativa, com recursos adquiridos com pedágios e 

festas e foi indicado a  importantes festivais recebendo algumas premiações. Posterior ao 

filme, o movimento redirecionou-se como apresentado no trecho, abaixo: 

A evolução da ideia transcendeu a vontade de criar apenas um filme manifesto e 
culminou na proposta de levar adiante o movimento cultural denominado: 
Solrealismo. Logo diversos artistas da cidade aderiram à iniciativa, entre atores, 
cantores, artistas plásticos, fotógrafos, cineastas, etc... e se propuseram a construir 
esse movimento em conjunto com o coletivo, um movimento aberto e em constante 
transformação. Um movimento de todos (Site Éguas coletivo áudio visual). 
 

Essa descrição das ações políticas e dos coletivos político-culturais auxilia na 

compreensão do novo processo de agir politicamente dos jovens. Porém, além da descrição 

é necessário problematizar politicamente algumas questões.  Primeiramente, as expressões 

políticas de juventude, classificadas como tradicionais permanecem. Em São Luís, 



 

 

                  

observam-se atividades de centros e diretórios acadêmicos e juventudes partidárias, sendo 

que geralmente, membros desses âmbitos participam das atividades intituladas “novas” 

expressões políticas. 

A segunda questão é a complexidade de uma análise das “novas” expressões 

políticas de juventude de São Luís, já que não apresentam um único posicionamento 

político, dialogam com questões diferentes e possuem, inclusive, concepções diversas sobre 

política. Portanto, mesmo considerando sua temporalidade e contexto histórico, econômico 

e ideológico, não é possível colocá-las em um único “recipiente político”. Essa diversidade 

de posicionamentos políticos reflete a dificuldade de vislumbrar outra possibilidade social, ou 

seja, de identificar um inimigo comum ou um projeto social concreto diferente do vigente. 

As discussões polarizam-se entre questões pontuais (do cotidiano; 

identitários/culturais) ou questionam o modelo de sociedade vigente, demonstrando que 

essas “novas” expressões passeiam por um amplo leque ideológico, embora evitem intitular-

se como pertencentes à direita ou esquerda. Esse limbo ideológico pode ser profícuo para a 

disseminação do discurso da “não-ideologia”, como afirma Zizek (2011, p.42): “a era 

contemporânea volta e meia se proclama pós-ideológica, mas essa negação da ideologia só 

representa a prova suprema de que, mais do que nunca, estamos imbuídos na ideologia. A 

ideologia é sempre um campo de luta...”. 

Sobre essa questão ideológica, percebe-se em quase todas essas “novas” 

formas de expressão de juventude a desconfiança com partidos políticos. Alguns se definem 

como “apartidários”, outros afirmam “não somos contra partidos políticos, mas não 

defendemos nenhum deles”. Iasi (2013, s/p) demonstrando a complexidade desse debate: 

O comportamento contra os partidos é compreensível, ainda que não justificado. 
Compreensível por dois motivos: as massas, graças à triste experiência petista, 
estão cansadas de partidos que usam as demandas populares para eleger seus 
vereadores, deputados e presidentes que depois voltam as costas para estas 
demandas para fazer seus jogos e alianças para manter em seus cargos; também, 
acertadamente, não podem aceitar que certos partidos pulem na frente de 
manifestações e movimentos para tentar dirigi-los sem a legitimidade de ter 
construído organicamente as lutas.  

 
Entretanto, essa rejeição às esferas político-partidárias permite indagar quais 

diretrizes políticas poderiam ser realmente “novas”, no mesmo e velho campo político dos 

embates sociais. A quem interessa o esvaziamento das esferas representativas? Até que 

ponto a constante reafirmação do desânimo com a democracia representativa pode ser 

atribuída apenas à corrupção legalizada, à falta de compromisso dos políticos com as 

causas públicas, à cooptação de lideranças, etc. Ainda que reais (pois próprios da estrutura 

dos Estados Liberais) não seriam argumentos invertidos, para descaracterizar os 

tradicionais e consistentes focos de luta? Até que ponto o fortalecimento do “eu” participativo 

não enfraquece o coletivo participativo? (VIEIRA, 2013). 



 

 

                  

Outro ponto a ser analisado é a organicidade dessas ações. Muitas vezes, o 

processo de organização do ato é a razão da existência do movimento, e o próprio 

engajamento dos membros inconstante ou temporário.  Em outros casos, quando existe 

uma definição ideológica mais clara e momentos de maturação do próprio perfil político do 

grupo, nota-se a construção de ações mais duradoras e permanentes, que podem ser 

realizadas, inclusive, com a participação de movimentos considerados mais “tradicionais”. 

Em síntese, essas expressões políticas ou culturais refletem a habitual 

necessidade de organização dos interesses de classes (grupos e frações de classe), 

embora muitas vezes esse aspecto não fique evidente. 

 

5. CONCLUSÃO  

A juventude sempre participou das lutas sociais, inclusive como protagonista 

histórico dos movimentos. No Brasil, a juventude atuou em vários momentos políticos 

importantes: a Ditadura civil- militar -época de marcante atuação, movimento Fora Collor e 

mais recentemente as Manifestações de Junho. 

A atuação política em cada evento aconteceu conforme o contexto político-

econômico existente. As políticas econômicas neoliberais foram fundamentais para a 

configuração observada recentemente nos movimentos de juventude. A aparente 

substituição das expressões de juventude tradicionais por “novas” expressões não impede 

que as formas tradicionais de atuação política como Movimento Estudantil e Juventudes 

Partidárias continuem existindo e lutando em defesa de suas já “antigas” reivindicações: 

terra, moradia, saúde, educação, melhores condições de vida, justiça social, etc. 

As “novas” expressões de juventude supostamente apenas dos “Novos 

Movimentos Sociais” tendem a negar a centralidade das ações coletivas (de classe) e suas 

esferas representativas (partidos e sindicatos). Contudo, mesmo que as “novas” expressões 

expressem-se em Ações Políticas (manifestações/protestos), para além de um ato, 

permanecem as reivindicações mais estruturais e coletivas. Qualquer análise política não é 

definitiva, pois as diretrizes políticas não estão cristalizadas, ainda que já indiquem certa 

polarização ideológica - pois a base material permanece, assim como as lutas inerentes a 

ela. 
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