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Meio ambiente,
a nova forma
de fazer política

4 de janeiro, Tunísia
Mohamed Bouazizi, de 27 anos, morre após

atear fogo em si mesmo. Foi o estopim dos pro-

testos contra Ben Ali. O ditador renunciou e foi

preso. #ArabSpring

25 de janeiro, Egito
Convocados pelo Facebook, egípcios pedem a

saída de Hosni Mubarak. Ele ordena repres-

são, corta a internet e censura a imprensa.

Após 18 dias, renuncia. #ArabSpring #jan25

18 de fevereiro, Líbia
Líbios iniciam manifestações contra Muamar

Kadafi. Ditador reage e protestos viram revolu-

ção armada. #ArabSpring

Um ano
de protestos
para
lembrar

Juventude fortalece manifestações
Para os 2 mil jovens ouvidos pela enquete do caderno ‘Focas’, meio ambiente, preconceito e política são as principais preocupações

#meio ambiente

#ação

Antonio Pita
Beatriz Bulla

Enquanto você lê este caderno, mani-
festações reúnem jovens em pelo me-
nos 40 cidades ao redor do globo,
incluindo São Paulo, Rio e Belo Hori-
zonte. Eles estão lutando pelos Direi-
tos Humanos na Síria, país onde a

maioria nunca esteve. Ontem, centenas de pes-
soas marcharam contra a corrupção em vários pon-
tos do País e, desde o início da semana, a Esplanada
dos Ministérios está ocupada por estudantes. O

pedido? Melhorias na educação.
De Brasília a Tunis, passando por Nova York,

Cairo, Roma, Santiago e Madri. A juventude foi
protagonista de alguns dos acontecimentos mais
marcantes de 2011. Alguns surgiram na internet e
ali ganharam vulto. Outros foram organizados pe-
las redes sociais e chegaram às ruas. Uma placa,
instalada entre outras tantas na Puerta del Sol,
coração da capital espanhola, pode ser uma
boa síntese: “Dormimos, despertamos”,
escreveram, indignados com a situa-
ção econômica do país.

“Este é o espírito de 2011”, resu-
me Pedro Noel, brasileiro de 24
anos que há 4 vive em Madri. Ele
integra o movimento Take the Squa-
re, que surgiu na Espanha e organiza
mobilizações no mundo inteiro pela
internet. Em novembro, 950 cidades
em 82 países atenderam ao chamado e mi-
lhares de jovens ocuparam praças, como aconte-
ceu em Wall Street. “Demonstramos que conhece-
mos nossa força, que é de sinergia, e estamos dis-
postos a usá-la para mudar as coisas”, diz Pedro.

Essa força – em torno de causas internacionais
ou locais – foi mostrada, deixando perplexo

quem imaginava que os jovens estavam ador-
mecidos. “Ouvi durante décadas que isso

nunca aconteceria de novo. Que os jovens
nunca sairiam às ruas para protestar”,

conta o filósofo e professor da USP
Vladimir Safatle. “Mas eles estão aí.

E são uma multidão.”
Como as redes sociais tiveram papel central pa-

ra reunir essa multidão, decidimos perguntar a jo-
vens no Facebook por quais causas eles se mobili-
zariam. A enquete, iniciada no dia 21 de novembro,
recebeu 2 mil votos. A maioria das pessoas indicou
o meio ambiente como o assunto que mais os sensi-
biliza, com 31% dos votos. Combate ao preconcei-

to (29%) e política (24%) também tiveram
votações expressivas, à frente de reli-

gião (3%). Cultura, educação e outros
temas foram apontados nos comen-
tários. Palavras-chave que com-
põem a ilustração que você vê na
capa do caderno.

Concluída neste ano pela agên-
cia Box 1824, a pesquisa O Sonho Bra-

sileiro reforça o resultado da enque-
te. De acordo com o estudo, que entre-

vistou 1.800 pessoas em 173 cidades do
País, 74% dos jovens se sentem na obrigação de

fazer algo pelo coletivo diariamente. Destes, 29%
disseram ter interesse em atuar em prol do meio
ambiente. O combate ao preconceito também foi
abordado. Para a coordenadora da pesquisa, Carla
Mayumi, o resultado mostra a preferência do jo-
vem por “mobilizações pacíficas” e pelo envolvi-
mento com questões do seu dia a dia.

Com múltiplas bandeiras e novas formas de mo-
bilização, a juventude não se restringe ao engaja-
mento político-partidário. “Eles têm outros desa-
fios e vivem em outro País”, avalia a deputada fede-

ral Manuela D’Avila (PCdoB-RS), de 31 anos. Ex-
militante do movimento estudantil, Manuela resu-
me o momento atual: “Existem dois mundos: um
muito veloz, do qual os jovens participam, e outro
com instituições pesadas que não respondem na
rapidez que eles esperam.”

USP. Em outubro, estudantes da USP iniciaram
um protesto contra a presença da Polícia Militar
no câmpus depois de três colegas terem sido abor-
dados porque fumavam maconha. Houve confron-
to com policiais e cerca de cem alunos invadiram o
prédio administrativo da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas (FFLCH), só liberado
quando um pequeno grupo resolveu radicalizar o
movimento e ocupar a reitoria. As manifestações
deixaram a sociedade alarmada e a discussão, dis-
torcida, já que os protestos foram vistos como favo-
ráveis à descriminalização das drogas.

O flagrante, estopim das ocupações, serviu para
trazer à tona uma discussão latente na USP: a busca
por espaços para debater os rumos da universidade
– o que inclui a segurança no câmpus. E a ação da
PM para desocupar a reitoria deu um novo gás para
o movimento estudantil. Segundo o diretor do
DCE Thiago Aguiar, de 22 anos, o debate sobre a
participação dos alunos na tomada de decisões da
universidade conseguiu mobilizar mais gente do
que nos últimos anos. “Queremos algo novo. Há
desejo de aprofundar a democracia, mas também
há desejo de ruptura. A juventude é um catalisa-
dor.” / COLABOROU CECÍLIA CUSSIOLI

Luis Carrasco
Mateus dos Santos

Quando ainda estava na faculdade, Ale-
xandre Braz, de 23 anos, fundou com
colegas o Instituto Muda. Em quatro
anos, eles montaram um sistema de co-
leta seletiva em 35 condomínios de São
Paulo e reaproveitaram mais de 170 to-
neladas de lixo. “Hoje, são 14 pessoas
trabalhando na coleta e triagem. Nós
atuamos onde o governo não atua.” O
engajamento em questões ecológicas, a
exemplo de Alexandre, é considerado
uma das novas formas de fazer política.

É o que dizem especialistas como
Marcos Sorrentino, ex-diretor de Edu-
cação Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente. “Enquanto todos falam que
é preciso reduzir a emissão de poluen-
tes e o consumo, o governo discute leis
para diminuir áreas de preservação. Is-
so só faz o ceticismo dos jovens crescer,
pois eles não se sentem representados
politicamente.” E é o que mostra a en-
quete E você, pelo que se mobiliza?, promo-
vida pelo Estado em sua página no Face-
book. A opção “meio ambiente” foi a
mais votada, com 31% dos cliques.

“Pela via do meio ambiente, ele pode
se satisfazer na atuação política”, confir-
ma a pedagoga Leila Chalub, coordena-
dora do Observatório da Juventude da
UnB. Essa é também uma maneira de se

desprender dos modelos convencio-
nais da sociedade, acredita o educador
ambiental Renato Tagnin. “Os mais ve-
lhos não enxergam a crise em que esta-
mos. A política não dá conta das deman-
das da população e a economia a agrava
ainda mais.” Segundo ele, a situação só
vai mudar com mobilização coletiva.

O consultor de empresas João Paulo
Amaral, de 25 anos, faz sua parte. Em
dezembro passado, criou o Bike Anjo,
projeto com voluntários – 200 só em
São Paulo – que traçam rotas e acompa-
nham quem deseja enfrentar o trânsito
pedalando. No Brasil, outras 27 cidades
aderiram à iniciativa que, junto com a
de Alexandre, representou o País no Pro-
grama Jovens Embaixadores Ambien-
tais, em parceria entre uma farmacêuti-
ca e o Programa da ONU para o Meio
Ambiente.

João Paulo diz que a vontade de aju-
dar a natureza surgiu no colégio. Para o
biólogo Gustavo Borges, está aí outra
explicação para a onda verde. Desde
1999, a Política Nacional de Educação
Ambiental prevê a
abordagem mul-
tidisciplinar
de questões
ecológicas
nas esco-
las. “Antes,
sóhaviapro-
gramas de
política con-
servativa, do ti-
po ‘salve o
mico-leão-dourado’.
Hoje, existe uma cons-
ciência socioambiental e
as pessoas já sabem que
meio ambiente é o bairro onde elas
vivem e trabalham.”

Cecília Cussioli

Articulados na web, os jovens que fo-
ram às ruas na Tunísia, no Egito e em
Wall Street reinventaram o jeito de pro-
testar. Usando Twitter, Facebook e You-
Tube, além de mensagens SMS, conse-
guiram tirar milhões da imobilidade e
provocaram tanto impacto que as cau-
sas que eles representavam não pude-
ram mais ser ignoradas. Mas há como
fazer a revolução apenas pela internet?
Ou a possibilidade de mudança só vem
quando se une a tecnologia com formas
tradicionais de protesto?

“As redes sociais foram o megafone
da revolução, mas, sozinhas, não se bas-

tam”, avalia Muzammil Hussain, pesqui-
sador do projeto de Tecnologia da Infor-
mação e Política do Islã da Universida-
de de Washington.

O uso das redes em movimentos so-
ciais, muitas vezes, se torna um engodo
de militância, segundo Silvio Meira, pro-
fessor de Engenharia de Software da
Universidade Federal de Pernambuco.
“Elas são apenas plataformas de cone-
xão. As estruturas de poder estão no
mundo real e é nele que as pessoas preci-
sam agir”, comenta.

Para o especialista em cultura digital
Gil Giardelli, da ESPM, a web funciona
como um espaço disseminador de
ideias, mesmo para iniciativas meno-

res. “Exemplos locais ganham visibilida-
de e podem gerar um ato tão político
quanto uma passeata.”

Foi o que aconteceu com o vídeo pu-
blicado em maio no YouTube por três
amigos gaúchos. O publicitário Gabriel
Gomes, de 22 anos, e seus colegas simu-
laram jogar golfe com os buracos das
ruas de Porto Alegre. “Paraíso do Golfe:
nós adoramos morar aqui”, diziam. A
brincadeira foi vista por quase 80 mil
pessoas. Resultado: todos os buracos
que aparecem ali foram consertados. “É
uma forma de protesto, só que com hu-
mor. Chamamos a atenção sem ganhar
a antipatia das pessoas com passeatas.”

Segundo o professor de Políticas Pú-
blicas da USP Pablo Ortellado, o ideal
mesmo seria um equilíbrio entre mobili-
zações digitais e reais. “O que devemos
considerar é que as redes sociais trazem
para frente dos protestos novos prota-
gonistas políticos, apartidários e sem
histórico de militâncias. Pessoas que an-
tes não seriam atingidas por manifesta-
ções começaram a encabeçá-las.”

OS JOVENS
ESTIVERAM NO CENTRO

DAS PRINCIPAIS
MOBILIZAÇÕES SOCIAIS

PELO MUNDO EM 2011

Reciclagem.
Alexandre criou
um sistema de
coleta seletiva
de lixo

USP. Thiago Aguiar
defende uma
participação mais
ativa dos jovens
nas decisões
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A revolução: do Twitter
e do Facebook para as ruas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2011, Especial Focas, p. H3.




