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indignar
Excitar, provocar indignação. Causar repulsão a; revoltar,
indispor. Sentir indignação. Zangar-se, revoltar-se.

Variações (inter)nacionais de uma revolta global:

Antecedentes…

# Revoltas na Grécia e na Islândia em 2008

# Primaveras Árabes nascidas com episódios isolados
na Tunísia e Mauritânia em 2010, acabam por gerar
um efeito de bola de neve do Egipto à Libia, Yemen,
etc…

# M12M também  conhecidos

por “geração à rasca” (PORTUGAL)



Espanha
#  15M  também conhecidos por DRY - Democracia Real Ya (ESPANHA)

Nasce a partir de uma manifestação de estudantes a 30 de março 2011 e
inspirados pelo livro de Stéphane Hessel (2010) Indignez-vous!
Palavras de ordem mais emblemáticas:
“No somos marionetas en las manos de banqueros y políticos!”
“Democracía real Ya!”
“ No nos representan!”

Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los
jóvenes… queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de
que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas
o se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en
beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria
situación y exigimos un cambio de rumbo. (…) Las prioridades de toda sociedad avanzada han
de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad
ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas.

Comunicado de prensa de “Democracia real YA” (17/05/2011)



Portugal
#  DVJ - Democracia Verdadeira Já também associado aos movimentos de

acampadas iniciado a 19Maio

Pretendemos assumir o controlo das nossas vidas e intervir
efectivamente em todos os processos da vida política, social
e económica. Estamos a fazê-lo, hoje, nas assembleias
populares reunidas. Apelamos a todas as pessoas que se
juntem, nas ruas, nas praças, em cada esquina, sob a sombra
de cada estátua, para que, unidas e unidos, possamos mudar
de vez as regras viciadas deste jogo.
Isto é só o início. As ruas são nossas.

Excerto Manifesto Acampada Lisboa
22 de Maio 2011

Fonte: Blog El bordel del delirio



#  Plataforma 15 O
criada a partir da acampada do Rossio e  subscrita por  42  movimentos cívicos

Somos “gerações à rasca”, pessoas que trabalham, precárias,
desempregadas ou em vias de despedimento, estudantes,
migrantes e reformadas, insatisfeitas com as nossas
condições de vida. Hoje vimos para a rua, na Europa e no
Mundo, de forma não violenta, expressar a nossa indignação
e protesto face ao actual modelo de governação política,
económica e social. Um modelo que não nos serve, que nos
oprime e não nos representa.

Excerto Manifesto Plataforma 15 Outubro (Lisboa)
7 de setembro 2011



Este é um movimento aberto,
apartidário e não-violento , com
uma estrutura horizontal sem
líderes. Condenamos de forma
clara o sistema político,
económico e social. Recusamo-
nos a ser escravos e reféns de
uma classe política privilegiada
e corrupta, de um sistema
eleitoral fechado às pessoas, e
de uma economia de mercado
sem regras nem ética, que a
todos nos deixa indefesos e sem
voz.

Excerto Manifesto Indignados
Lisboa - 15 outubro 2011

Exercer o direito de reunir
pacificamente, ocupando espaços
públicos e criando um processo para
resolver os problemas que
enfrentamos gerando soluções
acessíveis a todos. A todas as
comunidades que actuem e formem
grupos no espírito de uma democracia
directa e verdadeira, oferecemos
documentação de suporte, e todos os
recursos à nossa disposição

Excerto - Manifesto Ocupar Lisboa
para os Media mainstream e
underground streming all foruns
25 de Outubro de 2011

# Indignados Lisboa
(outras versões locais) ruptura saída da acampada do rossio, hoje associada

também aos movimentos Ocupar Lisboa e Assembleias Populares



OWS
Occupy Wall Street

As we gather together in solidarity to express a
feeling of mass injustice, we must not lose sight of
what brought us together.
We write so that all people who feel wronged by the
corporate forces of the world can know that we are
your allies. As one people, united, we acknowledge
the reality: that the future of the human race
requires the cooperation of its members; that our
system must protect our rights, and upon
corruption of that system, it is up to the
individuals to protect their own rights, and those
of their neighbors; that a democratic government
derives its just power from the people, but
corporations do not seek consent to extract wealth
from the people and the Earth; and that no true
democracy is attainable when the process is
determined by economic power. We come to you at
a time when corporations, which place profit over
people, self-interest over justice, and oppression
over equality, run our governments. We have
peaceably assembled here, as is our right, to let
these facts be known.

Declaration of the Occupation of NY City, 29 setembro 2011



Precaridade

Injustiça

Ocupação

Felicidade

Resistência

Protesto

Tomar a palavra

Nós, as pessoas

Horizontalidade Sem líderes
Assembliário

Direitos

Futuro

Apartidário

Indignados - key-words

Indignação

Solidariedade

Global

Hacktivismo

Pacífico

Anti-sistema



Transformação do espaço público

 luta sobre o controlo da historicidade
 não apenas como lutas políticas na

busca de objectivos socio-económicos
mas também, e essencialmente,
enquanto lutas culturais

 ocupação transgressora e
performativa do espaço público
recriando um outro lugar para a
esfera pública

Imagens de Cairo difundidas pela net, alteração do nome das praças em Espanha ou
limpeza da praça do rossio



Função profética
“… (s)em espaço público, em sentido estrito, o poder é entendido como dominação, o estado como

instância das regulações sociais e a opinião pública como lugar das manipulações dos meios de
comunicação social”

Daniel Innerarity(2010:15)

Movimentos sociais:
 afirmam zonas de conflito (diferença e desigualdade)
 são novos média (revelam assuntos e questões invisíveis)
 Trazem novas práticas, instalam novos modelos de

relacionamento político e produzem novos significados
 são as arenas adequadas para explorar e explicitar as

interrelações entre vida quotidiana, Democracia, Estado e a
redefinição da prática política

Foto Rossio: Luís Galrão



Movimento assembliário
“(…) exigem dos espectadores que desempenhem o papel de intérpretes activos, que elaborem a sua

própria tradução para se apropriarem da ‘história’ e dela fazerem a sua própria história. Uma
comunidade emancipada é uma comunidade de contadores e tradutores.”

Jacques Rancière (2010: 35).

 discussão pública mais
permeável a resultados tanto
abertos como incertos

 cidadãos podem convencer e ser
convencidos ou amadurecer em
conjunto as suas opiniões
(espectador emancipado)

 Processos criativos de discussão
que relevam mais da surpresa e
da imprevisibilidade

Imagens online de Atenas, Lisboa e Madrid



…as palavras estão na rua!
 Durante 12 dias a acampada permance no Rossio com Assembleias

Populares todos os dias ao final da tarde e pela noite fora…

Fonte: Da Maia Nogueira e Acampada Lisboa



Imagens das Praças  Tharir, Sol , Catalunya e
S.Bento

Ocupação

 mutação do espaço público das praças
europeias, americanas e africanas não é
do domínio da ameaça. É antes a
produção de intersticialidade de um
espaço simultaneamente novo e
conhecido

 A dupla dimensão performática (por um
lado, de espectadores emancipados e, por
outro, de cenários que produzem actos) é
produtora de relações de tensão na visão
dualista do espaço público urbano – o da
possibilidade e o da impossibilidade, o
puro e o impuro, o do consagrado e o do
não-consagrado, o do poder e o da
subordinação, o da representatividade e o
da delegação, e até o das divisões
classistas entre ricos e pobres



A rua é nossa!



Disseminação de espaços assembliários, de
reuniões e de organizações cidadãs

A partir de 15 de Outubro emergem inúmeras modalidades de
activismo político de forma mais espontânea ou mais organizada:

1. Plataforma 15 de Outubro com plenários e reuniões entre vários
movimentos e activistas

2. Auditoria cidadã à dívida (e outras acções similares, p.ex.
Transportes, Água, SNS, etc)

3. Movimento Indignados que multiplica as reuniões assembliárias
pela cidade e pelo país

4. Acampadas e assembleias populares que nascem ou continuam
regularmente a reunir-se pelo país

Acentuam-se duas tendências no movimento social:
a) Movimentos organizados que apelam à mobilização para

acções concretas (manifestações, flash mobs, eventos)
b) Reuniões assembliárias de pessoas que se organizam

localmente



Itinerários futuros
"Karl Marx said, "The task is not just to understand the world but to change it." A variant to keep in mind is that if you want to

change the world you'd better try to understand it. That doesn't mean listening to a talk or reading a book, though that's
helpful sometimes. You learn from participating. You learn from others. You learn from the people you're trying to organise.

We all have to gain the understanding and the experience to formulate and implement ideas.”
(discurso de Chomsky em Occupy Boston, 2011)

Zonas críticas dos movimentos sociais em Portugal:
a) A tradição política em Portugal decorre da abertura democrática pós-25 de

Abril ligada à emergência plural de partidos políticos e sindicatos e isso
reflecte-se nos próprios movimentos que assistem a uma inércia ou
rotinização de procedimentos (democratização do activismo político)

b) O actual sistema político limita de alguma forma a participação política
cidadã à formação de partidos (alteração sistema político)

c) A tentação de “pressa” no derrube e no protesto directo aos governos versus
a “lentidão” natural dos processos assembliários (redimensionar objectivos
e articular acções)

d) Alguma dificuldade na internacionalização do protesto decorrente uma vez
mais da tradição partidária muito centrada nas questões nacionais ou nos
impactos de decisões políticas externas no país (plataformas e redes
internacionais)

e) A incapacidade de produção de um “jornalismo” alternativo onde narrativas
independentes e críticas possam ser discutidas e apresentadas (média
independente e alternativo)


