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Introdução

Nesta contribuição ao Terceiro Colóquio Território Autônomo retomo uma discussão

que abordo no trabalho “Territórios de resistência e movimentos sociais de base:

uma  investigação  militante  em  favelas  cariocas”1 (BARTHOLL  2015).  Gostaria

compartilhar (e destacar) aqui, com base na reorganização e revisão de uma parte

desse  trabalho,  algumas  reflexões  e  questões  sobre  a  relação  de  movimentos

sociais de base com os territórios periféricos nos quais e a partir dos quais atuam,

com  a  intenção  de  dialogar  com  o  tema  do  Grupo  de  Trabalho  do  colóquio

“Diferentes tipos de opressão e diferentes agendas de luta”. 

Movimento social e favela em movimento

Trabalhar  a  questão  da  periferia,  no  sentido  que  a  libertação,  o  crescimento  do
processo da consciência do povo de periferia já tem que nascer de lá. Tem que vim de
lá. Tem que sair de dentro para fora. Ao contrário de muitos que acham que a periferia
é carente, que vem de fora, que tem que ajudar, mas não se preocupem em resgatar o
que já existe. Existe muita coisa boa, né.2

Em territórios periféricos como favelas encontram-se "sociedades em movimento"

(ZIBECHI  2007  e  2011)  que  r-existem  (PORTO-GONÇALVES  2006)  e  que  se

caracterizam  por  uma  diversidade  de  formas  de  resistências  mais  e  menos

explícitas,  mais e menos implícitas.  No Rio de Janeiro encontramos,  inserido no

contexto maior dessas "favelas em movimento",  diferentes formas de resistência,

entre as quais movimentos sociais de base que trabalham inseridos no território,

identificando-se com ele e atuando no e a partir do mesmo. Desenvolver um trabalho

auto-organizado  em  territórios  periféricos  parte  assim  da  necessidade  e

possibilidade de se relacionar com a história e cultura de resistência constituintes

destes espaços. A luta por auto-emancipação portanto é uma tarefa múltipla na qual

movimentos sociais de base, desde pequenos núcleos até grupos mais organizados

e  numerosos,  integram-se  em  uma  dinâmica  mais  ampla  da  luta  de  classes

1 Disponível em: www.territoriosresistencia.wordpress.com, Acesso em 10/10/2016
2 Integrante do Movimento das Comunidades Populares (MCP), Favela Chico Mendes/Pavuna em
um oficina de autorreflexão da atuação e trajetória do movimento no 22/02/2015



periféricas em seus territórios  e o maior  desafio  talvez,  em termos de fortalecer

resistências, é compreender a magnitude dos territórios periféricos nos quais estas

sociedades se territorializam.

Hoje o quilombo vem dizer
Favela vem dizer
A rua vem dizer
Que é nós por nós!

Quem é de somar, cola!3

Movimentos sociais de base que atuam em territórios periféricos como favelas no

Rio  de  Janeiro,  ao  basearem  suas  ações na  inserção  em territórios periféricos

conectam-se com situações concretas de convivência e resistência cotidiana que

caracterizam vivência e luta das classes periféricas. Não há trabalho de base sem

uma  relação  intrínseca  e  processual  da  perspectiva  de  militância  com  uma

perspectiva  de  vivência.  Nisso,  a  própria  distinção  entre  “militante”  e  “não-

militante”/”morador” é devidamente colocada em cheque desde que, em “favelas em

movimento”,  a  diversidade  de  resistências  implícitas  e  explícitas  leva  a  uma

sobreposição das ideias dos próprios conceitos de militância e vivência: o morador

da favela precisa sair de casa ou de sua favela, ir para algum lugar específico, em

algum momento específico, para se envolver em um ato de “militância”, se somente

para poder estar ali, para construir sua vida na favela, r-existe e insiste diariamente?

No sentido que a luta de classes é uma luta de muitas lutas, a história das favelas

por  sua  vez  é  uma  história  de  muitas  de  lutas.  Uma  complexa  relação  entre

necessidades,  possibilidades  e  a  construção  de  histórias  e  territorialidades

caracterizam a relação dos favelados com os territórios periféricos. A vida na favela

e dos moradores de favela, assim, carregam muitos elementos de resistência, sem

que  isso  seja  necessariamente  explícito  ou  explicitado.  Um  desafio  de  atuar

enquanto movimento social de base é detectar e decifrar dinâmicas maiores desta

multiplicidade de resistências e como se inserir no território para fortalecê-las, ao

3 As  primeiras  quatro  linhas  são  do  MC  Mano  Teko.  Mano  Teko  participou  da  construção  da
Associação de Profissionais e Amigos do Funk (APA Funk) e a integrou durante um longo período.
Divergências ideológicas internas, porém, sobretudo referente à questão da relação da associação
com partidos políticos,  fizeram Mano Teko e outros funkeiros saírem da APA Funk.  O sarau que
organizam uma vez por mês e que acontece na Cinelândia em frente à ocupação urbana Manoel
Congo foi mantido, mas mudou de nome: “Não mais como Associação, segue nosso terreiro de ideias
e principalmente práticas... A partir da edição de julho, a continuidade se deu com o nome SARAU
DIVERGENTE! Quem é de somar, cola!” (destaque no original, chamada no facebook do perfil “Sarau
Divergente”  no dia 12/10/2015 <https://www.facebook.com/SarauDivergente?fref=ts>).



mesmo  tempo  que  fortalecer  o  próprio  trabalho  e  grupo  inserindo-se  nelas.  O

integrante do grupo TransFormiga do Morro da Formiga/Tijuca, em entrevista no ano

2015, cita um exemplo:

“Nada  mobiliza  mais  na  Formiga  do  que  a  Folia  de  Reis.  Ela  tem  um  potencial
absurdo, Folia de Reis 
(...) 
Vamos  fazer  muita  coisa  boa  aqui  na  Formiga,  usando  a  Folia  de  Reis  como
ferramenta.”

O mesmo entrevistado vê um contexto geral fértil para a realização do que chama

“trabalho de resistência” na favela Morro da Formiga:

O que não falta aqui na favela é revolta, indignação. Nós temos um potencial me'mo
de fazer uma parada meio que revolucionária me'mo, por que muito saco cheio com
tudo, cansado de promessa, de abandono, de exclusão, violência, quer dizer … um
trabalho de resistência, sensibilizar as pessoas, que é importante, a gente resistir, a
gente não tá, nós temos motivos, porra, mais do que suficientes para lutar, resistir,
brigar, e tomar o que é nosso, isso é bem fácil,  por que todo mundo enxerga, né,
essas carências, essas violências, essa exclusão, que nós estamos vivendo. Essa é a
grande vantagem.4

A relação movimento social e “favela em movimento” é o pano de fundo sob qual

coloca-se, pois, a questão, para movimentos sociais de base de como, em meio às

classes periféricas, “mudar o mundo sem tomar o poder” (HOLLOWAY 2005).

“É o poder popular nas favelas e na periferia, entendeu?”

Poder  popular? Contrapoderes de abajo? No es fácil  zanjar  esta cuestion.  (…) La
cuestion del poder está en el centro de muchos debates actuales entre movimientos
sociales y políticos, desde la irrupción del zapatismo. En este punto considero que el
mismo concepto de poder debe ser revisado. Suelo hablar de 'poderes no estatales',
pero aún así me parece insuficiente (ZIBECHI 2011, p. 75).

Segundo um integrante do Movimento das Comunidades Populares (MCP):

A importância do povo é se dar conta do que é o poder popular, então essa é a nossa
preocupação. É o poder popular nas favelas e na periferia, entendeu?5

Movimentos sociais de base (auto-organizados, em busca da auto-emancipação das

classes  periféricas)  buscam  assim,  através  de  sua  atuação,  contribuir  com  a

construção de poder popular. 

4 Integrante do grupo TransFormiga do Morro da Formiga em oficina no 22/05/2015
5 Integrante do MCP em oficina no 22/02/2015



É verdade  que há  [no povo]  uma grande  força elementar,  uma força  sem dúvida
nenhuma superior à do governo, e à das classes dirigentes tomadas em conjunto; mas
sem organização uma força elementar não é uma força real.  É nesta incontestável
vantagem da força organizada sobre a força elementar do povo que se baseia a força
do Estado. Por isso, o problema não é saber se eles [o povo] se podem sublevar, mas
se são capazes de construir uma organização que lhes dê os meios de chegar a um
fim vitorioso – não por uma vitória fortuita, mas por um triunfo prolongado e derradeiro
(BAKUNIN 1975, p. 106, colchetes no original).

A construção do poder popular, em diálogo com o integrante do MCP citado acima, é

entendido  como  instituinte  ao  mesmo  tempo  que  como  projeção  (capacidade  e

possibilidade) e horizonte das lutas das classes periféricas. Entre os movimentos

sociais que se identificam com este horizonte de luta, diz-se que buscam ou “criar”

ou  “construir”  poder  popular.  Como as  resistências  em territórios  periféricos  são

processos em andamento,  inscrito  no cotidiano e nas culturas periféricas,  prefiro

pensar que “construímos” esse poder popular percebido como poder-fazer tal como

discutido por John Holloway (2005). “Criar” remete a uma ideia de que esse poder,

em si, ainda não existe, e precisaria criá-lo como algo novo e em si. Diferente disso

“construir” remete a algo novo não “em si”, mas como fruto do que em partes (até

então dissociadas ou associadas de outra forma), já existia. “Construímos” algo novo

com partes  pré-existentes,  criando  (agora  sim,  o  poder  sendo  relacional)  novas

relações,  o  poder  sendo  relacional,  entre  partes  que  de  uma  ou  outra  forma

preexistiam, mas que, por sua dispersão e/ou fragmentação, não agregavam força

suficiente para se oporem com a força necessária e superar relações de dominação.

A construção do poder popular não tem como objetivo unificar as lutas (verbo que

remete a relações autoritárias) e sim de multiplicar, conectar, articular e apoiar-se

mutuamente  para  “somar”  (nas  palavras  de  Mano Teko)  forças.  No  sentido  que

podemos compreender as lutas de classes como uma luta de muitas lutas, entendo

que  é  possível  (e  necessário)  “pluralizar”  e  ampliar  a  afirmação  de  Bakunin:  a

(auto-)organização não como fruto de “uma” e sim de uma diversidade de formas

auto-organizativas que se complementam e fortalecem ente si. 

Nisso, o território é um recurso básico, crucial e potente tanto para frear, pelo lado

das classes dominantes, como para fortalecer, pelo lado das classes periféricas e

suas lutas, o esforço da construção de poder popular. Nos territórios encontramos

uma diversidade de lutas que apontam, em sua complementaridade, para possíveis

caminhos de superação das relações de dominação inter- e trans-/intra-classes.



...existen  formas  de  articulación/coordinación  internas,  formas  de  autoarticulación
formadas naturalmente por los movimientos, para cumplir determinados objetivos casi
siempre puntuales que, una vez realizados, dejan de funcionar o dan paso a otras
formas de coordinación. Por lo que conocemos, pueden ser formales y permanentes o
bien difusas e impermanentes. Unas no son superiores a las otras (ZIBECHI 2011, p.
143).

Em territórios periféricos, diante de um conjunto de formas de resistência implícitas e

explícitas, o desafio está em compreender a relação entre essas distintas formas,

para, a partir daí (enquanto sujeitos em movimento, enquanto grupos de resistência

e movimentos sociais),  pensar  as nossas próprias práticas,  traçar  estratégias de

atuação. Como, em territórios periféricos, conjugam-se a diversidade de formas e

territorializações resistentes e como se relacionar com elas de forma integradora e

articulada?

Entre resistências implícitas e explícitas

James Scott dedicou-se com exito ao estudo de formas de resistências implícitas

entre camponeses na Ásia que interpreta como “weapons of the weak” (1985, armas

dos  fracos).  Para  ele  “armas  dos  fracos”  incluem  formas  de  contornar

silenciosamente, de deixar de fazer o que o dominador demanda sem que o mesmo

o perceba, ironizar, negar-se a funcionar conforme exigido pelas lógicas do sistema

dominante, entre outros. Diante de um certo pessimismo referente à possibilidade de

uma  transformação  revolucionária  baseada  em  uma  consciência  das  classes

camponesa e operária, Scott (1985, p. 350) conclui:

Mais razão, ainda, então, de respeitar, se não celebrar, as armas dos fracos. Mais
razão ainda de ver na tenacidade de autopreservação – no escárnio, na truculência,
na ironia, em pequenos atos de não-complacência, no arrastar do pé, na dissimulação,
na mutualidade resistente, na descrença da homilia, no esforço incessante de manter
a si mesmo diante de todas as circunstâncias avessas - um espírito e uma prática que
previne o pior e promete algo melhor6.

Em trabalho posterior, Scott (2013) analisa “a dominação e a arte de resistência”

dando  ênfase  a  importância  do  “discurso  oculto”  que  esconde  muitas  das

informações necessárias para decifrar a relação de dominados com os dominadores.

6 Tradução livre. No original: “All the more reason, then, to respect, if not celebrate, the weapons of
the weak. All the more reason to see in the tenacity of self-preservation – in ridicule, in truculence, in
irony, in petty acts of noncompliance, in foot dragging, in dissimulation, in resistant mutuality, in the
disbelief in elite homilies, in the steady, grinding efforts to hold one's own against overwhelming odds –
a spirit and practice that preventes the worst and promises something better.”



A  noção  da  existência  deste  discurso  permitiria,  segundo  Scott  (ibid.,  p.  20),

compreender  “esses  raros  momentos  de  efervescência  política  em  que  (…)  o

discuro oculto é pronunciado directa (sic) e publicamente na face do poder.” Scott

(ibid. ) analisa nesse trabalho:

(…) comportamentos que os camponeses e os escravos adoptam (sic) para disfarçar
os esforços que desenvolvem para contrariar a apropriação material do seu trabalho,
da sua produção e da sua propriedade: por exemplo, a caça (ou pesca) furtiva, as
táticas  dilatórias  no  trabalho,  o  furto,  a  dissimulação,  a  fuga.  No  seu  conjunto
poderíamos chamar a estas formas de insubordinação a infrapolítica dos oprimidos.

Marcelo Lopes de Souza (2010) sugere, referente a práticas espaciais insurgentes,

diferenciar entre formas violentas e não violentas; duráveis ou efêmeras; abertas ou

às escondidas; local e supra-local e ruidosas ou silenciosas, dialogando, em geral,

com a ideia de diferenciar entre formas mais explícitas e formas mais implícitas de

resistência.  Rogério  Haesbaert  (2014,  p.  289)  por  sua  vez  analisa  formas  de

contornamento como respostas à contenção territorial:

Podemos falar  de  diversas  técnicas  ou,  de  modo mais  amplo,  de  dispositivos  de
contornamento que, de certa forma, derivam de uma condição multi ou transterritorial
(…):  desde  o  contornar  ou  circundar  muito  concreto  de  uma fronteira  murada  ou
intensamente até contornamentos geograficamente menos visíveis, como o dos que
recorrem a circuitos ilegais da economia como estratégia de sobrevivência. Na medida
em que fazem frente a processos de contenção,  dirigidos sobretudo à populações
mais  pobres,  são  formas  muitas  vezes  consideradas  'ilegais',  'informais'  ou,  muito
genericamente, 'alternativas', resistindo ou se rearticulando, de algum modo (para pior
ou  para  melhor,  não  importa),  diante  dos  constrangimentos  impostos  pela  ordem
territorial hegemônica.

Já Raúl Zibechi (2014, p. 19) refere-se à luta de classe nas fábricas ao diferenciar

entre  "lutas  explícitas  (greves,  paralizações)"  e  "lutas  implícitas  (trabalho

improdutivo, ausentismo)"7.

Nisso,  podemos  dizer  que  resistências  constituem-se  enquanto  poderes-fazeres

autoinstituintes,  em  busca  de  superar,  transbordar  ou  contornar  relações  de

dominação.  Resistências não são puramente  e só  explícitas  ou puramente  e só

implícitas,  expressam-se  enquanto  combinações,  conjugações  e  também

entrecruzamentos  entre  esses  polos,  explícito  e  implícito,  em  uma  relação  de

continuum.

7 Tradução  livre.  No  original:  "luchas  explícitas  (huelgas,  paros)"  e  "luchas  implícitas  (trabajo  a
desengano, ausentismo)"



Em diálogo com os autores citados e também refletindo práticas dos movimentos

sociais  que  conheço,  entendo  como  resistências  explícitas  práticas  que  são

resultado  de  ações  cujo  objetivo,  formulado  individual-  ou  (em  sua  maioria)

coletivamente, envolve a intenção de opor-se a lógicas e relações de dominação, e

que  têm a  intenção  de  gerar  um  “efeito  resistente”.  (O)correm  a  partir  da

identificação consciente de uma relação de dominação e são realizadas visando

minimizar os efeitos opressores desta relação (muitas vezes o que é possível a curto

prazo) ou para contornar e superá-las (médio e longo prazo). 

Como resistências implícitas entendo práticas que não opõem-se diretamente ou

visivelmente (pelo olhar das pessoas em ação, por agentes externos à ação) a uma

relação de dominação,  mas que acabam necessitando de uma ação ou postura

resistente para poderem ser realizadas, ou que produzem “efeitos resistentes”, ao

serem realizadas, sem que isso tenha sido pensado ou formulado como objetivo

principal da ação individual ou coletiva realizada. 

As formas de resistências mais implícitas ou mais explícitas correspondem a uma

relação articulada entre reação e ação, cada ato de resistência contendo elementos

de  ambos8,  constituindo-se  enquanto  formas  múltiplas  de  re-ação  (ou  de

re-/constru-/cri-/ação).  As  formas  implícitas  e  explícitas  articulam  e  podem

complementar-se, ao mesmo tempo que podem entrar em contradição. Pelo ponto

de vista do movimento social organizado é necessário agir com muita sensibilidade

diante  desta  relação.  No cotidiano,  para o  usuário  do trem,  por  exemplo,  pouco

sentido faria de “pular a catraca” de forma visível o que levaria à reação imediata

dos seguranças nas estações. Mas muito sentido faz passar pelo buraco na grade

ou pular o muro da trilha de trem, para chegar na plataforma e poder pegar o trem

sem ter que pagar passagem. Para questionar porém, coletivamente, em momentos

de protesto organizado, pode ser um ato simbólico importante de “pular a catraca”,

um recurso ao qual  o  Movimento Passe Livre recorre  em sua(s)  manifestações.

Momento, contexto, medida e postura decidem sobre a possibilidade de resistências

explícitas de movimentos sociais organizados complementarem-se e fortalecerem

8 Teríamos aqui mais dois polos para o nosso gráfico, porem o aumento de sua complexidade poderá
diminuir sua força explicativa, portanto prefiro imaginar sua possível ampliação por um número de
outras  relações  de  continuum,  mas  restrinjo-me  às  quatro  relações  que  considero  as  mais
importantes para a discussão de formas de resistência em territórios periféricos.



resistências implícitas de classes periféricas ou não.

Favelas entre dominação e resistência

Quanto  maior  a  perifericidade  de  um  território,  maior  a  densidade  de  formas

implícitas de resistência que o constituem. Quanto mais oprimidas uma pessoa ou

um grupo de pessoas e seus territórios, maior esforço resistente é necessário para

cumprir as necessidades mais básicas ou para realizar atividades que para outras

pessoas em outros contextos passam como rotina, totalmente normais. Para jogar

futebol na favela, em muitos lugares corre-se o risco de estar no campo de futebol

(como o campo na Praça 18 na Baixa do Sapateiro) na hora de um tiroteio ocorrer,

ou entre grupos rivais ou, muitas vezes, em caso de operações policiais. O risco de

ser atingido por uma bala é real e um conjunto de práticas são necessárias para,

mesmo assim, não desistir  da prática do futebol.  Lendo permanentemente como

está a situação na favela, “aprendendo” a imediatamente jogar-se no chão, atrás de

que parede se esconder, são saberes necessários simplesmente para poder jogar

futebol. Sem a insistência necessária, os jovens das favelas perderiam suas opções

de lazer. Formas implícitas de resistir são necessárias para que isso não ocorra.

Sem insistência e correr certo risco, crianças não chegariam até a escola, crianças

não brincariam nas ruas, o jovem não dançaria num baile funk, o crente não iria até

a sua igreja em uma noite de domingo9. Há uma tensão dominadora permanente à

qual se resiste, tensão essa que pode aumentar significativamente quando o Estado

opressor toma medidas mais explícitas de controle territorial. Em uma entrevista que

ocorreu  nas  fase  final  de  uma  ocupação  militar,  à  época  de  fim  incerta,  uma

moradora que mora há 51 anos no morro do Timbau, descreve a situação com a

presença do Exército nas favelas da Maré:

“Tá pior, tá pior [do que sem o Exército], tá uma coisa horrível. Você não pode sair,
você não pode, não pode fazer mais nada. Entendeu, por que, na mesma hora que
você sai, você pra voltar tem que telefonar, como é que tá aí? Como é que não sei o
que? Eu posso subir? Ou então você chega no meio do caminho ali, (…), eu tava ali
subindo, (…) aí quando aquela tropa subiu, sinceramente, eu vi ninguém na rua. Eu vi
ninguém no meio da rua. Daqui a pouco, pow, pow, pow. Gente, mas eu corri tanto. Eu
falei, gente eles estão atirando em quem? Daqui a pouco veio o tal do tanque (…)
Que é isso. Não, tem que fazer de outra forma, tá errado isso aí, tá totalmente errado.

9 Costumo pensar o que ocorreria com a vida nas ruas e praças em bairros das classes médias e
altas se os mesmos encontrassem-se em uma situação de tensão territorial  parecida ao da que
muitas vezes encontramos nas favelas: elas simplesmente estariam desertas. 



Desse jeito não vai adiantar. Não vai adiantar.”

Nas  favelas, a  intercalação  entre  fases  tensas  e  fases  mais  calmas  marcam o

cotidiano. “Como estão as coisas aí (na sua (parte da) favela)?” é uma pergunta

frequente e rotineira que se faz, sempre preocupado que a situação em uma ou

outra favela, ou parte da favela, possa ter piorado ou estar prestes a piorar. “Tá até

tranquilo demais!”, é uma resposta que se dá indicando que a qualquer momento a

calma pode inverter-se em uma situação tensa. Todas as possíveis combinações do

conjunto  de dominação e controle  territorial  exército-polícia-milícia-tráfico10 geram

tensões, reprimem, umas mais do que outras, mas todas de alguma forma.

As tensões sentidas permanentemente levam a cargas de indignação latente que

podem descarregar-se em momentos densos de resistência explícita. Quando um

jovem é atingido por uma bala da polícia, tentam fechar uma rua, sem ceder-se pelo

medo  enfrentam a  polícia  mesmo  que  esta  abra  fogo  e  ameace  a  matá-los.  A

primeira coisa que o Estado faz quando seus agentes matam um morador de favela

é mandar caveirão e tropa de choque para reprimir11.

Formas de resistência em territórios periféricos

A  análise  da  dimensão  multiterritorial  de  relações  de  dominação-

subordinação/resistência nas favelas conduz à compreensão de que as tensões que

resultam  de  territorializações  dominantes  encontram  nos  territórios  favelados

inúmeras territorializações de resistência e insurgências, linhas de fuga que tecem

redes de alívio,  e que constituem-se enquanto formas criativas e construtivas do

fazer-se as coisas e de viver a vida na favela. A mesma moradora que descreve a

situação difícil diante da ocupação militar nas favelas da Maré, na mesma entrevista

que fizemos em um momento em que não havia previsão certa do fim da ocupação,

ao ser perguntada sobre perspectivas da situação melhorar, respondeu:

“Ah, acho que vai melhorar. Eu tô torcendo para melhorar. Entendeu? Eu acho que
não vai ficar assim desse jeito não. Vai melhorar, sim. Vai melhorar. Isso é uma fase a
gente está passando. A gente passou várias fases, né, e passou. Então essa não vai

10 Refiro-me a um termo que discuto em BARTHOLL 2015, cap. 3.3.
11 O menino Mateus foi morto por um policial  na sua porta de casa em dezembro de 2009. Os
policiais tentaram levar o seu corpo para “sumir com as provas”, o que somente foi  evitado pela
insistência de moradores que cercaram o corpo do menino. A primeira reação da Polícia Militar foi
enviar um caveirão para o local do assassinato e mais policiais para reprimir.



deixar de passar também...”

A  multiterritorialidade  de  relações  de  dominação-subordinação/resistência

sedimenta-se nos sujeitos que conectam-se e reconectam-se com as resistências

que as fortalecem e que encontram novas formas resistentes conforme a opressão

aumentar  ou  mudar  de  forma.  Diante  de  uma  multiplicidade  de  temporalidades-

espacialidades, momentos bons e momentos difíceis, fases mais tranquilas e fases

de muita opressão, instantes que decidem sobre vida e morte, marcam a trajetória

das favelas.  

No  sentido  em  que  James  Scott  (2013)  relaciona  um  conjunto  de  discursos  e

práticas resistentes  pouco e invisíveis  que podem levar  à  efervescência  política,

como uma carga que aumenta para em um momento descarregar-se com força e

em  pouco  tempo,  e  assim  constrói  uma  relação  entre  resistências  implícitas  e

explícitas. Penso que de forma particular, territórios de resistência apresentam-se

enquanto forma socioespacial explícita de resistência, constituída (porém) através

de uma tecedura altamente densa de resistências implícitas. 

No desafio da relação de movimentos sociais de base com estes territórios de alta

densidade  de  resistências  implícitas,  podemos  dizer  que  poderes-fazeres  auto-

emancipatórios  fortalecem-se  e  constroem-se  conforme  formas  implícitas  de

resistência  sejam  “explicitadas”  (o  auto-reconhecimento  tornando  possível

ativamente  defender  estas  formas),  ao  mesmo  tempo  que  a  capacidade  de

“implicitar”  resistências  explícitas  definirá  o  quanto  formas  de  resistência  que

nascem como propostas de inserir novas formas de resistência, ou resgatar formas

antigas,  podem  ou  não  inscrever-se  nas  culturas  de  resistência,  em  geral,  das

classes  periféricas.  Podem  tornar-se  “comum”.  Na  relação  de  territorializações

dominantes  e  territorializações  periféricas,  quanto  mais  práticas  resistentes

sedimentam-se  nos  territórios  periféricos,  enquanto  práticas  comuns,  ao  mesmo

tempo  que  haja  uma  consciência  do  quanto  práticas  comuns  são  resistentes  e

precisam ser  defendidas,  maior  a  força de resistir  construindo (poder  popular)  e

construir resistindo nos e a partir dos territórios periféricos.



Uma  tentativa  de  capturar  a  multiplicidade  de  expressões  de  resistências  em

territórios periféricos deve levar em consideração os elementos que as instituem.

Resistências  podem  consistir  em  formas  de  resistência  mais  explícitas  e  mais

implícitas  (relações  entre  formas  de  dominação-resistência  inter-classe  e/ou

trans-/intra-classe (ou território), formas mais coletivas ou mais individuais, formas

organizacionais mais estáveis ou mais (fluidas) e formas espaciais e temporais mais

regulares ou mais irregulares. Conforme a combinação destes elementos instituem-

se múltiplas formas de resistir em territórios periféricos (figura 1). 

Figura 1: Formas de resistência em territórios periféricos (BARTHOLL 2015, p. 309).



A maioria das formas de resistência, aos quais se refere a figura na página anterior,

existem  com  algum  nível  de  ligação  inter-subjetiva/sujeito,  ocorrendo  enquanto

formas  mais  coletivas,  mas  também há  formas  que  expressam-se  mais  a  nível

(intra-)sujeito, mais individuais. Formas de resistência organizacionais mais estáveis

são formas que contam com alguma continuidade e/ou regularidade, contam como

alguma visibilidade e são percebidos enquanto formas organizacionais interna- e

externamente.  Enquanto  que  as  formas  organizacionais  mais  fluidas  podem

aparecer  e  reaparecer,  são  menos  claramente  percebidos  como  formas  de

organização  ou  são  pouco  organizadas.  Formas  espaciais  e  temporais  mais

regulares são formas que ocorrem em lugares que podem ser espaços coletivos

fixos,  ou  utilizando-se  de  espaços  públicos  ou  privados  de  forma  regular,  e  as

atividades  como  encontros  contam  com  alguma  frequência  e  rotina.  Formas

espaciais  e  temporais  mais  irregulares  podem  mudar  de  lugar  e  ocorrer  em

momentos  menos  previsíveis,  podendo  des-re-aparecer  no  tempo-

espaço do território favelado. 

Na figura, as múltiplas combinações possíveis (somente considerando um polo de

cada  relação  de  continuum temos  2x2x2x2=16  combinações  possíveis)

correspondem a  uma série  de  combinações possíveis  do  múltiplo  continuum de

expressões  de  resistência  em  territórios  periféricos.  Em  boa  parte  dos  casos

(contextos, lugares),  a combinação específica que está apontada no gráfico pelo

círculo interno deve caracterizar a maioria de movimentos sociais de base. Estes

optam, numa perspectiva coletiva, (naturalmente, por serem formas pensadas com o

objetivo de resistir) em formas explícitas de resistências por formas mais estáveis

(auto-)organizacionais, e constroem seu trabalho com base em formas espaciais e

temporais  mais  estáveis.  Ao  mesmo  tempo  que  atuam  para  transformar,

transformam-se, expresso no fato de que relações de dominação trans-/intra-classe

atravessam os próprios movimentos sociais de base e devem ser enfrentados como

parte integrante e integradora do grupo e não negligenciados como algo secundário

diante  da  luta  contra  as  dominações  inter-classe.  Enfrentando  relações  de

dominação trans-/intra-classes, e com isso trans/-intra-grupo, os movimentos sociais

de base fortalecem-se em suas lutas diante de relações de dominação inter-classe12.

12 Refiro-me aqui a uma discussão de lutas inter- e trans-/intra-classes que faço em BARTHOLL
2015, cap. 3.4.



Movimentos  sociais  de  base,  auto-organizados  e  com  um  horizonte  de  auto-

emancipação  das  classes  populares  apresentam  algumas formas  possíveis  de

articulação de resistências em territórios periféricos, onde complementam-se com

uma diversidade de outras formas. Movimento sociais de base apresentam algumas

formas possíveis de luta em movimento entre uma diversidade de outras.

Um desafio  para  a  nossa  reflexão,  a  partir  desta  forma  específica  de  se  auto-

organizar, é pensar, a partir da realidade vivida e vivenciada, por quais formas de

intervenção na complexa realidade dos territórios de resistência optamos, e quais

são possíveis. Quais os objetivos que formulamos para as nossas ações? Quais as

formas de atuação pertinentes para tentar alcançar estes objetivos? Qual a situação

atual na favela onde atuamos e qual a situação atual do próprio grupo? Com quem

se relacionar, na favela onde atuamos, em outras favelas e para além? E como? 

Afinal das contas, ou antes de tudo, essa forma de abordar as formas de resistência

nas favelas leva à compreensão de que os nossos grupos e coletivos, ou seja o que

entendemos como movimentos sociais de base auto-organizados e que atuam de

forma explícita e entre os quais articulamos os nossos trabalhos de forma contínua,

de longe apresentam a única ou melhor forma de resistência, muito mais inserem-se

em uma multiplicidade de resistências e uma diversidade de formas nas quais estas

se expressam. Ter clareza desta relação significa entender que a própria realidade

de relação e inserção dos nosso grupos impede qualquer postura ou proposta de

vanguardismo  e  afirma  que  a  auto-emancipação  da  classe  trabalhadora  não

somente  deve,  como  sobretudo  somente  pode  ser  obra  da  própria  classe

trabalhadora,  ou,  reformulando  para  o  nosso  contexto,  a  auto-emancipação  das

classes periféricas e(m) seus território somente pode ser obra das próprias classes

periféricas em e a partir  de seus territórios de luta  e vida.  E nisso,  voltando ao

diálogo com Mano Teko: “Quem é de somar, cola!”
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