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As redes propagam vozes, slogans e hashtags1 

vindos da Praça Tahrir e da Puerta Del Sol, reite-

rando a “presença paradoxal da circulação nas 

revoluções”. (VIRILIO, 1996, p. 19) A circulação se 

multiplica perante a disponibilidade de presença 

à distância e de ubiquidade das redes sociotécni-

cas. O ponto de vista do assunto é espacializado, 

acompanhado, seguido, localizável. Participação 

na rede significa posição num território, onde os 

atores designam espaço, escala e contexto, onde 

“comunidades” se formam mediante compartilha-

mentos e convivência. Atente-se que as redes so-

ciotécnicas não dissolvem a noção de lugar, mas 

combinam presença física e “pluripresença me-

diatizada”. Também não contrapõem distância e 

presença, antes as integram. “Tudo se passa como 

se um sistema de hibridação estivesse se desen-

volvendo”. (WEISSBERG, 2010, p. 122)

ensaios
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FIGURA 1. Praça Puerta Del Sol durante a acampada de 2011. Foto de Javier Bauluz
Fonte: Periodismo Humano. Disponível em: http://periodismohumano.com. Creative Commons

Abordam-se, preferencialmente, relatos de parti-

cipantes e de observadores dos movimentos que 

ocorrem em 2011 nas Praças Tahrir na cidade de 

Cairo e Puerta Del Sol em Madri. Mediante esses 

relatos, veiculados por Twitter, Facebook e blogs, 

pretende-se examinar a natureza da interação 

entre tecnologias digitais e espaços urbanos que 

ensejam experimentação de modelos de gestão 

coletivos e a reapropriação do comum, criando o 

espaço híbrido. Almeja-se sondar, inclusive, o de-

sempenho dos espaços físicos das praças Tahrir e 

Puerta Del Sol em relação aos protestos. 

SOBRE O RELATO E O COMUM

Alguns creem num processo irreversível de do-

mínio da visualidade sobre outras formas de ex-

pressão. Apoiam-se em reinterpretações de ideias 

como as de Walter Benjamin, que em “O Narra-

dor” (1936), proclama os prejuízos da narrativa 

tradicional em consequência da modernidade. 

Quando decorre a perda da capacidade de contar 

histórias, sucedida pela incapacidade de trocar 

experiências. Benjamin alega incompatibilida-

des inconciliáveis entre narrativa e informação. 

Pois, enquanto a primeira proporciona reflexão, 

relaciona-se ao tempo lento, à duração; a segunda 

surge de forma efêmera, somente tem validade 

enquanto novidade. (BENJAMIN, 1985)

Narrar remete ao ato de contar, relatar, expor um 

evento, uma história. As práticas cotidianas descri-

tas por meio do relato constituem “saber anônimo 

e referencial” e não possuem proprietário legítimo. 

http://periodismohumano.com
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(CERTEAU, 1994, p. 143) Este saber diverge da ope-

ração da modernidade científica, política e militar 

de instituição do conhecimento, que circunscreve 

um lugar próprio no contexto social de onde se 

podem manipular as relações de força. (CERTEAU, 

1994) A ciência moderna expropria a experiência 

do cotidiano do acaso, da incerteza e da multicipli-

dade. Enquanto, a própria experiência se faz acom-

panhar pela relação, pela participação e também 

pela diferença. (AGAMBEN, 2008, p. 27) O conto e o 

relato são correspondentes à experiência.

Acompanha-se a hipótese do Grupo Vasava, se-

gundo a qual, a palavra escrita “reaparece com 

uma potência renovada”, capaz de levantar “pai-

sagens iconográficas” e outorgar-lhes uma “fisio-

nomia complexa”. (VASAVA, 2007, p. 9-10) Afinal, 

o visual não monopoliza a prerrogativa da criação 

de imagens, ou seja, da imaginação.

Os relatos são compreendidos como uma das prá-

ticas do espaço. Assim, organizam “jogos mutáveis” 

que espaços e lugares mantêm entre si. (CERTEAU, 

1994, p. 203) O local, o radicado ao lugar e o estran-

geiro, o errante multiplicando espaços (SERRES, 

1994), recorrem a relatos para transformar lugares 

em espaços e espaços em lugares. Isso remete a 

compreensão que espaço e lugar não deveriam ser 

considerados concorrentes nem dialéticos. 

A metrópole é a base do comum. E ambos são 

antagônicos à noção de comunidade tradicional, 

com seus vínculos orgânicos, afetivos, intrínsecos, 

reciprocidade e comunhão espacial. Na metrópole 

contemporânea, há a mixagem da produção nos 

espaços sociais e há a migração da produção ma-

terial para a imaterial. Processos que incidem na 

potencialização do trabalho vivo (HARDT, 2008a): 

produção de ideias, de afetos, de relações sociais 

e de formas de vida. Esta riqueza comum possui 

centralidade crescente na produção capitalista 

(HARDT, 2008b) e é reivindicada nas lutas do pre-

cariato e pelos movimentos sociais como parte da 

reapropriação da cidade e do comum. A metrópo-

le integra circulação, produção, exploração, revolta 

e o comum.

Os ativismos sociais de 2011 demonstram que 

permanece a importância do espaço público para 

o transcurso da vida política. As metrópoles e as 

praças são incorporadas à dimensão relacional de 

criação de experiências singulares e de saberes.  

É em torno do público, propriamente do comum, 

que as mobilizações ocorrem e se travam as ba-

talhas. (UNIVERSIDADE NÔMADE, 2011) “Trans-

formar as mobilizações em torno do público em 

organização do comum: eis o caminho que indi-

cam as acampadas espanholas e os movimentos 

globais”. (UNIVERSIDADE NÔMADE, 2011, p. 12). 

No El poder de las palabras: glosario de términos 

del 15M, comum (común, common) implica auto-

governo de comunidade (não a tradicional, mas a 

eletiva), implica espaço de “qualquer um”; cancela 

ou relativiza: a propriedade privada, a dicotomia 

privado-público e a “captura do capital humano”. 

(SERRANO, 2012, p. 45) Mediante modelos de ges-

tão de recursos baseados na cooperação configu-

ra-se o espaço comum – sem ordem preestabele-

cida, criado pelo encontro de mundos diferentes 

para uma ação coletiva circunstancial. (SIENA, 

2009, p. 8-9) Destacam-se as afinidades entre os 

termos relato e comum como produção anônima, 

de qualquer um, confrontando o próprio e a pro-

priedade privada. Qualquer designa indetermina-

ção, o que inclui multiciplidade, abertura e devir.
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Não é imediata a compreensão dos movimentos 

globais advindos de processos descentralizados, 

provocados pela insatisfação popular, indignação, 

revolta; por prescindirem de ”aparelhos” organiza-

dos e apresentarem métodos moleculares de ex-

perimentação. Os movimentos são acusados pela 

mídia de não exibirem uma narrativa coerente, 

uma pauta clara. Os críticos da mídia contrapõem 

que esta não tem parâmetros nem linguagem 

para compreendê-los. E retrucam: “as pautas são 

extremamente precisas e conscientes, de uma cla-

reza e precisão cirúrgica”. (SAFATLE, 2012, p. 54) 

Nesse quadro, ativistas e pensadores produzem 

inumeráveis narrativas: “Escrever para se orientar, 

à velocidade que impõe o momento”. (FATI_MAT-

TA, 2012, p. 31) O relato é o recurso imediato dos 

acampados para compreender e disseminar os 

eventos e seus propósitos. Tais relatos consumam 

espacialidades híbridas, reencontrando “os proble-

mas do local e do mundo”. (SERRES, 1994, p. 200)

O conceito de espaço híbrido se refere à mescla en-

tre o espaço físico e o digital. Acredita-se que esta 

integração pode ser um meio para desenvolver 

nova comunicação dinâmica capaz de promover 

“comunidades solidárias”. (SIENA, 2009, p. 7-8) Pois, 

um dos efeitos das redes é a criação de grupos que 

pensam, se exprimem, rememoram e inventam. 

(SERRES, 1994, p. 129)

As redes sociais Facebook e Twitter foram utiliza-

das para promover e organizar os acampamentos 

de protesto nas cidades espanholas, bem como o 

movimento sucedido na Praça Tahrir. Mas, os par-

ticipantes também criam suas próprias tecnolo-

gias para escapar ao controle policial. 

#25JAN E A PRAÇA TAHRIR

O Enunciado sob a hashtag #25JAN indica o pri-

meiro dia de ocupação da Praça Tahrir. Episódio 

categorizado como “revoltação” por Muniz Sodré 

de A. Cabral (2011), pois, segundo ele, “revolta” e 

“revolução”, possuem “velhas conotações militares 

e ideológicas”. Revoltação, “uma invenção linguís-

tica de Antonio Conselheiro”:

É a indignação forte que se propaga por contá-

gio verbal e conduz a uma ação coletiva, como 

vem se dando no mundo árabe. [...]. Essa pri-

meira revoltação do mundo globalizado pode 

ser entendida como um movimento de massa 

que dispensa organização política, liderança 

carismática etc. [...] cujo motor é o tsunami 

social, vindo de baixo, inesperado e convulsivo 

como uma força natural. [...].

Os relatos capturados nas redes sociais da inter-

net sobre o #25JAN, a Primavera Árabe, indicam 

que suas motivações são o movimento de Tunis 

(Tunísia) e a morte de Khaled Said em Alexandria 

(Egito), resultado de brutalidade policial. A con-

vocação para manifestação de protesto na Praça 

Tahrir dia 25 de janeiro é feita mediante uma pá-

gina no Facebook chamada “Todos somos Khaled”. 

Gigi Ibrahim (2011) narra a gênese do movimento:

Participei de diversas reuniões de coordenação 

com [diversos grupos organizados]. Tínhamos 

organizado outros protestos no passado, não 

estávamos conscientes de até que ponto este 

iria ser diferente”. [...]. “Discutimos durante dias, 

o tempo, o local, as demandas, tudo. Alguém 

sugeriu que organizássemos marchas a partir 

de diferentes bairros da cidade e que todos 
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confluíssem em um ponto e votamos que sim. 

Alguém propôs que esse ponto fosse a Tahrir, o 

que foi acordado e assim difundimos na rede. 

Nos divididos em grupos de trabalho nos bair-

ros, espalhamos panfletos, colamos cartazes, 

falamos com o povo, porque sabíamos que em 

zonas pobres não se utilizam o Facebook ou 

Twitter. Este trabalho foi fundamental. Alguns 

companheiros foram detidos enquanto faziam 

esse trabalho nos bairros.

Então chegou o dia 25 de Janeiro. As marchas 

partiram de bairros pobres [...], mas também 

de bairros de classe média [...]. Eram grupos de 

50 ou 100 pessoas que no caminho se reuniam 

com outros grupos. Muitos foram presos, inter-

ceptados no caminho ou forçados a regressar, 

alguns desses chegaram à Praça Tahrir indivi-

dualmente. 

Ibrahim (2011) conta que ao chegar à praça mal 

consegue acreditar: “a praça estava repleta de pes-

soas protestando contra Mubarak [...], cheia de gás 

lacrimogênio”. Relata ainda que os manifestantes 

e organizadores perceberam imediatamente que 

deveriam acampar na praça, fazem coletas para 

comprar comida e mantas para os acampados. 

Ibrahim conta que, inicialmente, a polícia dispersa 

as pessoas da Praça Tahrir, mas elas se reagrupam 

nas ruas adjacentes. Nos dias seguintes, mais pes-

soas (e os médicos) chegam e a repressão dos mi-

litares continua. Nos caminhos de acesso à praça, 

populares cuidam dos feridos, os recolhem para 

as marchas passarem. Após intensas batalhas com 

manifestantes favoráveis a Mubarak e militares, e, 

devido ampla adesão social ao movimento, ocorre 

a conquista da praça e arredores, culminando na 

renúncia de Mubarak. 

Lilian Wagdy (2011) afiança o limitado alcance da 

internet na Primavera Árabe, e reflete sobre des-

dobramentos do movimento. “O país está mudan-

do após trinta anos de opressão. [...] O que está se 

passando é irrepetível. Todos os dias há mudan-

ças, novidades, avanços, abusos e retrocessos. [...]. 

[Mas] é a tentativa de uma verdadeira mudança”. 

FIGURA 2. Praça Tahrir dia 8/07/2011. Foto de Jonathan Rashad 

FIGURA 3. Praça Tahrir dia 8/07/2011, ao fundo Nilo Hilton e à 
direita Museu Egípcio. Foto de Jonathan Rashad
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O PROTAGONISMO DA PRAÇA TAHRIR 

A Praça Tahrir tem cerca de 140 anos. É configura-

da no processo de renovação do centro de Cairo, 

no governo de Ismail Paxá (1863-1879). A traje-

tória da praça converge com a narrativa sobre a 

área central de Cairo feita por Alaa Al Aswany em 

“O Edifício Yakubian”.2 Segundo o escritor, área 

central era zona residencial da elite e a sede das 

principais funções urbanas de Cairo. Sua arqui-

tetura tinha como modelo os estilos arquitetôni-

cos europeus, sobretudo a Paris de Haussmann. 

O modelo da vida urbana também era europeu. 

“Era considerado bastante impróprio para os na-

tivos caminhar pelo centro com suas túnicas”. (AL 

ASWANY, 2009, p. 37-39) 

No governo socialista, militar e nacionalista de 

Gamal Abdel Nasser (1952-1970), judeus e estran-

geiros começam a emigrar do Egito. (AL ASWANY, 

2009). Neste período, a vida urbana da área cen-

tral do Cairo e a Praça Tahrir têm a primeira infle-

xão. Esta adquire a designação “Midan el Tahrir” 

(praça da libertação). São construídos blocos de 

concreto para empresas públicas e ministérios.  

O caráter arquitetônico desses imóveis expressa a 

aliança com a URSS (ALSAYYAD, 2011b).

As transformações da Praça Tahrir e no centro urba-

no de Cairo ocorridas no governo Nasser (1950-70) 

resultam ao controle do modo de vida e dos com-

portamentos ocidentais. (ALSAYYAD, 2011) “Uma 

onda inexorável de religiosidade varre a sociedade 

[...]. Sucessivos governos egípcios se curvam à pres-

são religiosa” (ASWANY, 2009, p. 39). A classe alta e 

os estrangeiros se afastam do centro que se degra-

da, sendo apropriado pelas classes populares. (AL-

SAYYAD, 2011b) 

Na década de 1970, com a política de Infitah de 

Anwar Sadat (1970-1981), a área central do Cai-

ro presencia sua pior fase de deterioração. (AL-

SAYYAD, 2011b) Nos anos 1970-80, são inexpres-

sivos os investimentos no centro, mas o comércio 

popular é muito ativo. A Praça Tahrir se transforma 

em um local de passagem, domínio estrito do 

trânsito. (ALSAYYAD, 2011b) 

Nos anos 2000, Cairo se torna uma metrópole 

com aspirações globais. (ALSAYYAD, 2011a) No 

governo de Hosni Mubarak (1981-2011), a cidade 

é “liberalizada”, com retorno de riqueza formação 

de uma nova elite. No velho core do Cairo, oficinas 

de artesanato e bazares são substituídas por cafés 

e espaços para turistas. Pouco antes da Primave-

ra Árabe, o velho core passa por um processo de 

“museificação” e de higienização visando o turis-

mo, que inclui a Praça Tahrir. (ALSAYYAD, 2011a). 

Nesse processo de gentrificação se entrevê, qui-

çá, uma das motivações do movimento 25JAN; a 

leitura de “O Edifício Yakubian” apresenta outros 

indícios.

Durante o movimento de janeiro de 2011, muitos 

perguntavam como é possível uma revolução 2.0 

num país onde apenas 20% da população têm 

internet e um percentual expressivo da popula-

ção sequer sabe ler? (RODRIGUEZ, 2012) A mídia 

internacional perguntava, ainda, qual o papel da 

Praça Tahrir no sucesso do movimento? Por que 

do ponto de vista do desenho urbano a praça teve 

um desempenho tão bem sucedido para o movi-

mento de protesto? (BBC, 2011) O Jornal New York 

Times fez uma maquete eletrônica para entender 

a cronologia da conquista popular do espaço da 

praça e seu entorno (TIMESTHE, BATTLE..., 2011). 
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FIGURA 4. Área dos protestos em torno da Praça Tahrir, Cairo, sobre recorte Google Earth, 2011. Eluzai Schwenck
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AlSayyad (2011) admite que a morfologia da praça 

contribuiu para o sucesso dos protestos massivos. 

Segundo ele, 23 ruas conduzem a diferentes par-

tes da praça, razão pela qual a praça concorre para 

o êxito dos protestos. Há duas pontes sobre o Nilo 

que também levam à Tahrir. Uma delas, a Qasr al-

-Nil, foi palco de um confronto memorável entre 

o regime e os manifestantes. (Cf. ALMASRYOUM, 

2011) O centro do Cairo não tem uma grande ex-

tensão e há uma rua que atravessa quase toda a 

área central que também passa pela Tahrir. (AL-

SAYYAD, 2011) Tais características permitem inte-

gração do sistema de ruas à praça, dando perme-

abilidade, conectividade, auxiliando o movimento 

natural de pedestres. Por outro lado, os quartéis e 

outros aparelhos de repressão se situam em zonas 

sem acesso direto à Praça (cf. THE BATTLE..., 2011). 

Não há como bloquear as grandes avenidas que 

atravessam a praça.

Os movimentos de protesto e a posterior apro-

priação coletiva da Praça transformaram um espa-

ço de passagem num lugar. O movimento de 25 

de janeiro provocou uma nova e potente inflexão 

na vida social da Praça Tahrir, com a sua reapro-

priação coletiva, mediante atividades cotidianas 

como cinema, TV comunitária, barbearia, descan-

so, orações; eventos como casamentos, funerais 

e novos protestos. O levante da Primavera Árabe 

também subsidia as “acampadas” dos indignados 

nas cidades espanholas e outros movimentos, in-

clusive no Brasil. 

FIGURA 5. BBC Mapa interativo da Praça Tahrir, os blogueiros ocupam a rótula central da praça. Foto de Dylan Martinez; BBC News, 2011
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FIGURA 6. Cinema na praça após o movimento 25JAN  
@Tweetnadwa. Mostafa Sheshtawy

FIGURA 7. Barbearia na praça após o movimento 25JAN  
@Tweetnadwa. Mostafa Sheshta

FIGURA 8. Futebol na Praça Tahrir dia 14/07/2011 FIGURAS 9. Preparação para uma manifestação sob toldo na rótula da praça 
dia 10/07/2011. Foto de Jonathan Rashad
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FIGURA10. Acompanhamento de sucessivas manifestações sociais na Praça Tahrir de fevereiro de 2011 a junho de 2012. 
Fotos de Jonathan Rashad
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#15M, A “ACAMPADA” NA 
PRAÇA PUERTA DEL SOL 

A Praça Puerta Del Sol, data do Século XV, está po-

sicionada no core de Madri, integrando, conectan-

do e irradiando espaços, ruas, avenidas centrais e 

o metrô, que influem no movimento natural de 

pedestres. 

FIGURA 11. Printscreen do tráfego e interações através da internet entre cidades espanholas dia 17 de maio. 
Autor: The Institute for Biocomputation and Physics of Complex Systems (BIFI), University of Zaragoza.
Fonte: http://medialabufrj.wordpress.com/2012/12/06/os-mapas-do-15m/interacciones-usuarios/#main

Os militantes destacam a interação entre a Praça e 

a rede. Madrid, Barcelona e Valencia ocupam uma 

grande parte do tráfego do Twitter no período das 

concentrações. As palavras de ordem “no nos re-

presentan” e “toma la calle” pendem dos suportes 

e muros, enquanto o #spanishrevolution é uma 

das hashtag mais divulgadas, assim como: #demo-

craciarealya, #notenemosmiedo e #tomalaplaza. 

Os ativistas acampados na Praça em 2011 sen-

tem-se numa praça global, interligando a Puerta 

Del Sol, à Praça Catalunya com o resto do mundo. 

É possível acompanhar toda mobilização em tem-

po real, via Twitter, Facebook e streaming. As ima-

http://twitter.com/#%21/search/%23notenemosmiedo
http://twitter.com/#%21/search/ %23tomalaplaza
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gens, ações e as reações disponibilizadas impli-

cam lugar e circunstâncias. Os ativistas ressaltam 

“o Feedback permanente dos dispositivos tecno-

políticos”, que lhes permitem “estar na praça sem 

estar” e o contato contínuo com o “imaginário co-

letivo”. Os acampados sentem a rede e a praça em 

simbiose permanente. (MONTERDE, 2012, p. 40) 

Essa interação – intercâmbio e inter-relação de 

informação transmitida, transferida e transfor-

mada entre energias, acontecimentos e cenários 

diversos e simultâneos (GAUSA, 2000) – converge 

com a expectativa de Siena (2009): a ativação do 

espaço híbrido promove relações bidirecionais 

entre usuários. Hibridismo e interatividades são 

convalidados por ativistas:

O novo ciclo de lutas que começou com a Pri-

mavera Árabe […] com o movimento 15M y 

por uma Democracia Real Ya, se propaga atu-

almente em escala global. Estes movimentos 

se caracterizam por trabalhar […] na internet 

e nas ruas, com ocupação de praças e assem-

bleias; têm uma organização autopoiética de 

enorme escalabilidade e interactividade, e por 

produzir revoluções de código aberto onde 

saberes, técnicas, práticas e estratégias são 

aprendidas e replicadas. (SOTO, 2012)

FIGURA 13. Plano de Situação da Acampada Sol 

Fonte: logicasimulada. Creative Commons http://reinventandomundos.wordpress.com

FIGURA 12. Assembleia na Praça Puerta del Sol. http://www.
rojoynegro.info/articulo/agitacion/se-acuerda-levantar-acampada-
sol-el-dia-12-junio. Creative Commons 
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Em que pese a reverberação da #spanishrevo-

lution nas redes mundiais, os ativistas exaltam 

igualmente o espaço físico aberto apropriado 

coletivamente: Está expresso o desejo de “Uma 

Tahrir em cada bairro”. As praças revertem-se es-

paços conquistados pela multidão de cidadãos e 

cidadãs, que reassume a política sem intermedi-

ários “outros”. (MONTERDE, 2012, p. 40-41) Com a 

reapropriação da “ágora por excelência”, as praças 

se convertem em espaço de “circulação das pala-

vras, de redimensionamento das conversações e 

de um #verbodigital, do descontentamento rever-

tido em cooperação”. (GUAL, 2012, p. 35) 

FIGURA 14. Vista da praça durante a “Asamblea Sol” 18/05/2011. 
Anónimo 15M. Ramón Paz. Creative Commons. 

FIGURA 15. Praça Puerta Del Sol durante a acampada. Foto de 
Jessica Romero. Periodismo Humano. Creative Commons. 

Em termos de configuração, o acampamento da 

Puerta Del Sol favoreceu o contato entre as pes-

soas, contrapondo-o aos espaços criados para di-

ficultar o contato e a habilidade de experimentar. 

Constitui-se um “despertar da cidade” diz Siena, um 

processo de experimentação de modelos de ges-

tão coletivos afeito à vida cotidiana. (SIENA, 2012)

Com as experimentações de democracia direta, 

mediante uma “construção laboriosa”, o espaço 

público reassume seu lugar como “esfera de deli-

beração”, onde se articula o comum e se tramitam 

as diferenças. (SIENA, 2009) Participantes do 15M 

e do Democracia Real Ya! ressaltam que todos es-

paços de tomada de decisão do movimento são 

abertos: nos fóruns, no Facebook, na web, nos 

blogs e a quantidade de ferramentas inventadas 

desde então. Segundo Monterde (2012) é uma 

das revoltas mais bem documentadas da história, 

com conteúdos gerados em comunidade, licenças 

livres, passados de praça em praça, adaptando os 

códigos de acordo com as singularidades de cada 

lugar, operando em permanente revisão coletiva. 

Enfim, os militantes atinam que “já não se trata de 

tomar a praça, mas de criar a praça. [...], compre-

endendo os elementos que a tornam possível –a 

crítica ao poder político”. Enaltecem a cooperação 

dos presentes como força pragmática que faz a 

“praça real e tangível”, conformando “o mínimo 

múltiplo comum não só habitável, mas alegre.”. 

(SOL, O..., 2011) Os movimentos globais confor-

mam encontros “alegres de singularidades que 

compõem a multidão”; contudo também, entre 

pobreza e engenhosidade, que podem criar um 

devenir outro. (NEGRI; HARDT, 2011)

Afirmar uma posição em contraposição a outras 

posições demanda vai e vens de conversações e 
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negociações. Alteridade e diferença solicitam es-

pacialização e interação. Não se pode “devir sem 

os outros”. (MASSEY, 2009, p. 83-85) Remete-se 

novamente à Certeau, a experiência é espacial, 

relacional, assim, “existem tantos espaços quantas 

experiências espaciais distintas” (1994, p. 202). Em 

suma, a conceituação aberta, múltipla e relacional 

do espaço é um “pré-requisito para a possibilida-

de de política”. (MASSEY, 2009, p. 94) 

A compreensão política sobre o espaço é patente 

nas avaliações de ativistas do 15M e do Democra-

cia Real Ya!. Estes incluem os outros movimentos 

globais numa revolução democrática (de demo-

cratização radical), num processo de politização 

massiva de multidões, de reapropriação do políti-

co. Enfim, processos que são denominados “movi-

mentos-sistema-rede”. (CEDILLO, 2012) 

NOTAS

1 Tags são palavras-chave ou termos associados a uma infor-
mação. Hashtags são palavras-chave antecedidas pelo sím-
bolo “#” (cerquilha), que designam um assunto discutido em 
tempo real no Twitter, facilitando filtrá-lo e localizá-lo numa 
pesquisa. <http://readwrite.com/2012/05/17/what-is-the-
point-of-hashtags>

2 Alsayaad diz que a narrativa de Alaa Al Aswany capta muito 
bem a cidade do Cairo no romance “O Edificio Yakubian”.  
A descrição é baseada em experiência pessoal do escritor. Cf. 
Alsayaad (2011a).
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