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X ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO ~ACIONAL DE PESQUISA
E P6S-GRADUAÇÃO H1 CIENCIAS SOCIAIS

(
GRUPO DE TRABALHO:
LUTAS URBANAS, ESTADO E CIDADANIA

,

OS NOVOS

MOVIMENTOS

SOCIAIS,
O PAPEL

A CONSTRUÇ~O

DA DEMOCRACIA

DOS MEDIADORES
Ilse Scherer-Warren

Campos

do Jordão,

1986.

E

OS NOVOS MOVIMENTOS

SOCIAIS,

O PAPEL

A CONSTRUÇÃO

DA DEMOCRACIA

E

DOS MEDIADORES

ILSE SCHERER-WARREN*

A comunicação
que Vlsam

contribuir

apresentará

para

o debate

um conjunto

de

reflexões

em torno da seguinte

ques-

tão:
Qual
Sociais"

o potencial

(NMS) na transformação

ra e qual o papel

tuam no sentido
tre Estado

diretriz

de estabelecer

nal: do governo,
dominação)

e sociedade

se realiza

a partir

civil

de força

(campo

entre

da política

~ocial

ou de todas

sociedade

e dominados,

aen

instituci~

burocráticos

fora" do Estado

da pr6pria

dominantes

de forças

da organização

sociais

sociais

brasilei-

é de que os NMS

e dos aparelhos

das classes

de agrupamentos

politica

equilíbrio

como o campo

lho), bem como no interior
lações

um novo

dos partidos

M ov im en tos

neste processo?

da argumentação

(aqui entendido

"Novos

da cultura

de seus "mediadores"l

A idéia

espécies

dos denominados

que

as outras

enquanto
civil

entre

de

apar~

nas re-

subordinan

tes e subordinados.
Delimitando-se

*Professora
Pesquisadora

di Sociologia
do CNPq.

estas

reflexões

da UFSC.

ao contexto

da socie-

/

2

dade brasileira,

pode-se

do-se

histórica

a formação

texto de surgimento
cas que estes

elucidar

este 90nto

da cultura

dos NMS,

de vista

política

e o significado

examinan

do país,

o con-

e as característi

assumem.

)

,

4'
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I - Em primeiro
relação

entre

cultura

lugar,

política

pode-se

colocar

e organização

a questão

da

da sociedade

Cl-

vil.

à cultura política

No que se refere
diosos

do assunto

ção histórica

reprodutora

conservadoras,
no plano

tem demonstrado

da sociedade
Os períodos

de maior

e as esquerdas

a nova esquerda

e grupos

civil,

gir movimentos

p. 38), assim

se refere

armada)

das elites

de relativo

com características

nados por mui tos de "novos

logo após 64

e de capacidade

a nomenclatura

civil

-

do poder de opressão

do e que, conforme

e
seja

da sociedade

tradicionais;

e excludentes

um período

resul tante

autoritárias

antes de 1964, com alguns

de resistência

de continuidade

Após

forma-

institucional,

mobilização

tores sindicais

autoritárias

estu-

2
civi1 •

com o anarquismo;

formas

de uma

sociais

da política

(antes de 1930,

ram garantia

o predomínio

de relações

seja no plano

no Brasil~

de corrosão

a esta nova

da

sociedade

começou

daquel~s

internacional,
soc i a i.s

das

no poder.

estatal,

movimentos

com

não apresenta-

imobilismo

distintas

s~

'! •

a

sur-

do pass~

foram

denomi-

Rezende

(1985,

forma de organização:

"Os movimentos
sociais não podem ser pensados, apenas, como meros resultados da luta por
melhores condições de vida, produzidos pela necessida
de de aumentar o consumo coletivo de bens e ser~
viços. Os movimentos
sociais devem ser
vistos,
também (e neles, é claro, os seus agentes), como
produtores
da História, como forças instituintes
que, além de questionar o Estado autoritário
e
capitalista,questionam,
com sua prática, a própria centralização/burocratização
tão presentes
nos partidos políticos".
Estes

NMS

(Novo Sindicalismo

urbano

e rural,

Movimen

•
4

tos de Bairro,
mento

Movimento

dos Sem Terra

muitos

cientistas

rentes

maneiras,

e outros),

sociais,

riam trazer

para

política

e democracia
Os assim

vo da sociedade
tes países

alguns

aspectos

Movi-

de estudo

de

que, de dife-

da ideologia

descentralizaç~o

do poder.

do autoritarismo
ao nível

(expresso

de

pod~

no. Es-

da sociedade

em. termos

do
Per-

que estes movimentos

da sociedade.

civil)

democracia

social.

denominados

brasileira,

(capitalistas

principalmente

compartilham

e nas relações

a democratizaç~o

Feminista,

te~ indicado

contribuiç~o

a corros~o

tado, nos partidos
e para

os quais

e s~o pela

qual a efetiva

Movimento

tem sido objeto

tais movimentos

anti-autoritarismo
gunta-se

Eco16gico.

NMS nao s~o um fenômeno

pois

mais

estes tem surgido

avançados

a partir

da década

comuns

de um mesmo

ou

exclusi

em diferen-

mais

atrasados,

de 1970) e compartilham
modelo

cultural

de

- ou contra

.
3
cultura I ao eXlstente
.
Os NMS apresentam,
pendendo

das situações

ganizam.

O seu significado

ver com as relações
mente

dadas.

Mesmo

tem apresentado

estruturais

calismo

está

São Paulo.

tido rnalor expressao

em centros

irradiou-se
na Região

mais

Os Novos

a partir

or-

terá portanto

que

no caso o Brasil,

regionais

a serem

amadurecido
Movimentos

de.Porto

Sul e no Rio,

de

Alegre,

S~o

Paulo

estes NMS

o Novo
como

maiores.

socia!

consideradas

Por exemplo,

urbanos

de-

opde se

com estas condições

distinto.

consideravelmente

eixo da Grande

e social

país,

diferenciações

de desenvolvimento

se sobretudo

político

num único

suas especificidades

e conjunturais

que estabelecem

e graus

Ecológico

todavia,

Sindi

tal

Bairro
O

no
tem

Movimento

desenvolvendoe

Minas

Ge-

•

5

•
rais. O Movimento
ção política.

Feminista

teve seu maior poder de

inicialmente,

no Rio e em São Paulo,

se, após, para outras

regiões

ra teve seu principal

polo aglutinador

com força para Santa Catarina,
a importância

destes movimentos,

pretende-se

líticas

e os efeitos

surgidas
Segundo

projeto

alternativo

estes grupos
ciedade

tentam

planos

econômico,

civil

a atuação

um

da ruptura

que

crises da

aos

seus

COT.

que

populares

nos

foi o espaço

se organizassem
Associações

como forças políticas

(p.ex. as Comunidades

modelos

um reglme

das camadas

Novas

so-

e cultural.

e cultural/ideológico,

surgissem

Eclesiais

por elas influenciados,

Etnicos

para

a várias

ditatorial,

grupos de pressão

de pressão

tas, Ecologistas,

resultante

estatal

o período

p~

em nossa sociedade.

diz respeito

(p.ex. Novo Sindicalismo,

sociedade

sobre o signific~

destas novas práticas

frente

que

político

ro), e novos grupos

pamentos

no

e constrangeu

para que antigos
moldes

estabelecer

Gros-

regionais

(1985) os NMS apontam

(de desenvolvimento),
No Brasil,

restringiu

décadas

em construção,

contemporânea

economlco

aqul refletir

De La Cruz

irradiando-se

das diferenciações

cumulativos

nas últimas

dos Sem Ter

Rio Grande do Sul e Mato

so. Sem desprezar

do político

expandindo-

do país. O Movimento
no Paraná

mobiliza-

em ,

novos

de

Bair-

no seio da

de Base e agr~

Movimentos

Feminis

e outros).

-.

~
r :,
. '.""1(

•
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11 - Qual, pois,
rosao do autoritarismo
democrática

e mais

nos conduz

Os NMS atuando

relação

atingir
to so

mais

ao debate

diretamente

de Estado

sobre

a

relação

no seio da sociedade

de fortalecimento

e frente

Cl-

desta

em

i forma -tradicional

-do

civil se fortaleça

e

por melO dos partidos.

Todavia,
o Estado

de uma sociedade

de Estado.

a possibilidade

ao aparelho

aglr político

cor-

e para a criação

civil e aparelho

vil, representam

destes NMS para a

igualitária?

Esta questão
entre sociedade

o potencial

torne-se

para que a sociedade
relativamente

a antítese

da sociedade

seria possível

através

menos poderoso

ter-se-á

contemporânea.

Naturalmente,i~

de uma verdadeira

tural, na qual a sociedade

civil

hegemônica,

consequentémente,

influenciando,

tidos. Este ponto de vista
"transformar"

não e só modificar

relho do Estado,

é

modificá-Ia

ao nível

dos NMS, e nos os consideramos

uma necessidade

histórica

de

a part).r do

das ações

e do projeto

culforça

no perfil dos pa!

a sociedade

civil. Estes dois aspectbs

para a sociedade

numa

a convicção

da sociedade

dade histórica

revolução

constituir-se-ia

exige também

que

que

o

apa-

concretas

são parte da ideologia
como uma possibill

contemporânea.

Ou pelo

menos

de luta frente ao Estado centraliza

dor e todo poderoso.
Isto significa

modificar,

os quals para se legitimar
tários dos interesses

teriam

e valores

Os NMS são todavia

igualmente,

os

partidos,

cada vez mais de

ser cauda-

da sociedade

uma realidade

civil.

recente

e sao frag-

7

mentados
tureza

numa

série

ideológica

de Dequenos

de alguns

respeito

ao pluralismo

unidades

maiores

os NMS apenas
criação

política

grupos,

é

e que papel

assumem

o

dificultando
Portanto,
de

o processo

me-

Nem por isso torna-se

para que direção

na

advogam

certa homogenização).

cultural.

ã

inerente

os quais

no caso brasileiro,

modelo

verificar

(o que

e a diversidade,

que exigiriam

de um novo

cultura

destes

cultural

iniciaram,

nos importante

grupos

aponta

esta

os mediadores

nova

em seu for-

talecimento.
Parece-me

que existe

o aglr destes

NMS:

qual redefine

o espaço

pla exclusão

o da criação

relativa

tua consideravelmente

Assim,

de um novo

da cidadania.
- econômica,

gica - sempre-presente

militar,

um ideal básico

e equipamentos

O sentimento

os anos mais

o direito

coletivos,

ã participar

através

o

de urna

tri-

mas que se acen

duros

vao

que

social,

e cultural/ideoló-

na história-brasileira,
durante

substancia

sujeito

política

está no bojo dos movimentos

defende-se

que

do

regime

se organizando.

do consumo

dos Movimentos

de

bens

Sociais

Urba

,
nos; o direito
10 Movimento
pelo Movimento

a permanecer

dos Favelados:

pelo Movimento

diante.

Mas o que

destino

ou de preservar

pelos

é relevante

o direito

de seus membros

mas culturais.

ã terra para

Ecológico;

culturalmente,

também

o direito

das Barragens;

minados

de-se

e na terra

dos Sem Terra

vas, pelo Movimento
sadia,

na moradia

Portanto,

Movimentos

a não serem

é que nestes

de partici~ar

a uma vida

Stnicos

e de que sejam respeitadas
o sentimento

da exclusão

produt~
mals
discri-

e assim por

movimentos

em decisões

pe-

trabalho,

as terras

o direito
o direito

ocupada,

defe~

que afetam

o

as suas fo!
relativa,

ou

8

a consclencia
as quais

da carência

são assumidas

relativa,

conduz

como um direito,

às

reivindicacões,

conforme

a?onta

Durhan

(1984, p . 29):
"A t r.an sformaç ão de nece ss idades e carênc ias
em
direitos, que se opera dentro dos movimentos
sociais, pode ser vista como um amplo processo
de
revisão e redefinição
do espaço de cidadania (... ).
Parece que estamos vivendo um processo de cons trução coletiva de urna nova cidadania,
definida
por um conjunto de direitos, tomados corno autoevidentes, que é pressuposto da atuação
política e fundamento de avaliação da legitimidade
do
poder".

E a partir deste pressuposto
tas pela
modelo

redefinição

político

da cidadania,

existente

que, através

muitos

e apontam

destes

para novas

de suas

lu

NMS negam

formas

o

de rela-

ções societárias.
Esta negaçao

se expressa

cesso de deslegitimação

.

Delo Estado
teresses

rias formas

de decisões

ou assumidas

das classes

dominantes.

Movimentos

da", bloqueando

ruas

com galhos

beiro,

1985, p. 136; Jacobi,

Terras

acampam

devolutas

e beira

rancam marcos

colocados

ra (Scherer-Wairen

mentos,

pelo

com os

a ser

utiliza~

de arvores,

va-

praticadas.

,

a "barrica-

madeiras,

etc.

1985, p. 233); Movimentos

1985);

nas terras

das Barragens

pela Companhia

(Ri

dos Sem

ou em terras públicas
Movimentos

In-

ou
ar-

Construtu-

e Reis, 1985).

Esta prática
timulada

Urbanos

de estradas

(Scherer-Warren,

de acordo

passam

pr~

autoritariamente

Para este enfrentamento

civil"

Sociais

de um crescente

tomadas

historicamente

de "desobediência

Por exemplo,

através

política

decorre

de urna reavaliação,

trabalho

de educadores

populares

junto

dos princípios

de legalidade

e de legitimidade.

e~

aos mOVIPor

.,

9

exemplo,

no que diz respeito

de Loteamentos
referem

a sua atuação

do Rio de Janeiro,

a aplicação

destes

junto

educadores

ao

Movimento

da FASE assim

se

princí~ios:

"Entendendo-se
como direitos não apenas os
reconhecidos em leis de natureza liberal ou corpora-·
tiva, mas, essencialmente,
os reconhecidos pelas
aspirações populares e legitimados pela
maioria ... Nesse sentido essa cidadania coletiva
e
orgânica das massas pressupõe a conquista de um
direito essencial (que deve ser inalienável) pelos movimentos populares: o direito de
conquistar (e gerir) direitos"
(Proposta, n. 29).
A afirmação
través

da reapropriação

nitárias.
para

de novas

Estes

Movimento

política

movimentos

a constituição

se, neste

caso,

a importância

de Sem Terra

forma de organização
terra através
resistência

da Reforma

dos 6rgãos
A Igreja,

sido a principal
social.

atuação

da "nova"
"

Agrária.

através

Dóimo

.coletivos.

como

1985).

Al-

enquanto

que tem recebido

da
a

sua implantação.

de seus agentes

acrescentando

políti-

a posse ~oletiva

de pastoral,

comunitárias

(1986, p. 124) ressalta

Igreja,

que o

comunitárias

para

das formas

comu-

Enfatiza-

o coletivismo

Solução

governamentais'

estimuladora

nização

forma de fazer

reivindicando

a-

comunitária

sentido

(Scheret-Warren,

tem defendido

social,

neste

das relações

de vida

dá-se

das relações

da força

E

do grupo.

os acampamentos

forma de luta e como modo
guns grupos

do sentido

criou uma nova

societária:

societárias

creem no poder

hist6rica

dos Sem Terra

ca e de vida

relações

tem

de orga-

este aspecto

de

que:

grande parte dos movimentos sociais que
vem
ocorrendo no Brasil (...) valorizam os laços lnterpessoais,
a solidariedade,
a ajuda mútua,
a
participação
entre 'iguais', as decisões tomadas
coletivamente,
etc. Características
que se con trapõem a valores fundamentais do
capitalismo
(competitividade,
individualismo,
atomização
da

f
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existência,
etc.) e à
tradição política brasi leira (centralização
de poder, populismo, paternalismo, etc.). Esses movimentos,
sejam eles urbanos, rurais ou operários, organizados com base
no modelo "comunitário",
promovem mudanças signi
fi cativas no plano da cultura política ... "
Para

estes mediadores

se na Teologia
ciedade",

da Libertação,

evidencia-se
movimentos:

também

e aqueles

significativos

tência prolongada
rar mais
pamento
concreta

desta

forma

de um ano. Segundo

ao desejo

dos trabalhadores

Eco-

nas

tem

se

relações

coletivo.

tem sido os exem-

de agir político:
que as vezes

Abramowary

de espera

estes

Feminista

seja no plano
terra

por

são os principais

ao uso da violência

de luta pela

base,

O Movimento

da Igreja

com cunho pacífico,

é uma f o rraa ativa

sob nova

ativa não violenta.

individual

Os acamnamentos
pIos mais

construída

forma de luta. O Movimento

seja no plano

de urna "Nova So

tipo de ação encaminhada

radicalmente

com ba-

e a "democracia".

sob a influência

desta

também

sociais,

pelo

de trabalhar,

a construção

de urna sociedade

A resistência

defensores
oposto

para

rumo ao "socialismo"
A busca

lãgico

trata-se

resis

chega

-

a du-

(1985, p.
56),
"o acam,

que dá existência
de terra".

política

Acrescenta,ain

da, que:
"os acampados não estão agindo segundo o instinto
de quem quer terra, mas a partir da vontade
racional e da consciência de que existe um processo de luta e que neste processo a ação direta se
combina com urna atividade política permanente"
(p. 57).
Neste
daquela

aspecto

de movimentos

racterizavam

pela

esta forma de luta política

camponeses

resistência

varn com o uso da violência

do passado

prolongada,
física

é distinta

que também

mas que

a

se

ca-

combina-

e com uma consciência

mes-

......•
,.
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-

.
.
slan1ca

-

.

na proJeçao

do futuro.

A construção
se, ainda,
dianas

pela

ao grupo

com a crescente

movimentos,
em certos
ragens

tentativa

internas

cipação

deste

tendo-se
grupos

e outros

novo modelo

cultural

de democratização

4

das pr~ticas

e da consequente

presença

tornado

de bairro,

das

alguns

(sem incluir-se

ampliação

mulheres

major~t~ria

caracteriza-

da part~

e jovens

em alguns

grupos

coti-

locais

nos

casos,

contra

como

as Ba-

aqui os casos em que o mOVlmen
-

to define-se

pelo gênero

ou pela

Particularmente,
tos de 'mulheres do campo
cas de organização

deológica
Sociais

posição

em grupós
as formas

et~ria).

feministas

hier~rquicas

e em
e

mOVlmenburocr~ti-

tem sido rejeitadas.

Jacobi

(1985, p. 236) observa

tamb~m

~ uma caracteristica

que esta tendência

frequente

1-

dos Movimentos

Urbanos:
"Muitos destes movimentos,
apesar de suas diferen
ças,base
social, dinimica interna, estrat~gia~
de mobilização,
configuram a emergência de setores sociais que, ao se constituir en~uanto for mas organizacionais
informais e sem relações hie
r~rquicas, possibilitam
a criação de relações so
ciais cotidianas pautadas
por formas
coletivas
de tomadas de decisão, democratização
completa
das informações e um crescimento das
práticas
comunitárias".
Segundo

das lutas devem

esta postura,

ser tomadas

sendo que a representação
do necess~rias.
de

algumas

contradições

tos que contam
por vezes

Todavia

a partir

encaminhamento

não

princi~almente

de mediadores

de atitudes

movimento

só são utilizadas

este tipo de pr~tica
internas,

e

das bases do

e a delegação

com a influência

são portadores

as decisões

est~
nos

externos,

vanguardistas

do

,

qua~
isenta,

mOVlmen
que
passa-

12

dO,_sentindo-se
rido em alguns
Sem Terra
nestes

da mais

de trabalhadores

e em outros

movimentos

de base popular.

onde o papel

importância

a tendência

prio meio.

Ecológicos

destes

grupos

ideológico

de classe

movimentos

específicas:

tem buscado

mais

média,

sem

dúvida,

contribuir

do grupara

o

acentuando-se

ain

mais

avançada,

nesta

que foi, assim,

inicialmente

em

e a discrimina
porem,

de suas lutas

de transformação

direção;

-

pro-

Posteriormente,

gerais

~

do aUXI

de seu

a ambiental

a articulação

com sua comp~

prescindem
surgem

se organizaram

respectivamente.

cas com os projetos
tendência

Justamente

e Feministas,

Seus intelectuais

torno de suas questões
ção da mulher,

poderá

dos

a sua f-~gmentação.

externo.

Estes

rurais,

e articulação

em torno de si mesmo,

basicamente

lio do'agente

tem sido,

a organização

contraditória

do movimento

social

do mediador

para

Os Movimentos
slçao

Isto tem ocor-

de bairro,

po, esta sua postura
fechamento

do movimento.

grupos

casos

de grande

como que os donos

alguns
específl

social.

defende

um

A

projeto

,

sintetizado:

"O feminismo se constitui, sobretudo em sua vertente revolucionária,
como o mais ambicioso
movimento social, uma vez que para alcançar
seus
objetivos - a igualdade social entre homens
e
mulheres - deve provocar a superação do patriarcado-capitalismo,
ou seja construir uma sociedade igualitária no sentido da eliminação do siste
ma de dominação-exploração
fundada no sexo,
na
estrutura de classes, nas diferenças
raciais"
(Saffioti e Ferrante, 1985, p. 276).
Entretanto,
do autoàenoninaào
últimos

anos.

talidade.

Movimento

Os Movimentos

Os novos

tem absorvido

esta corrente,

canais

membros

bem como os outros

Feminista,
de Bairro

também

de participação

ativos

destes

sofreram

um refluxo nos

diminuiram

política

novincntos,

grupos

sua VI

surgidos

contribuindo,
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creio eu, para

o declínio

gICO, por sua vez,

encontra-se

te tem a possibilidade
maIs profunda

destes.

indo além da apreciação

rece-me

da democracia

E
mo urbano

neste

e rural
5

lada d~ Estado.

paço público

pos de bairro,
historicamente,
tuidos

os reprodutores
tárias,

e clientelistas
50

de "abertura

tidária
6
res ,
cargos

ocorrendo

ção entre

pelas

os membros

vários

do es-

para

dominantes

autonomia
alguns

políticas

gru-

De fato, como
fóram

consti-

e tem

sido

e autori-

cooptativas

Se bem que com o proce~
pela participação

par-

dos movimentos

popul~

casos de candidaturas

para

de militantes

dos movimentos

a autonomia

movimentos.

da

centralizadoras

o interesse

entre

ainda,

pe-

clientelís

na gestão

políticos

por aqueles.

política",

inclusive

não atre-

sobre o

e de mulheres.

políticas
-

ameçados

exercidas

diferentes

discutem

como p.ex.

das classes

de práticas

As vezes,

sindical

a problemática

os partidos

a partir

governamentais

e pa-

29).

ecologistas

no Brasil,

vem aumentando

recor-

formas

e administradores

aos partidos,

os NMS sentem-se

aspecto

do novo sindicalis

de sua participação

movimentos

grupos

basicamente

de Bairro

políticos

(Rev. Proposta,

em relação

e política,

diferentes

que os militantes

quando

Para outros
coloca-se

é um

lutam por uma organização

ticos e populistas

crítica

não resolvida.

sentido

pelos

es-

formal?

da autonomia

Os Movimentos

rIgo da cooptação

Seria porque

econômica

dos NMS. Esta assume

que e uma questão

Ecoló-

uma avaliação

do~inação

Por fim, a questão

o Movimento

em ascenção.

de encaminhar

dos efeitos da

rente nos debates

Todavia,

refere-se

de base.
a inter-rela-

.1

I
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Muitos

destes

tido corno principal
Pastorais

(Justiça

mediadores,

junto

não é privilégio
mediadores

partidários

autoritária,
político"

autocrítica
às bases

(agentes

apontam

e sao ao mesmo

tradicional
Parece-me

tempo

que forma

ra a construção

da identidade

pos de alianças

sao necessárias

além de suas reivindicações
de democratização
da articulação
civil

das diferentes

Considero,
çao da cidadania
e social),

Estado,

(num sentido

a tentativa

e a busca

crática.

abrindo

para

que

para

da

necessita
sociedade

pela

tomadas

redefinipolítico

autoritariame~

comunitárias

de agir pela resistência

a construção

ti-

mais global

econômico,

das relações

relativas

pa-

políticos.

que as lutas

de democratização

de autonomias

é estabele-

o movimento

organizadas

de decisões

a forma

etc.)7.

Um projeto

pleno:

nao
"fazer

de um

mas também

de partidos

mais

o fortalecimento

político,

nao violenta,

NMS estão

em síntese,

a deslegitimação

seu sentido

dianas

através

posturas

s~ concretizar,

forças

polít~co-

é fundamental

conduzir

imediatas.

mui-

política,

resolvido

de autonomia

para

pois

líderes

cultura

ser

para

au-

Istr,

apresentam

do grupo,

da sociedade

e de representação

te pelo

de pastorais,

sectarista

que o que falta

em cada movimento

movimentos.

representantes

(vanguardista,

Estes

da ideologia

educacionais,

para urna nova

etc.)

das

tem sido realizada em

destes

dos agentes

tem

através

da Juventude

etc.) ·também frequentemente

contraditórias:

cer

pouca

Barragens)

sobretudo

tem sido propagadores

Entretanto,

tos outros

Sem Terra,

a Igreja,

e Paz, da Terra,

a sua atuação

todavia,

(Bairro,

mediador

geralmente,

tonomista.
relação

N~S

ativa

das práticas

são espaços

de urna sociedade

em

que
maIS

coti
os
demo

••

•
lS

111 - Por último,
dades a serem

superadas

pode-se

perguntar

tendo em vista o

sobre as dificul

fortalecimento

dos

NMS.

Se, face as características
das, pbde-se

dizer que os NMS apontam

se fazer política

e de se conceber

tudo, para que um novo modelo
de, num sentido
peradas,

dl

e viver em sociedade.

Con-

possa se tornar realida

limitações

deverão

ser su-

tais corno:

urna homogenização

lugar, deve-se

de movimento,

quanto

mas em diferentes

sidade ê característica
tivos e valores

comuns poderiam

ê importante)

destes movimentos.

Alguma

Interestaduais

de Movimentos

ta frequ~ncia,

na Região

a CUI e as Pastorais

locais.

através

há

aos difetipo

ao mesmo

Se o respeito

ser fortalecidos

Encontros

a diveros

(e aí

objeo

este

de Educação

Popular,

na

A

ln-

FAMERJ

do Rio de Janeiro)

do movimento

e

com cer-

estas articulações.

de Moradores

e fortalecimento

Estaduais

tem ocorrido,

de União dos Bairros/RJ)

pa-

.
aproxlmaçao

de uma

Regionais,

Populares,

tem estimulado

das Associações
unidade

em relação

Sul. Os Centros

do CUB (Conselho

a

não

coisa já está sendo feit~

como por exemplo,

(Federação

que

de alguns destes movimentos,

pel dos mediadores

respeito,

considerar

entre estes NMS, tanto em relação

rentes tipos de movimentos,

jetivava

menciona-

para urna nova forma

cultural

maIs amplo, muitas

Em primeiro

tegração

anterior~ente

popular

ob(Pr~

posta n. 29).
Parece-me
se quando

se

que a malor dificuldade

considera

dois blocos

de aproximação

de movimentos,

e que

dá-

sao

•
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em última

análise

do estariam

marcados

os movimentos

pela

de base mais

1ismo, Movimento

de Bairros

Terra, Movimento

das Barragens,

toras)
dia

e do outro

(entre eles

Ecológico

conotação

estariam

situ?m-se

e do Movimento

de classe.

popular

Periféricos,

aqueles
setores

mais

típicos

Embora

a busca

de novas

há também

uma distinção

"projeto"

inclui

das condições

em primeira

esta aproximação

em suas propostas
v~ Sociedade,

o princípio

com

ser contraditória,

que

destas

populações.

se construir

uma ~o-

esta não

poderá

com um grande

continge~

cultural,

que não tem seus direitos

nia

mais pleno,

econômico,

de inadequ~

incluir

de que para

a conviver

este

que

te populacional
(no sentido

no

societárias,

a superação

os segundos

um novo modelo
de forma

sobretudo

de vida

~

me-

semelhança

Para os primeiros

instância

e sociais

Agricu1-

Movimento

haja

d~-ré1iç~~s

fundamental.

econômicas

Para conseguir

form~s

do

-

Sem

de classe

significativos

Feminista).

dos

de Mulheres

em seus "proj~_tos" de uma Nova Sociedade,
diz respeito

(Novo Sindica

Movimento

Movimento

De um 1a-

terão

mínimos

social

de

cidada-

e político)

,

asse

gurados.
Supõe-se,
política
igualdade
vimentos
f1itante.

neste

e da democracia
social,

caso, que a construção
social,

impõe-se

da liberdade

como princípios

que lutam por uma sociedade

menos

E nesta direção que Oliveira

da democracia

política

básicos

e

da

daqueles

contraditória

mo

e con

(1985, p. 4) questiona:

"Como se quer construir democracia com uma tal si
tuação? De um lado, as
imensas
desigualdades
sociais, que tornam
o conceito de
democracia
uma esfinge para os despossuídos,
e sua
prática uma visível farsa. De outro, uma cultura poli
tica de exclusão, de violência. Uma cultura
po~
1ítica de des-identificação
social".
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Em segundo

lugar,

tração destes movimentos
10 menos

tingente
tradições

na sociedade

para que enquanto

com que os valores

coloca-se

movimento

tradicionais

superadas,

ta Chauí

pelos grandes

cultural

Neste

pene-

consiga

pefazer

~or um

con-

sentido há grandes

tais como a existência

ços (membros das classes populares)
lagem montada

de

civil como um todo,

sejam repensados

mais amplo da população.
a serem

a dificuldade

que trabalham

proprietários.

co~

de jagun-

para a

Ou, como

grl-

acrescen-

(1986, p . 136):

"1::

porque a política brasileira é relação de tute
Ia e de favor, e porque nela o espaço público
e
tratado como espaço privado dos dominantes,
que
não há cidadania no país, embora (...) haja movimentos sociais e populares para alcançá-Ia".

A formação

de uma nova consciência

tra aí, pois, um paradoxo
m~vimentos

sociais:

e autoritário
ainda,

superado

o apego ao passado

frente ao desejo

a ambiguidade

me coloca

aser

pelos membros

cultural

de emancipação

entre conformismo

Chauí, na mesma obra

política

encondestes

paternalista

e autonomia.

e resistência,

(p. 177-8):

Ou,

confor-

,

"Acreditamos que neste momento, no Brasil, a Cultura Popular, do ponto de vista da consclencia,
se manifesta na forma da consciência trágica(... )
aquela que descobre a diferença entre o que é e
o que poderia ser e que por isso mesmo transgride a ordem estabelecida, mas não chega a consti
tuir uma outra existência social,
aprisionada
nas malhas do instituído. Diz sim e diz não
ao
mesmo tempo, adere e resiste ao que pesa com
a
força da lei, do uso e do costume e que parece,
por seu peso, ter a forma de um destino (...)Mas
justamente porque essa consciência diz não,
a
prática da Cultura Popular pode tomar -a-- forma
de resistência e introduzir a "desordem" na ordem, abrir brechas, caminhar pelos poros e pelos
interstícios da sociedade brasileira ...".
Resta saber, qual será a capacidade
sociais

e culturais

se imporem,

para consolidar

dos

movimentos

as suas conqui~
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tas. para garantir

que éspaços

ã habilidade

dos, frente

conquistados

de "recuperação"

não sejam

retoma

do sistema

-

de domina

çao.
Em terceiro
discurso

ideológico

NMS refletem

trução

ligiosos,

to as classes
mente

da Igreja.
lares só

aos poucos

e nas ações

líderes

teve seu início.

Resta

saber

populares

(e difi

de cons -

vem desenvolvendo

ju~

como

muito

sugestiva-

a

mediação

com

incorporada

e líderes
em suas

Uma revolução

de intensões.

-

nao

re-

que contam

das bases.

e

de pastorais,

val

se faz por um decreto
já

agentes

de mediadores

cotidianas

dos

amplo do termo)

o discurso
sendo

cultural

de um trabalho

A "caminhada",

entre

Mas naturalmente

políticos)

os movimentos

Portanto,

mais

ser). Trata-se

populares.

a denominam

O modelo

subordinadas.

(intelectuais,

educadores,

da defasagem

do seio das classes

assim poderia

que mediadores

efetiva.

(num sentido

das classes

espontaneamente

cilmente

há o problema

e prática

a "miséria"

os interesses
surglu

lugar,

popu-

práticas

nao

cultural

t um· processo

longo

que

se terá a sua continuidade.

,
Em pesquisa
rla da União/PR,
lnternos

quanto

comunitária,

foram

realizada

com recem

constatadas

dificuldades,

ao modo de implantação

conforme

defendido

assentados
e

de seu projeto

no movimento

de

Vitó-

conflitos
de vida

de conquista

pela

terra:
"A homogeneidade
básica dos acampados - dada pela
sua realidade comum de expropriados, pela
sua
participação
em CEBs e no Movimento dos Sem-Terra e pelo projeto nitidamente camponês de vida se subrepunha a estas diferenças até a conquista
da terra. Foi sobre esta base que se
construiu
uma nova identidade social - a de sem-terra - com
conteGdo explicitamente
político. No momento
em
que iniciaram a estruturação do assentamento,tais

f
• I
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(

diferença5 ~assaram a ser base de
divergências
quanto a aspectos concretos da organização
de
seu novo proj eto de vida". (Bonin et aL, ,
1986,
p . 32).
Os pesquisadores
culdades

crescentes

observaram,

de parcela

tas diferenciações"

também,

das lideranças

(p. 48). Sem dúvida,

que houve
em lidar

que enquanto

"difi

com esestraté-

gla de luta é mais simples de se incorporar de forma mais
ho..•.
mogenea
um projeto alternativo do que enquanto forma societárIa de vida mais

definitiva.

Parece-me

vam a exigir

de que a-expériê~cia

gem ao "novo

homem"

sua própria

noção

político
minhamento

de soluções

do PT e algumas

esquerdas.

Portanto,

política

creio

crescerem

da construção

possibilidade

impulsionando
políticas.

os antigos

Este

resultado

um papel

parte

partido
no

Isto porque
tem voltado

individuais

e

,

suas costas

os partidos

vartidos

em que os

de novos

e revisar

significaria

um novo

poli

tradici~

dos
de

valoforças

primeiros
cultural,

partidos

a suas

pa-

alguns

de outros

de uma hegemonia

de surgimento

os

tradicionalmen

que é a antítese

na medida

encaso-

dos NMS

eu, que a articulação

avançará

a

da

a transformação

Além disso,

entre NMS e partidos
na direção

o

ã excessão mais recente de

iniciativas

de fazer

para

entre grande

no Brasil

popular,

ticos das chamadas

criando

orl

fragmenta-

sentido,

desempenhar

é problemática.

ra a participação

res dos NMS.

pois,

do alcance

MNS. Neste

unificadas

políticos

nais tem um modo

ter dado

esquecendo-se,

vem a questão

a relação

políticos

te os partidos

setores

lugar,

potencialmente

cial. Entretanto,
partidos

esta-

de "caminhada".

da ação destes

poderia

de luta deveria

definitivamente,

Em quarto
do e localizado

que as lideranç~s

ou

práticas

equilíbrio

en-·
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tre sociedade
nuindo

o poder
Para

dores tiverem
tas novas
debater

civil

relativo

um importante

outras,

gostaria

a primeira

e dimi-

de lembrar

que se os medi~

papel para o desenvolvimento

de se organizar

as contribuições

se fazem necessárias
dentre

fortalecendo

do segundo.

finalizar,

formas

sobre

e Estado,

e de fazer
e modificações

~ara que as dificuldades,

política,
de posturas

desresta
que

aqui arroladas

pOSSC'" ser superadas.

,

·-~
• I

N

IA utilização
lectuais,

do termo

agentes

res polítlcos
nhecimento

o TAS

"mediadores"

de pastorais,

to ao grupo-base

2Não pretendo

trazidos

fora"

aos inte-

educadores,

líde-

política

e

co-

em suas atuações

jun-

do movimento.

gostaria

de Schwartzman

aqui,

de experiência

"desde

aqui discorrer

dos, apenas

religiosos,

etc., portadores

formal

refere-se,

sobre

os resultados

de recoméndar

(1982),

Debrun

a leitura,

destes

dentre

(1983), Weffort

estuoutros,

(1984) e

Chauí

(1986) .
3

Sobre

o surgimento

volvi

um pouco mais

res

destes
estes

(1984 e out. 1985).

ma is ampla

discussão

tes trabalhos:

teórica

K~rner

var

(1986).

depoimentos

contrados
anas",

5Sobre

Zapata

em Telles,

p , 47-71,

os NMS na América
poderá

"Anos

a utilização

de métodos

(1986)

6Sobre

da sociedade",

as mudanças

ca-partidária
XVII.

e em especial

Sobre

co-partidária

Mediações

na relação

ver Gómez
a relação

Menjí-

p~de

ser encotidi

no interior

organizada

no artigo

entre

de or-

por Krischke

de Kr i schke ,

a reforma

da Igreja

e
"As

e

as

p. 190-1.

entre

de Souza;

do feminismo

ver Kerbauy

e

e práticas

democráticos

Mainwaring

transformações

(1984) ,Evers

e Ma i.nwa r i ng , (1986).

de CEBs ver a Coletânea

'Abertura':

e Viola

a este respeito

ganizações

CEBs na

urna

ser en con t rad a nos segu i n

70: Experiências

In: Krischke

-

anterio-

Latina

Ca l.d eron (1985), Camacho

interessantes

desen

em dois trabalhos

(1983) ~ Mainwaring

(1985),

4Alguns

aspectos

Sobre

(1984), De La Cruz
(1985).

NMS e suas características,

(1985).

trabalho

pastoral

1982, espec.

Caps.

com a participação

x polítl
XVI

e

políti-

'-

.. '

.j

•
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7A Colet~nea

organizada

por Paiva

apontam

esta contradição.

estudos

sistemáticos

minha

análise

Todavia,

(1985) cont~m estudos
há ainda uma carência

sobre este aspecto,

de observações

resultando,

pois,

mais ou menos assistemáticas.

,

que
de
a

•

..
BIBLIOGRAFIA

ABRM10WAY,

Ricardo.

José dos
Reforma

(apres.).
Agrária

minário):

Lutas sociais,
A primeira

Aimoré

Fernando.

CAMACHO,

Ta popular

Brasiliense,

1985.

EDUCA,

Sociales

cri-

frente

a

por Ia UNU, 1985.
populares

en

1985.

e resistência

A conciliação

Paraná:

frente a Ia

Rafael. Movimientos

são Paulo,

de

(mimeo.).

sociales

patrocinado

Conformismo

no Brasil.

1985

"Los movimientos

San Josê/CR,

-DEBRUN, Michel.

Legislativa,

Los movimientos

Daniel Y ME JIVER,

CHAUI, Marilena.

de Plano ~acional

e o Brasil dos anos 80. (S~

Curitiba,

en Sundamérica,

Centroamérica.

In: REIS,

et alli. A luta nela terra no

se. Trab. deI projecto
Ia crisis

proposta

Assembléia

Os Sem Terra de Imaribo.
CALDERON,

lutas pela terra.

da Nova República

São Paulo,

BONIN, Anamaria

CITADA

- aspectos

Brasiliense,

e outras

da cultu

1986.

estratégias.

São Paulo,

1983.
,

DE LA CRUZ, Rafael.
cia. Los nuevos

Encuentros

movimientos

racas, n. 77, mai/jun.
DOIMO, Ana Maria.

y desencuentros

sociales.

In: Nueva Sociedad.

Ca

1985, p. 80-8.

Os rumos dos movimentos

da religiosidade.

con Ia democra-

In: KRISCHKE

sociais nos caminhos

e MAINWARING

(citados a

se-

guir).
DURHAN,

Eunice.

In: Novos

Movimentos

Estudos

sociais.

(CEBRAP),

A construção

da cidadania.

são Paulo, n; 10, out. 1984,

p.

24-30.

EVERS, Tilman.

Identidade

- a face oculta dos novos movimentos

sociais.

In: Novos Estudos

1984,

11-23.

p.

(CERRAP),

são Paulo, n.4,

-abr.

I

'

I:

·.
24

GOMEZ DE SOUZA,
caminhos
JACOBI,

Luiz Alberto.

da história.

participação

nistração,

e Igreja

nos

e a crise: da explos~o

so-

Petrópolis,

Pedro. Movimentos

cial à

Classes

Vozes,

sociais

popular

populares

autônoma.

1982.

In: política

e Admi -

Rio, FESP, n. 2, 1985, p. 223-37.

KnRNER, Hartmut.
cotidiano.

Los movimientos

In: Nueva Sociedad,

sociales:
Caracas,

revolucion

de

10

n. 64, jar/fev.1983,

p. 25-32.
KERBAUY,

.

Maria Tereza Micelli.

Mulher,

ria e movimentos

sociais.

da ANPOCS,

de São Pedro/SP,

KRISCHKE,

Águas

partid~

Trab. apreso no IX Encontro

Paulo e MAINlvARING, Scott

em tempo de transição

representação

(1974-1985).

-

Anual

out. 1985.
(org.). A Igreja nas bases
Porto Alegre,

L&PM/CEDEC,

1986.
MATNWARING,

Scot t e VIOLA.

litical Culture
80's", Telos,
OLIVEIRA,

Eduardo.

and Democracy:

61(17-54).

Francisco

"New

Brasil

Social Nov emen t s , Poand Argentina

in

the

FalI.

de. Dimensão

social da reforma pgr~ria.In:

REIS, José dos, 0r. cit., p. 1-5.
PAIVA, Vanilda
Loyola,

(org.). Igreja

e questão

agr~ria.

São Paulo,Ed.

1985.

PROPOSTA:

n.

29,

Paulo de M .. .íov i me n t os SOCIaIS e partidos

po-

Experiência

em Educação

Popular,

Rio, FASE,

abro 1986.
REZENDE,

Antônio

líticos:

questôes

sobre lógica

Movimentos Sociais:
Pessoa, 1985.

e estratégia

para além da dicotomia

política.

In:

rural-urbano,João

~
I

•
25

RIBEIRO,

Maria

to Alegre.

urbanos

de Mestrado

em Por

em Sociolo-

em movimentos

Vera L.S.B. Formas
sociais.

de par-

In: política

e Ad

op. cit., p. 255-83.

SCHERER-WARREN,
Boletim

Dissertaçao

I.B. e FERRANTE,

da mulher

ministração,

sociais

1985.

Heleieth

ticipação

Rosa. Aovimentos

Porto Alegre,

gia da UFRGS,
SAFFIOTI,

Thereza

Ilse. O caráter

de Ci~ncias

Sociais,

dos novos movimentos
Florian6polis,

sociais.

n9 35,

6ut/nov/

dez. 84, p. 1-20 .
. O movimento

----

dos trabalhadores

ruraIS no Sul

silo Projeto

}10vimentos Sociais

no Brasil,

Universidade

das Nacões

dez. 1985.

Unidas,

e REIS, Maria José. As Barragens
ca de um movimento
t ro

social.

Anual da ANPOCS,

Águas

Trabalho

patrocinado

do Uruguai:

apresentado

de São Pedro,

do

Brapela

a dinâmi-

no IX Encon-

são Paulo,

outubro/

lJ85.

SCHWARTZMAN,
Campus,

Simon.

1982,

Base do autoritarismo

brasileiro,

Rio, Ed.

a
2- ed.

,
WEFFORT, Francisco
ense, 1984.

C. Por que democracia?,

ZAPATA,

El nuevo

Francisco.

les en A.L.,

caracter

São Paulo,

de los movimientos

XVI CLAS, Rio, mar. 1986.

Brasili-

SOCIa

.1"

