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seus Confrontos

e Possibilidades

de Autonomia

O objetivo
tões delineadas
entre Igreja,

fundamental

Partidos

sintetizados

compreensão

caDente

Políticos

em alguns

da ligação

de um tecido
de novos

civil.

de interrelação

tes projetos

e concepções

da transformação

social.

der como os movimentos
que indicam

as indagações
de seguirem

tiveram

ressaltar,

dessas

~ssimilam

práticas

linear,

poli
ca-

especif~

democratizapara

com os

as

diferen-

da política

indagação

essas práticas

uma "autonomia

a

que

políticos,

item chama atenção

Urna terceira

ram a presença

possível".

busca
e quais
Na

e

entenas

verdade,

a essa discussão,

antes

estão superpostas

que tanto

dos movimentos

as práticas

quanto

aquelas

para a organização
da Igreja

corno base de apoio,

dada

e Partidos

Políticos

não pode simplesmente

de um outro estranho

próprias

isoladas

a

aos movimentos.

e
que

em um co-

interna dos bairros,

espaço de aparecimento

Essa presença

urbanos,

mobilizadoras

como fonte de ligitimação

com pouco

a influência

a·história

visibilidade,

tidiano voltado

cialidades

refere-se

comum,

luta pela

de

que contém.

maior

movimentos

chamar

que servem de roteiro

Reconstituindo
importante

conjuntivo

acerca do significado

uma perspectiva

interligação

Urbanos.

e interlocutores

sujeitos

Um outro

dificuldades

para a relação

itens: O primeiro

no que se convencionou

condições

é articularqu~

em um universo

move-se

entre movimentos

a emergência

ção da sociedade

e Movimentos

da discussão

ticos na constituição
racterizou

capitulo

ao longo da tese que convergem

A organização
pontos

deste

tive-

atuando

tanto

e expressão

aos

público.
ser avaliada

que viria desvirtuar
Isso porque

as

corno

potenpráticas

!J

sociais

aparecem

uma preocupação
tro.lado,

analítica

a interligação

uma simbiose
te base

as vezes

justificaria

Por ou-

sua separaçao.

não se r~presenta

so

a observação

democrática

e

de

legitimamen~

e liderança.

xão conduz

preensão

sobre o processo

a pensar

em uma estrutura
dessa

a história

política

cultura

junto de significados

tâncias,

o movimento

to períddo,
estrutura

urbano,

de conflitos

de sujeitos

políticos.

trabalho,

ciais carentes
tos urbanos

era marcada

políticas

popular,

movimento
social

e

efeito

de

circuns-

foi durante

pela exclusão
reduzia

eer
a

permanente

a

instituído

participação

como e o

caso

a segmentação

do processo

de

a totalidade

dos agentes

so-

Nessa perspectiva,
ficavam

de afrontamento

fundamentalmente

não era ape-

social desde que

do trabalho,

largamente

reduzida

Nessas

capaz de ser alterada

em·termos

públicas

dade visavam

abarcar

fora do âmbito

sua intensidade

do

mas sobretudo,

exclusão

de representação.

mínima

com-

sobre o con

que a

ao lado de outros

que haja vista

uma significação

anterior

sem legitimidade

Essa

não conseguia

~ a

de expressão

do coronelismo.

ao lugar convencionalmente

dos sindicatos,

o ideário

ditatorial,

herdada

express~es

movimentos

explicação

de participação

do período
cultural

dos

cone-

em capítulo

dos canais

dessa

determinadas.

formas variadas

Já consideramos

uma tradição

e cultural

_

nas resultado

de eonstrução

que construiram

possibilitando

significação

de formação

que vai apontar

política_.__

popular

que

capaz de representar

Perguntar-se

urbano,

de tal forma interligadas

apaziguar

reduzidos

em função

a ordem

sedimentadas

os confl~

da

social.

no ideário

a

As

da cari

as resistências

popu-

lares nas suas raízes.
Havia dessa
que não permitia

forma uma regulação

sua vigência

cimento

dos direitos

período

uma cultura

pública

de cidadania.
política

dos conflitos

nos termos de

Imprimiu-se

dominante

sociais
reconhe-

durante

longo

na qual o poder

era

'.

pensado

como espaço pessoal

de representação

de mando,

distante
(l!)
popular. -

e participação

Falar sobre uma cultura

política,

de

critérios

que incide

sobre as
J

práticas

sociais

desconhecimento

de dominação

e subordinação,

de resistências

cotidianas

é uma expressão

mento_social

urbano

resistências

construídas

aprendizado

das quais o

mais acabada.

progressivamente

são importantes

não implica

no sentido

o discurso
cações

sobre os direitos

"injustiçado"

é o exemplo

tem de sua condição,
ando símbolos

próprios

tes sociais

em contato

cial. Nessa

perspectiva

banos

de acordo

política

e fazer a política

res tanto referentes

reivindi-

dominante,
dos

de

cr~

agen-

da realidade

dizer que os movimentos
entendida

sour

como ação conjun-

(Flchner), redefinindo

a si próprios

na

que os moradores

política

concepções

é possível

noção

de uma consciência

com a experiência

com outras

criam uma "cultura

ta de pensar

a cultura

a

no

compacta

que fundamenta

de que a percepção

supera

As próprias

de questionar

e"-dá-eleme"i-d:õ"s
para a construção

movi-

na linguagem,

de uma cultura dominante atuando como uma massa
(2)
estruturaçao das relaçoes sociais.

o

como ao contexto

valo-

geral

da

sociedade.
Por outro lado, essa nova definição
tica não é absorvida
já instituídas
de conflito
construção
efetiva

de imediato

que excluem

social.

de disc~rsos

de fazê-los

pelas relações

a vigência

Há dessa

de espaços

estruturais
reconhecidos

forma um distanciamento

e práticas

emergir

do campo da polí-

sociais

e a

entre

a

possibilidade

de forma plena ao nível de estru-

tura social.

(1)

A necessidadede uma nova regulação dos conflitosSOClalS fi roorncnto
em que os bairros passaram a ter na cidade uma.marca polÍtica, criou
por parte do governo do Estado em 1982 a utopia do "governoparticipa
"tivo".Ficava então evidente a vontade de construirnão sujeitos polI
ticos, mas atores sociais capazes de encenar COm limites a peça
da
derrocracia.

(2) Para analisar a relação entre cultura dominantee resistência popular, é .ímpor t.arrt.ei
ver o trabalho de d1aui "Culturado Povo e autoritarí.srro das elites" em CUltura e Democracia: 1981, p. 47.
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:t: na sedimentação
sibilidade
ginados

e reconheci~ento

dos movimentos

Embora

ja e Partidos
populares
blicas,

sentido

ciais e a mediação

movimento

mando
para

público

sua existência
alargar

nos estreitos

co e conseqüentemente
ma, os partidos
formavam
estavam

contribuindo

tornando

visível

e em 1978

estava

de cidadania.

Lagaafi~

políti-

Da mesma

distintos,

for-

quandotr~

de intervenção

os conflitos

no

contribuindo

do reconhecimento

em objeto

um
so-

organizados

também para criar canais

e legítimo

de

como porta vozes.

a sociedade,

por caminhos

fatos localizados

legitimida-

dos conflitos

de moradores

o horizonte

políticos

assim p~

entre a criação

do Pirambu

caminhos

pQ

forças

e em 1982 na favela do

o protesto
perante

dimensões

contribuindo

conhecidos

em 1962 no movimento

da Igre-

das chamadas

para o aparecimento

:I

organizações

e, conseqüentemente

de agentes

acolheu

participação

os conflitos,

pa-

de organizações

para adquirir

da presença

da favela José Bastos

mar a Igreja

ori-

urbanos.

em que as

há uma ,interligação

sócio-político

Quando

privado

a partir

ra seu reconhecimento

espaço

no momentó

que publicizaram

de. Nesse

da vigência

com pouca ou nenhuma

do âmbito

o fizeram

e discursos

dos movimentos

constatar

políticos,

saíram

externas

políticos

se possa

isoladas

a essas práticas

ur banos que se pode compreender 'o

pel "dos interlocutores

populares

de um lugar e f e t Lvo capaz de dar vi

política

de participação

para o conjunto

da

sociedade.
Fica então ,claro que não existe na raiz de
dos movimentos
distintas

uma independência

de relações

renciados.

Segundo

pria ação dos. poderes
Por outro
e movimentos
ocorreria

construídas

os momentos

tanto da experiência

virtual

política

formação,

já dada, mas

entre agentes

conjunturais

formas

sociais

que são

dos participantes

dife-

produto

como da

pró-

públicos.

lado, a articulação

no sentido

sem o encontro

de abrir

entre Igreja,

partidos

canais de participação

de alguns

elementos

simbólicos

nao
pre-

.

sentes

em um imaginário

explosão

socia~

dos movimentos

final da d~cada
ciais_como

urbanos,

de setenta,

a construção

de valorizar

e fomentar

perspectiva,

no movimento
simbólica

foi vivido por diversas

nIveis diversos

a entrada

da favela Jos~ Bastos

ocorriam

demonstrar

ções e segregaç~o
condições

um respaldo

lIticos,
mentos

capa-

da sociedade

civil.

respaldou-se

na

dimensão

uma "cidade em ação",
categorias

objetivas

por caminhos

tre os adeptos

possIvel
tar-se

Igreja

o papel

a

de

de migr~
vivência

em busca de novos

da democracia

e p~rticipação

direi

popular

que tanto a Igreia como os Partidos

conjuntivo

porque
conjunta

falamos

é preciso

instituIdo.

durante

movi-

da existên

a cidade

en-

Só dessa

forma

um certo período

foi

que posteriormente

em espaços

polIticos

que tanto os partidos

foram fundamentais

aos

po

da nova ordem e os comprometidos

do antigo poder

ou polarizar-se

do pressuposto

comum que polarizou

da construção

uma atuação

tos urbanos

importa!1tes·

diversos,_ deram uma dinâmica

compreender

Quando

que igua~

crescente

No entanto,

traduzidas

emergentes., partidos

com a permanência
~ possível

con.-

(4 )

dizemos

cia de um tecido

como

não minimiza

no volume

do espaço urbano.

fecundo.·

sociais

s~

esquerda

sociais

presentes

no slogan

Quando

Tratava

de

de diversas

de práticos

objetivas

tos encontra

forças so

no pais.

na substantivação

dessas

90

de organizaç~o

A preser:J.ça
de_element~~_simbólicos

contradições

maior

de partidos

maciç~

tida na maré de mobilizações
mente

democrática.

como renascimento

que procurava

de

a partir principalmente

da sociedade

zes de serem traduzidos
Nessa

comum. (3) O momento

bem demarcados.
políticos

para dar visibilidade

que se explique

melhor

iri~ confli-

aos

como a

movimen-

esse fato.

(3) Para compreensãode imagináriocx:msiderarros
as formul.açoes
de Castoriadis quando ros fala de percepçãode que as práticas sociais ocorrem Em um campo de significaçãorecriado continuamenteno fazer histó
rico. Ver Castoriadis Em InstituiçãoImagináriada SociErlade(l982).
(4) A compreensãoda passagem da vivência das condiçõesobjetivas e
sua
tradução Em direitos sociais está discutidaro trabalhode
Eunice
Duhran "M:::>vimentos
Sociais a construçãoda cidadania"(1984).

Uma primeira

quest~o

~ saber se se trata de um fen6me

no local, ou se essa teria sido a forma de constituição
movimentos

em outros

A maioria
mentos

urbanos

participação

de forças

a essa
mentos

aparecem

uma

sociais
es f

era

'
'f'
pOUco·slgnl

de que em outros

cimento
través

social

durante

da mediação

A esse respeito

estrutura

certo período

é importante

legitimação.

quase que fechadas,
cava a abertura
tão importante
vam no interLor

processo
essencial

meafir-

a vigência
poss~

aos

de novos

cons-

como forma

Considerando

de nossa ~iscussãoseria

mí~.

ques=

como se coaduna-

e projetos

políti-

de autonomia

essa questão
importante

de

signifi

canais. (6) Uma outra

interesses

da

representaç~o

de interlocutores

é verificar

a-

movimentos.

a solicitação

de

in

de reconhe

nas quais até ordem legal

e qual a_possibilidade

dessa relação.

pelo

progr_essistas" ou membros

a nossa discussão

cos diver~ificados

'
mOVl-

só se torna possível

exemplificar

a intermediação

dos movimentos

dão

de cunho mais

a dimensão

e as possibilidades

possível

Os

a repress~o,

em locais de conflitos

Em circunstâncias

nima era desrespeitada

sociais,

forças externas

políticas

eclesiástica

lca t'lva. (5)

de movimentos

em Fortaleza,

de outras

tante de "autoridades

contextos

a

aos movimentos

~ ousado mas tentador

que sobreviveram

contrário,

aos mov{

façam alusão

de maior independência

bilitou _o surgimento_posterior

Ao

embora

"externas"

mais visível.

de participação

dependente.

que fazem referência

metrópoles

como dotados

nos na sua apariçao
mar a hipótese

políticos.

dos trabalhos

nas grandes

, f L uenCla
~,
ln

de canais

contextos

dos

como

separá-Ia

como
ponto
por

partes.

(5) Segundo Eunice Duhran, o ocultamentodas conexõespolÍticas referentes a pos.íçoespartidáriasou confessionaisque se estabelecEmno interior dos novírnentosurbanos, correspondea criação mítica de
uma
comunida:le
de iguais que faz parte da própria Lí.nquaqem"oficial"dos
rrovírnent.os
. A per'cepçao
que se processa no interiordos
rrov.irrerrtos
influenciao curso das investigaçõesque terminampor minimizar o caráter espontâneoou popular da mobilizaç~o.(Duhran,1984: 30).
(6)

De qualqUer forma, a comparaçãoda relação entre partidos políticos e
sociais em cidades diferentes~ ccmpl.exa
, f'; .irnpor+ant.e
ini
cialmente indagar se a ausência ~ de fato ausência ou diz respeito
uma forma peculiar de relação entre part.í.dos
e rrovirnent.os
que torna a
presença daqueles meros visível.
mov.íméntos

a

Autonomia

em questão

Em que sentido
tuação

é possível pensar em autonomia

em que a construção

Iam Igreja

Partidos

de lutas e práticas

Políticos

Já foi considerado
mia não significa
movimentos

que se estabelece

entre os

vá-

da ação soc~al.

da praxis

i.adí(7)d
ir.raarros
..
nom a
Cast.or
i.a
1S,
.
que. a au t.o
onorm
í

não pela elimlITação do discurso
entre os vários

mas na relação

Nesse

autor afirma

entre o mundo

no sujeito

desse mesmo

instituído

a autono;ia

zar seu projeto

posição

de acordo

do social
constante

e reorganiza

que compõem

conteúdo

embora

políticas
o Estado

sociais

urbanos

materiais

elaboraram

referida

governamentais,

relações

produzindo

a pare idéias

sob que condi-

sua experiência

que estamos

dos

movimentos

ao termo

autonomia,

ao Estado.

referencial

de auto-

analisando.

mais evidente

seja na ausência

surge como instância

real~

I

histórico.

eles não façam referência

estar mais

e

ins-'

de um sujeito que elabora'

herdados,

ou momento

de expressão

em

histór~

buscam

função das necessidades

em conta a situação

No momento

ela parece

em

sujeito

e as práticas

cons.iderações nos levam a pensar

ção os movimentos

urbanos

históricos

que~ela

Há dessa forma, uma contra-

entre a instância

cada contexto

Essas
nomia tendo

e do político.

conteúdos

tir daí um outro

com condições

como

histórico

sendo construção

ca induz a um estado no qual os sujeitos

ou--

compõem

o referido

como algo contido

sentido

que

a autonomia

que se dá na produção

permanente

discursos

do

Considerando

histórica,

não pode ser pensada

no plano

que a autono-

mas a comunicação

das significações.

tituintes.

anterior

com

tro mas pela separação

tensão

urbanos?

externas

ser precisada

resultado

articu

de forças sociais

, cí.riari
inand o com
Ra cLo

o universo

em capítulo

sociais

a ausência

rios sujeitos

poderia

e movimentos

numa si

Seja na crítica

as

de

representação,

das

possibilidades

I

!
I

1I

I

i
I

(7) Castriadisi.op. cito pg. 122-123.

I

I
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·

,

de manifestação

autônoma

As discussões
dade

em aceitar

governo,

da através

feitas

em alguns

a participação

a negação

que a própria

dos movimentos.

dos moradores

da. "visita"

identidade

bairros

de políticos

dos movimentos

sobre a

em projetos

do

são exemplos

de

estava

da ·efetivação de uma po~ítica

vali-

I

sendo construí

independente

do Esta

do.

o movimento
ticas,

que consideram

ses políticos

cessidade
outras

Na medida

por eles como

quando

tes, reforçando
der. (8)

em que a política

a crítià.a..é formulada

mais

de forma legítima.

do como soberano,
por representantes
ca tradicional,

deixa margem,
ilegítimos

da a transparência

coletivos.

preensível

na perspectiva

estivessem

legalizados

seus quadros
A título

Evidente

a participação

de exemplo,

em vários

bairros

po-

do

clientelís-

partidárias.

da usurpação

circunstâncias
dos cargos

No caso,

de fazer
percebide

seja realizade ma~do

que embora

como horizonte

por partidos

e

é

ainda

com-

de

instituído.

política

de esquerda

os

não

de ampliação

do poder

de orientação

poder

a políti-

que essa interpretação

no interior

os cursos

de

em projetos

que tem caracterizado

de partidos

tinham

independen

O poder do Estado,

entre a ocupação

interesses

papel

impossibilidade

apesar

a que, em outras

Em

crise de representação

junto ao Estado que enquanto

se representar

tem

com práticas

enquanto

a ne-

construídas

próprios

da população

por lideranças

instituí-

fica evidente

sociais

como espaços

em ser conivente

é tambéci efetivada

de interes

a busca de caminhos

a participação

ou a recusa

e clienclis

cativos

a ação da Igreja

incentiva

os movimentos

A crítica

trados

adeptos

"coisa suja"

Nessa perspectiva

significativo

popular

como negação

de criação de ou1:ras práticas

bases.

governo

afirma-se

os moradores

pessoais.

da é concebida

ticas

urbano

no

minismomento

(8) Os moradores do bairro Lagamar, comunidadeassessoradapelas
CEBs,
recusararnrse
a participarda Associação dos VDradores criada sob ihr
fluência da FEderaçãodos Bairros e Favelas, argumentandoque
nao
queriam delegar poder-esa representantes.

anterior

as eleiç6es

diferenciar

de 1982, b~scavam

de forma

o "part í.do dos poderosos"

"não interess.ados em defender

pedagógica

dos' outros

as causas

partidos

populares.
J

Analisando-se
Estado

tanto a visão

como instância

negadora

que considera

da participação

a que porcura

a partir de espaços

instituídos

vas práticas,

e possível

grandes

traduzem

tanto nos discursos

fato que queremos
diram

perceber
como

suas aç6es sobre um ideário

entidade

perversa

popular

diferenças

nas aç6es

contraria

do
como

fortalecer

no-

que

se

conseqilentes.

é que os movimentos

ressaltar

o poder

O

urbanos

inci-

comum que vê o Estado

como

aos.interesses

daqueles,

que ago-

ra queriam --ocupar-de outra -f'o rma , a cena do palco ..Par.a grande parte

dos movimentos

ma administração
o povo"

a ligação

pública

era o ponto

entre condiç6es

por pessoas

fundamental

de vida

que "só queriam

de questionamento

e

enganar

da realida-

de sócio política.
Aventamos
qual

foi pensada

a hipótese

a es fera de poder que indicava

"nós" em oposição

aos "outros",

da, fez COm que os movimentos
pouco

sobre as práticas

cotidiana.
na medida

Criou-se

tomia

Estado

da incorporação
Vlmen

t

os.

(9)

..g.rande
instituírefletissem

de forma mais
de

interesses

de forma bipartida.

nos fala com propriedade

sociais

que caracterizou

da dicoboa

parte

que não se trata só

do investigador,

linguagem

da

de

mas também

e auto percepção

dos mo-

(9)

interpretam

concepç6es

a eles ligados

era vista

característico

Considerando-se
ciais

um

ao longo dos anos

sobr~ o tema, pensamos

da própria

através

a política

forma uma polaridade

Ruth Cardoso

uma forma de olhar
.

dessa

x Movimentos

da literatura

ligados

de poder

em que a realidade

Quando

de que a polarização

que, o modo

suas práticas

a autonomia

como os movimentos

coloca

como negação

a partir

so-'

de diferentes

da participação

nas rela-

CARIX)SORuth, "VOvimentosSociais Urbanos: balanço crítico em I Sorf,·
Bernardo e Almeida, Maria Hermínia Tavares de - Sociedadee Políti
ca no Brasil Pós 64, S.P. ed. Brasiliense,pg. 215-239.

,"

ções de poder

institucionalizadas,

ber como práticas

permanece

de poder oriundas

a questão

dos Partidos

de sa-

Políticos

e

J

da Igreja

deixam

espaços

na elaboração

de um conhecimento

cri;

tico.

Prática

política

Quando
partidos

dos Partidos

falamos

tomados

e da Igreja

em concepção

em conjunto

política

é preciso

e prática

deixar

claro a existên

cia de profunda_~ _~~_ferenças ql1an~o a forma de'-ligação
movimentos:

No entanto,

ciais que autorizam
dário"

persistem

aspectos

a se falar por exemplo

que fundamenta

práticas

organizadas

dos

comuns

com

os

substan-

em um "saber part~
e

mobilizadoras

junto à população.
Já foi considerado
dos de esquerda
ram a visão
carências

ao interagirem

da luta a partir

urbanas.

luta imediata

anterior

de fatos cotidianos

como momento

das práticas

importante
Nesse

acerca

de água,

e moradia

sentiram

tro lado,
político
virtual

a valorização
das organizações

das mesmas

tucional.

independente

ciaçõe~

fosse medida

Ou seja, a situação

conseqüentemente

nestas

populares,

circunstancias

tanto por respaldo
mas nas negociações

legal,

importan-

popular.

do poder

apareciam

que envolviam

horizonte

do seu aparecer

efetiva

e leva
de

como

inst~

deveria

associações,

de mantê-las.

comum a criaçao

da população
I

como

Por ou-

fez com que a apreciação

na criação

que se tornou

não representativas

como aspectos

de mobilização

até, da possibilidade

problema
traba-

através

ter continuidade

e

de

e mobilização

da conquista

da

históri-

com

a necessidade

conquistas

de organização

a

mesmo po~

do acontecer

pelo fato de lidarem

tes no processo

ligados

sentido,

Políticos

ou pequenas

elabora-

na construção

co, os Partidos

lhar mediações

parti-

dizer que a valorização

sociais.

de um saber totalizador

esgoto

que os

junto aos movimentos

Isto significa

também

desenvolvimento
tadores

em momento

de

B
asso-

do bairro, que no en
instâncias

contatos

legíti-

com o poder públi-

co. Esse fato promovia
cujo discurso
sentar.

a construção

distanciava-se

A título

eventos_de
dessa

natureza

:t:

nessa

tornã-la

dos Políticos
tentativa

-e movimentos

de eliminaç~o

partidãrias.
"Congressos
vam a pensar
- mente

Havia

de bairro"

dos demais

Esse fato leva a pensar
- políticos

propostas

leva

política.
partidos

democratiza-

ção era mais unificada
sida d e enquanto
Nesses
medida
a morte

da outra,

retirada

por hegemonia.

se pensa que,

efetivada

é retirar

não autenticamente
A vigência.
da de ~ma natureza

é concebida

de uma tendência
do cenãrio

como "guerra"

na

leva

dos enfrentamentos

ou

Esse fato é tão mais

representante

da diver(10)

partidãria

se cada tendência

Ia-se como verdadeira

sultado

a política

em que o aparecimento

da conquista
quando

estã longe do reconhecimento
-.
e 1 emento de formulaçao democratlca.

termos

le-

necessaria-

entre

de luta pela

nos

bairros

do campo da influência

inicial

Parti-

sobretudo

dos próprios

que, a convivência

que no momento

de

também --:
.,na:

de outras

que a hegemonia_ de um partido

à exclusão

na relaç~o

presentes

e no interior

"avanç~

dos movimentos.

é visualizada

constantes

experiên-

com objetivos

e prãticas

sociais

das

veicu-

lideranças

bem peculiar

e reconhecimento

As disputas

consciente"

do conjunto

que apareceram

de discursos

J

era pouco renovada.

comum a todos os participantes
A imposiç~o

qué grannos

não catalizador

uma linguagem

observar

repre-

os bairro~

de um "discurso

perspectiva

das" que tinham

é sintomãtico

contestadora

"avançadas"

que deveria

que representavam

forma a instauração

lador de um saber
cias.

da populaç~o

de exemplo,

de parte das lideranças

de lideranças

partidãria

verdadeiro
autointitu-

do povo, a proposta

de cena os "falsos"

fomentadores

a ser

de ideais

confiáveis.
de práticas
maléfica

de umaprãtica

antidemocráticas

intrinseca

tradicional,

não e oriun-

aos partidos,

reforçada

mas

inclusive,

repor

(10)Para entender a .ímpor+âncí.a
da diversidadecerroelemento irnJ:Xlrtante
na construção democrãtica,ver Fechner em Que significahaver pol.I>
tica (1982)e Lefort em A InvençãoDEmOcrática (1983).

limites

impostos

pelo autoritarismo.

res como democracia

e participação

Nessa perspectiva
tendem

a virar

valo-

retórica,
I

tendo

em vista

a possibilidade

efetiva

de realizá-los

no conJ

texto de desmobilização
possibilitados

de expressar

seus pressupostos
organizações

os partidos

que se confundiam

fazia parte

popular

consubstanciado

inclusive

da visão

em nome

de

"escondiam-se"

com o próprio
entre

em um grande

e os "outros",

em

povo.
partido

"nós"

de mundo que via de um

e seus interlocutores,

rci

democ~ãtica.

própria

forma uma imagem de identificação

e organização

os pobres

~xperi~ncia

uma linguagem

ideológicos,

populares

Havia dessa

e esçassa

que
lado,

articulados

ao poder dominante.
A conseqli~ncia desse
ciam com sua face verdadeira
partidária
través

o faziam

dos partidos

tinos

tinham

outra

voltada

legalizados.

de bairros

Além disso,

bairro

em eventos

não se articulem
catos,

passam

haver várias

da organização

associações

de promover

provas

das diferentes

posições.

à resolução

do bairro

ga pouca
Essas

~ possi

que o

repre-

dos morado-

tal como ocorre nos sindi
aceito a multiplic~

entre diferenças

alianças

perdem

circunstanciais

de influências

independentes.

privilegiado

sao igualmente

cedentes

o que is-

faz com que as .diferenças

Os confrontos

uma vez que as áreas

ros, como espaço

saber,

a grande dis

em nome da totalidade

de forma unificada

a ser territórios

uma

de grande parte de ouvi~

de vez que ê legal e legitimamente

propostas,

sem

e

gerais.

d~ representação

a capacidade

aos quadros
vezes,

a-

clandes-

a nível da representatividade.

dade de interlocutores.
assim

Políticos

que não compreendiam

variados,

res. Esse sistema

permitida

tarde compreender

a especificidade

questões

vel em um mesmo
sentam

que muitas

Era essa a inoc~ncia

em torno de landeiras

também

restrita

nao apar~

a perspectiva

oficial

Partidos

a eles para se mais

tes em Encontros

assumiam

de linguagem

para a população

so significava.

coloca

e quando

então, uma. linguagem

articulava-se

puta

atravês

fato ê que os partidos

partidárias

Os Congressos

de explicitação
elaboração

de

de

prévia

de ba~~·

diferenças,
e

conjunta

so vem a tona nos momentos

final pelo voto de assemblêia.

pre

A dificul

dade

em conviver

hist6ria

das organizaç5es

rada a partir
lItica

reconstroi

sentido

de propostas

rios di~tintos

de uma pers~ectiv~

do a existência
nesse

com a diversidade

e reconhece

de outros,

uma hist6ria

movimentos

momentos

pr6pria,

seja consid~

onde cada força po-

alguns movimentos,

desconhecen-J

fora de sua área de influência.
"apropriada"

oom que se "desco nhe ç a " em alguns
ou se "ignore"

faz com que a

que faz por

exemplo

~?-irros o papel da

articulados

a outras

Há

Igreja

forças

so-

ciais.
Do ponto de vista
de mobilização
tensiva

da tática

capazes de afrontar

fez com que as organizaç5es

em práticos
de eventos

de menos
amplos

enfrentamento

envolvendo

partidária,

a valorização

o poder de forma mais
mais

isoladas

ao poder

problemática

os-

e

calcadas

ficassem

por fora

comum aos bairros

e

favelas.
Além disso,
acompanha
grados

o ritmo descontlnuo

os.conflítos,

bilização,

lidade

sucedidos

considerado

como processo

na maioria

mais

de compreensão

como resultado

tos torna-se

um processo

mida por aqueles

das vezes de desmoem um outro

e atuação

conflito
não

sobre a rea-

seja interpretada

vira

diflcil

como me

acerca

da

e movimen-

em que não é assu-

de sua prática

hist6rica.

esse sim autoritário,

e não do presente.

paço dado pela Igreja no sentido

a questão

entre partidos

na medida

ao outro poder,

tarefa do futuro

tos uma reflexão

aqui expostas

da relação

como uma tarefa

Em nome do combate
mocracia

Uma vez defla

(11)

Por todas as consideraç5es
autonomia

que nao

eficaz. A luta politica

faz com que a desmobilização

ro recuo.

dos partidos

das mobilizaç5es.

há u~a busca de interferência

em 'emergência,
percebida

há um ritmo polItico

de possibilitar

Qual o

a de
es-

aos movimen-

de suas práticas?

(Ll) O movimento ocorrido na favela José Bastos é um caso exemplar que de
rronstraa dificuldadeem adequar as propostas efetivadaspelas lid~
ranças ao ritmo de politizaçãodo conjunto do bairro. No caso, a valorização de propostas consideradas"avançadas"irrtpediam
a
discussão da prática politica possivel tendo em vista as
circunstâncias
subjetivasde organizaçãoda população e as possibilidadesobjetivas
de enfrentamento.

I'

,

•

•

De forma diferente
em que não aspirava

dos partidos,

o poder

institucional

presentou-se

do ritmo descontinuo

do a mudança

social

a Igreja

valorizou

a Igreja na

a formação

de representaçãoj

das mobilizaç6es.

como o projeto

construido

de sujeitos

~

Pe~ceb~n-

a longo

praz9

que se sedimentavam

não só a partir de práticas

de contestação

zação de um projeto

do processo

através

medida

mas pela interori-

denominado

conscienti

zaçao.
Nesse

pro~esso

zação permitiram
no seu interior

dê di~ens6es

a formação

da compreensão

formação
mitiu

a articulação

a dimensão
rísticas

a organização

e pedag6gica

para todos os trabalhos,

ção ideo16gica

das lideranças

permitiu

diversos

níveis

uma maior

identificadas

da. Este

fato determinou

as

trabaa

par-

a mesma

caracte-

variáveis

segundo

paroquiais

a

forma-

envolvidas.

não visar o poder

Por outro

seja pouco percebida,

lideranças

per-'.

não tinham

lidade

no poder divino

A

entanto,

com a imagem de Povo de Deus,

respaldada

ex-

No

Igreja

da população

insti

em seus

lado, a simbiose

da

fez com que sua externa-

o aue reduziu

em relação

de algun~

dos moradores

participação

de expressão.

dade da população

vezes
sociais.

na sociedade.

Por um lado, o fato da Igreja
tucional

encontrav~

de um saber que influenciava

de sua inserção

política

ª

da fala popular

Essa tem sido a prática

lhos de CEBs que fomentam
tir da compreensão

de necessidades

com a valorização

conjunta

aç6es dos moradores.

aS lutas muitas

e organ!

exercita
(12)

de sociabilidade.

sendo

elaborada

de lideranças

que

pelG- qual a ação da. Igrej

à vida cotidiana,

se colada
pressão

de uma identidade

formas distintas

---Esse-é=.0motivo

de solidariedade

a pr6pria

a sua ação-pastoral.

criou o espaço

A

Igreja

inquestionável

como interlocutores
que o suporte

critici-

das

da ordem

sagra-

das lideranças

emerge~

tes sob a ação da Igreja não fosse considerado

"maculado"

pe-

(12) Para et.endera impJrtânciada organizaçãode movimentos a partir de
formas distintas de sociabilidadever o trabalho de Jilman
Evers
"Identidade:a face ocuLt.ados novos movimentos sociais". (1984).

-Ia política

nem sujeito

tanto um poder mais
ma mais radical

"natural"

considerado

Tal concepção
cia da Igreja

também

e autêntico,

não,

clara hositlidade.

sendo, de uma for-

A Igreja

desvirutadores

com reservas

com bastante
estranhos

no interior

da vontade

proposta

popular

da sociedade.

autonôma

ça como portadora

posicionamento

A noção de que reforça

político.

Explicitado

à "vontade popular",

culta tanto

a sua perspectiva

de ação política

vel do jurídico,
lência,

as lutas limitadas

a não radicalização

o não enfrentamento

mais vistas

como táticas

/0-

como suas pro-

muitas

vezes

ao poder,

pelos pobres"

ao

ní-

a não vi~

na-o são

assime assim

De um lado, destituídos

serão mediados

pela

ja-

de luta e as orientações

xam de representar

condicionamentos

e objetivo

de voz

dipró-

fala da Igreja. Por outro

lado, as propostas

como parâmetro

uma

políticas.

bem mais amplos.

pria, os pobres

da

a nível

a Igreja

dos movimentos,

ostensivo

A "opção preferencial
mensões

como

faz com que a Igreja não se reconhe

de um projeto

Assim,

dimen-

popular.

como submetida

táticas.

poder

força a

do discurso,

prias

quando

eram percebidos

Esses pois tem a ver com o próprio
Igreja

fechados

criou dessa forma um

articulando

são do "nós" na qual os outros

sob influên~

como espaços

dos partidos. ~era vista

menos visível,

Era por-

até como não-poder.

se constituissem

a penetração

possíveis

tendenciosas.

levou a que as comunidades

onde

muito

~ manipulações

de ação não

a vontade

fundamental

popular,

deitida

de sua ação junto

aos

movimentos.
Ao lado dessa vontade
igualmente
binômio

fundamenta

configurando

o forte

de "com Deus e com o povo venceremos".

correspondem

tam a verdade

bíblicos

lação dimensões

reinterpretados

ao papel dos textos

histórica

da. Evidentemente

mitida

a Igreja

sua ação nos textos bíblicos,

Os textos
logia

popular,

perseguida

teóricos

pelos partidos

Enquanto

é restrita

que fundamen-

pelos partidos

que tal correspondência
diferentes.

a luz da Nova Teo-

de

esquer-

assume junto à pop~

a verdade

aos segmentos

histórica trans
conscientiza-

dos, os textos bíblicos
e a cultura

religiosa

Entendendo
_

.

de influencias
boraç~o

a autonomia

externas

ção de um projeto
efetivas
Podemos
banos durante
imaginário

assimilados

político,

observar

prios movimentos

é importante

gando lideranças

ur

decisões

simbiose

origi-

coletivas,

exp~
obri-

ou o caso

estruturadas

da
poli

da própria

suas posições

Is

pro-

a criticidade

Trata-se

discussões

aos

e representação

não eliminou

fortemente

o

ao Estado.

na aparente

especiais.

o que possibilita

de

de modo

inde

acerca das táticas

poli

de forma coletiva.
de pouca

de autonomi~

experiência

a mercê

de organização,

é bem mais difícil,

de favela José Bastos
ficava

na crítica

escondidas

que valorizam

de moradores

Em situações

expulsão

constru-

dos movimentos

de poder mais internas

a democratizarem

ticas efetivadas

exemplo

na

indagar das possibi-

de bens materiais

situações

de moradores

perspectiva

e reela

autoritarismoproduziu

fundamentado

tica. Esse fato no entanto,

pendente

e recodificados

que sucede

ficassem

despossuída

associações

J

de elaboraç~o

que a constituição

so fez com que as relações

riência

total

-

da sua reali2ação~

o período

nada de algumas

saber

nao como independência

mas um processo

de autonomia

comunidade

de forma mais ampla o

popular.

de cont~Gdos

lidades

integram

a

haja vista

o

que sob ameaça permanente

de

de propostas

externas

que

ofereciam

solidariedade.
Algumas
a possibilidade

circunstâncias
de reflexão

tação cada vez mais
pria modificação
sentido

de trazer

dos distintos

projetos

favoreceu
A explici-

de cada partido

e a pr~

de base da Igreja

a oportunidade

de

no

conhecimento

políticos.
que a título

neste trabalho,

propostas

política

dos moradores.

comunidades

a população

ma como a população
várias

crítica

clara da proposta

de algumas

Consideramos,
tão proposta

da natureza

de aprofundamento

seria importante

interpreta

a vivência

político-partidárias

da ques-

analisar

a relação

ou religiosas.

com

a foras

Até aqui

conseguimossomente delinar alguns el.enentos
que delimitamo terrero das
possíb'í.Lí.dades
de Emergênciada autonomia.
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