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1) Introdução.
O objetivo

deste peper é introduzir

essocíettvtsmo

urbano

populações periféricas
do planejamento

a dtscussêo sobre o significado

pora o sistema

de relações

políticas

e o Estado, tendo en vista, especialmente,

perttctpettvo.

do

entre

o questão

Esta tarefa implica uma rsvtsêo crítica

do

atual peredtçme que informa os estudos de Movimentos Sociais Urbanos no
país desde o inicio

do década de setenta. Tomor-se-á

teórico para a revisão desta Ittereture,

o tradição

como referência

sociológica

e política

voltada para o estudo do ecêo coletiva e seu impacto ínstttuctonel.
O atual o porodigma

que informa os estudos do chamado fenômeno dos

Movimentos Sociais Urbanos no país, cerectertze-se
da tredícêo

mecre-soctotóqícos

merxíste.

a propostcêo

geral

pelos pressupostos

A vertente

principal

paradigmo

sustenta

cepíteltsmo

monopottste avançado desloco o centro do conflito

deste

de que os controdições

do

de closses

do ernb: ente das relações i ndustri ai s para o

cenért o do espaço urbano.

Neste cenário novos atores sociais - sujeitos

coletivos

produto dos contradições

pelo cerênctes

urbenes, traduzidos

- emergem como

moredte, emprego e tezer, e se organizam como legítimos
papel revolucionário
uma burguesia

do "antigo" proletariado

empreseríet,

industrial

mos o um sólldo

configura como principal instrumento

de especo,

interpretes

do

rrente. não mais a

epereto

estatal

que se

de dcmtnecêo do capital.

Essa proposição embora tenha sido qualificado

de formas dtsttntes,

dependento do tipo de abordogem - se mets meceníctste,

estrutureltste,

ecohomtcíste
conteúdo

ou culturelíste

essencial

questionamento

de

- no tttereture
que

do ordem

esses

sobre MSU, resguerde

Movimentos

burgueso

se

ou, no mínimo,

seu

destinem

00

o denúncie

dos

mecentsmos de espoliação e de dominação, aos queís estõo submetidos os
chamadas "classes populares" no capitalismo
É ímportente

entre as vértes

literatura,
estrita

selíenter,

lógica

peredtgrne

portento.

que o debote

abordagens referidas

do peredtqme

é o viés

contemporâneo (O.

delineado.

ideológico

tomados como tncuesttonêvets.

A trequeze

00

que não se enquadram nestes pressupostos

tneutêntíces.

Elster (Elstsr,

afirmar

Portanto,

desse

rnerxtsmo-tunctoneltste

são

produzi dos ou pelo eusêncí a de

como pode-se facilmente

paradigma

increve-se

de

perceber, o

na

tradição

do

cujo pressuposto tuncementet, nos petevrres de J.

1989: 166), e o da "te1eo10gia objetíve" ou seja, "processos

por uma finalldade

11tereture

ampírtces dos MSUs.

por porte dos membros, ou pelo capacidade mentoutettve

ideológico

qutecos

"líbertêrtes"

epereto dominador do estado capitalista.

vi stes como "desvi os" ou "aberrações",

viés

desse

tundementets.

sempre manifestações

Nessa õttce são analisadas as diversas manifestações

ltderences

principal

assumindo juizos de valores o prtort como,

das "classes populares", frente

consciência

nesse

acima, se dá dentro do

dos seus pressupostos

por exemplo, que os MSUs constituem

Aquelas manifestações

crítico

sem um sujeito

intencional".

bras; 1ei re contemporâneo sobre os MSUs seja quase

Embora, a

unên: me em

que tais movimentos geram, como "consequêncíe não esperada", a

consututcêc

de identidades

sua história";
prê-determínede

o missão
peja

coletivos
histórico

natureza

monopo 1ista comtemporâneo.
2

que os trenstormem

em "sujeito

desses Movimentos

é visto

das

contradições

do

de

como

capitalismo

<

De outro porte o ut 11izecêo extensí ve e ecrl t i ce desse peredt gme poro
J

a análise

sociológico

dos MSUs} exclue do temo Questões tundementets

propostas pela tredtcêo da enêltss da ecêo coletiva
relação entre interesses}
mtchelstene
coletiva

dos orqentzecõss,

acervo
(Turner&

individual

ststsmes

de soltcertedece

dos Movimentos

Sociais}

ti

a lógica

e tipos de ecêo
e expltcecêo

em Qualquer contexto

ou nacional} como tem sido amplamente demonstrado pelo enorme
de estudos

empírtcos

disponíveis

no lttereture

Ki111an} 1957; smetser, 1965;Tl11YJ1969}73}78;

No caso brasileiro}

especificamente}

mencionodo tem ststemettcemente

questão, como foi pertinentemente
dos efeitos ínstttuctonets
Pretende-se

impli cecões

Estado-

dimensões peculteres de

relectonemento MSU- Estado, e o

t

do MSUs ststeme pol ítico.

sobre MSUs

inst ítucí oneí s desses

relacionamento

übsrshel, 1973).

apontado por Boschi ( scscnt, 1987

com este trebelho

nos estudos

especteltzece

o perentqme dominante acima

negligenciodo

cultura política presentes no contexto de

coletiva

e ecêo coletiva}

(2). Essas Questões sêo cructets poro o entendimento

do fenômeno empírico
histórico

rectonettoede

como} por exemplo}

resçeter o tredíçêo teórico da ecêo

e ã luz dessa teoria} discutir
J

Movi mentos

poro

os cedrões

as
de

Sociedade Civ11 - o Questão do ptensjemsnto

parti ci pat ivo - no contexto do si stema po1ít i co brasil ei ro.

2) Açõo Coletivo e Movimento Sociol: uma breve revisõo do literoturo
sociológica.
A temêtíce

do ecêo coletivo

compreende os tipos de ecêo soctet Que

fogem aos padrões e regras Que governom os comportamentos
dos membros de uma sociedade. Nesta categoria
portento.

rotineiros

de ação estão inscritos,

umo enorme vertaoede de fenômenos soctets Que ocorrem, com
3

I
I

meter ou menor freguêncla

, no cenário político. tnstttuctonei

I

sociedade. Assim é Que, sob a rubrica

I

tem-se ogregodo estudos que vôo desde os mentsteetecêee

I
\

elementares

da ação coletiva,

prtmértes

ou

da ação de massa - como equeles conhecidas no psicologia

social como "crowo behevíor"

estrutures

da sociologia

de uma

- até aquelas marcados pela presença de

orgonizocionois rocionolmente concebidos poro o consecução de

fins, como é o caso de alguns movimentos sociais.
Do ponto de vista dos objetivos deste trabalho, a Questão crítica a ser
considerado no âmbito oeste tredícêo temêtíce,
ação colettve

Que caracteriza

ação coletiva,

é o que distingue o tipo de

os movimentos sociais dos outros tipos de

especialmente,

aqueles que se pautam pela natureza

i nstrumente l-revi ndí cetí "Ia de seu si steme de sol i dari edade. O termo
movimento social emerge na tttsreture
designar

aquelas

assegurar

manifestações

ou transformar

tnstítuctonet

sociológico

de organização

valores

bêstcos

de natureza

normettve

ortenteco

ou ideológica.

social proposta por P. wilktnson

movimento

socteí

é

promote change ín any direction
i11egolity,

a ordem

de bens no ecctedece":

prtmertemente

A sequtnts
(wilkinson,

elucídettve com respeito aos aspectos que cerecterízem
coletiva:

Que buscam

Que regulam

fundamentais de distribuição

enfim, todo e Qualquer movimento coletivo

movimento

coletiva

de uma sociedade; como por exemplo, .. direitos de cidadania",

"ecologia", "critérios

fins

contemporânea paro

revolutton

li

•••

enc

este tipo de ação
endaevour to

enc by any meens, not excluding víolence.
into utopion

comunity ... A sociol

movement must evínce a mtmmel degree of crçentaettcn,

tnstttuctcneuaec

de

1971: 17) é

a de11berote collective

or withdrowol

range from 100se, tntormel

definiçõo

paro

ar pertteí

thougth tnts may

level of orçentzettcn

on the h1ghly

nureeucreuzec movement ond the corporote group ...
4
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to chonge eno the reízon détre of tts

A social movement's commitment
organi zet ion are
commitment

f ounded

upon

the

vo1it i on

conscí ous

normet ive

l,

ene ectíve perttctpetícn

to the movement's eims or beliefs

l

on the pert of folowers or members".
.

,

Como pode-se constatar,
os Movimentos Sociais,

essa definição não exclue, obviamente, Que

MSs não desenvolvam comportamentos

para ganhos de natureza imediato ou retvtnctcecêes
sistema

tnstttuctcnel

voltedos

negociáveis dentro do

maior da sociedade. Nesse aspecto, é pertinente

lembrar Que Qualquer ação coletivo desta netursze este sujeita fi ínercte
da lógica Milchelsiniana

da organização;

ou ssje,

o movimento

os fins

Que motivaram

SUl!!criação por estreteqtes

de sobrevivência

(Michels 1969).

O Que é tundementet,

substitui

I

social

oportunistas

entretanto.

nesta

definição é Que elo acentua o ceretsr "não negociavel", para usar um termo
de A. Pi zzorno, do bem co1et i vo ousceco como cerectsrí stt ce defl nitóri a
I

do movimento social. É esse a condição essencial Que permite diferenciar
analiticamente

o movimento

especialmente,

aquelas voltadas

natureza

instrumental

manifestam

de outros

tipos

de ação coletiva,

para a produção de bens coletivos

ou negoc11!!vel no omblente

poHtico

retsventes

permite Qualificar
outro, ela possibilita

como será mostrado

no Qual se

tem conseguênctes

o seguir,

poro o enéttse de ação coletivo.
os efeitos

do "dilema otsonteno"

articular

sistema de representecêo

o fenômeno da

tnetttuctoneuzeco

De um lado, elo

da ação coletivo";

no sociedode.
faz uma enorme

se não do ponto de vista formal mes, certamente,

vista sociológico,

se o bem coletivo

do ponto de

buscado pelo grupo é de natureza

5
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-
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--

de

mobützecêo social com o

No caso do "dilema 0150n10no" (4 ) do ação coletiva,
diferença.

de

(3).

Esta distinção,
teóricas

social

-

---

---- -

-------

-------------

negbci éve 1 ou nõo. No prt mei ro coso, os ccnsequênctes

previ stes por 01son

se aplicam plenamente, ou seja, as Itderences orpentzectonets
levar em conta o necessidode de se críer "incentivos
conseguir

na notnltzeção

eficácia

dos indivíduos.

.

peretelcs" poro

Já, no coso em que
.

de bens colettvos nêo negocióveis, os conseguêncios previstos por

trato-se
üleon

terão de

~ão

"commttment"

"naturalmente"

míntrntzedee,

dado

que

a

condição

de

dos membros com o próprio bem buscado goronte o presença

de incentivos paralelos à perttctpecêo dos tndivtcuos. Portanto, do ponto de
vista anel íttco, é
trata-se

crucíet distinguir se o tipo de eçêo coletivo em questõo

de um movimento social ou de um movimento retvtndtcettvo

bens instrumentais
Com referêncio

mobützecêo

(5).

6 segundo questão, posto onteriormente,

social e sua erttculeçêo

representação política,
mobützecêo
primeiro

o pOdrõo de

com o sistema tnstttuctonettzeco

de

também, há uma mercede distinção se se trata de

via movimentos

soctets

ou movimentos

retvtndtcettvos.

cenário pode-se presumir uma crise de legitimidade

tnstttuctoneí

de

de representecêo

política;

pressunção

nêo seria

intensidade

de movimentos

interpretadO

como pressões adoptativas

já

uma implicoçõo

retvtndtcettvos

do sistema

no segundo cenário

lógico.

Ao ccntrêrto,

na sociedade

No

essa

o alto
pode ser

sobre o sistenma político

e não

como questtonementc de suas bases de legitimidade.
O argumento
referidas

central

desse trabalho

é de que as duas questões

acima - o dilema olsoniano da ação coletivo

pollttco-tnstttuctonel
fundamentais

do

eesoctettvtsmo-

e o significado

constituem

elementos

para se conmpreender o chamado fenômeno dos movimentos

sociais urbanos nas sociedades

cepítettstes modernos, sejam elos centrais

ou periféricos.
6
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'3) Movi mentos Soci oi s e

Orgoni zoções de Interesse:

o Porodi gmo

Teórico do Movimento Social Urbano no Brasil.

, A luz da discussão anterior o problema central Que se coloca para uma
.

.

raeveuecãc

teórica

da lttereture

urbeno.nsü,

é sober se os monifestoções

brasileira

urbano designadas sob esse rótulo
Questões acima colocadas.
extensivo
nestes

desse literoturo

sobre Movimento

de esscctettvtsmc

faz algum sentido

Não se irá proceder

Social

no ombiente

nos termos

das

aqui a uma revisão

dedo Que hó inúmeros

trebelnos

dtsponfvets

sentido} muitos dos queís de excelente Qualidade ( Jecont, 1960;

Cardoso) 1983; Boschi} 1987; Nunes} 1989 ). Entre estes o livro de Boschi
constitui}

sem sombre de dúvtde, o de meter fólego sociológico.

O ponto central do argumento Que se propõe o desenvolver equt é Que
deve-se redtscutir

os padrões de ação coletiva Que na literatura

corrente

sôo englobodos sob o rótulo de MSUs (6).
Organizações
objetivos

limitados

organizações
resultados
difícil

de interesses

caracterizam-se

e negociáveis

pela

no ambiente.

de

De outro lado} essas

buscam o monopólio de representação
como bens coletivos

definiç50

o Que quettttce

seus

. Nesse caso o dilema O1soniano

é de

solução. Não é por acaso} por exemplo} Que o taxa de perttctpeçêo

dos membros dessas organizações no processo cectsértc,
seja completamente

oberto á perttctpecêo

pequena. Boschi refere-se
resultados
Assectecões

diretamente

voluntário}

mesmo Que este
tende o ser multo

a este Questão} ao mostrar

os

de ume pesqut se real í zede em 1961 no Ri o de Jonei ro com 103
de Favela: "Quanto a participação}

das associações menos de 40~ dos afiliados

frequentavam

gerais onde eram tomedes os dectsõese coletivos.
7

constatou-se

Que em 59%

os assembléias

Em constreste,

44~ dos

lideranças

contírmerern

entrevistadas

perttctpecão

ume tntense

nas

atividades de lezsr e recreação promovidas pela essocíessão. Em Conjunto,
esses dados revelam os dificuldades
altos

níveis

de participação

(trea-rtcer),

eprcvettedcr

dos associações no manuntençõo de

regular,

bem como a contreperttde

Quando benefícios

ot; vi dedes nêo-rot i net res

fi ltomente

coletivos

grot i fi contes

do

resultam

de

níve1 ;ndi vi due1."

00

(êoscnt, 1987:49).
O persctqme tntsrprstettvo

hegemônico na tsmêttce

na medida em Que é incapaz de trabalhar

do MSUno Brasll,

teoricamente

com a Questão

acima levantada, agrega todo e Qualquer pedrêo eesoctettvo

dos classes

populerss no ambiente urbano, sob o rótulo de "Movimento Social Urbano".
A "este etor'essocte-se,

ainda, a idéia de Que a "autenticidade"

etuecão decorre da sua capacidade para garantir

de sua

autonomia frente

ao

aparelho estatal (7). Essa defic1ência teórica é mascarada pelo excessiva
ideologizoçõo do problema, sustentado por pressupostos velorettvos
a "missão" ou o "papel" deste padrões essoctettvos
no processo de demccretízecêc,

sobre

dos setores populares

ou mesmo revolucionário)

nas sociedades

ceptteltstes

atuais e) em especial, nas chemedes sociedades capitalistas

perifér1cas.

O texto a seguir, Que pode ser considerado

literatura

brasileira)

débeis, muitas vezes; mais pertinentes

projetam

na

ilustra muito bem essa constetecêc: "A conclusão Que

se impõe é Que os movimentos sociais latino-americanos

potencialidade

um clássico

das forças

sociais

o suficiente

sôo, certamente
poro demonstrar

Que estão em jogo. ütr-se-íe

para o soc1edade os posstbtltdedes

de erttculeçêo

fi

Que

pol Ittce Que

tem as classes populares dessas sociedades pouco integradas socialmente.
Por isso) esses movimentos são mais uma indicação do Que será o futuro
desses cteseas - e, portanto, da sociedade - do que uma expltceçêo preciso
8

do presente. Portento,
comprometidas

do ponto de visto de uma teorio e de uma prótico

com a construção

nos sociedades cectteltstes

da autonomia desses grupos .eubelterncs

do América Lettne. o questêo se coloca em

termos de saber de Que modo ssré possível aos próprios setores populares
.

J

,

na sua ação essa evidência Que é projetada

incorporarem

pelo sua própria

.

experiência. n(J.A.Moisés, 1982:28).
O principal

pressuposto desse persdípme é de Que os MSUs constituem

um fenômeno untctrnenstonel. uma entidode ebstrete, Que resulto das novos
contradições

do capitalismo.

mais citados

na literatura

esse pressuposto:

A seguinte afirmação
brasileira,

"Os movimentos

de benteítortes

distribuição
coletivos.

essencial

eoctets

urbenos podem se entendidos

um questtonemento

o formação

Que vtebützem

A grande maioria dos estudos empíricos

de consumo

e funcionamento
das condições

(Jecobt, 1980:22).

sobre MSU no Brasll

J

embora

estudos de coso, tem sido reeuzeoe dentro dos contornos deste

paradigmo: o preccupecêo
"democrático",
urbono frente

fundomentol

quando não. o potencial
00

é demonstror o cerêtsr inovodor e
revolucionário

do essoctettvtsmo

epereto domtnedor do Estado. Obviamente, hó variações de

ênfase nesses estudos: alguns conseguem ir olém da epltceçêo
mecânica do perectçme.
ativo

na

dos grades centros

a reproduçõo

necessêrtes â continuidade do sistema cepttettste,"

constituo

da ação estatal

no contexto de seu desenvolvimento

com grandes aglomerados

etuel, tendo

se inscrevem num morco de contradições

complexo que caracteriza

urbanos brasileiros,

claramente

urbanas e dos equipamentos

(...) Estes movimentos

extremamente

P. R. Jecobt, retrata

do sociedode ceptteltste

hoje como um fato diferenciador
como característica

de um dos teóricos

dos atores

buscando antettzer

populares

stmpllste e

ou mesmo resgatar

na condução de suas estratégias
9

-----

o papel
de ação

coléttve

- ver, por exemplo, os estudos de Quebro-Quebro reeuzecos por J.

A. Moísés (Moisés, 1977; MOisés & Alier
mesmo os estudos deste ultimo

1977; MOisés 1982)-,entretonto

l

tipo nêo conseguem fugir

do postura

Quecaracteriza o perectpme (8). Enquanto isso,

setvectontste"

II

"doutrinária

I

movimentos ecciete e eçêo coletivo nõo sêo levodos em constderecêc nesse

I
I

os problemas

1 ttsreture:

mais especíttcos

teóricos

do tredtçêo

sociológica

dos

como por exemplo, a di st i ncêo referi do entsrt ormente entre
I

I
I

organizações de interesse e movimentos sociais e suas implicações para o

I

lógico do ecêo coletivo.

I

di st inçêo ut 11i ze-se

Nos cosos em que se busco incorporor

este

puramente de crttêrí os descrít i vos, sem Qualquer

I
I
I '

efelto anel Inco. Este seria, por exemplo. o caso do trabalho de Mainwaring

I

e Violo

I

os novos movimentos sociais estão orientados

I

I

I

I
I

I
I

00

tentor dtsttnqutr entre "novos" e "velhos" movimentos socteis: ..

relações expressivas,
velhos

movimentos

materiais,

poro aspectos erettvos,

orientação de grupo e organização horizontal.
sociais

estõo

reloções tnstrumentets,

orientados

poro

ume oríenteçêo

organização verttcer'(tíetnwertnq

e Viola,

obter

Os

objetivos

contre o Estodo e ume

1984: 19-20. Cit. por Jecobt,

1988:4)
O Que é analiticamente

cructe: no distinção sugerido ectme, é o tipo

de orientação da ação coletiva

Que determina naturezas completamente

diversas do bem coletivo busceco, e nêo o quenttcecêo

descritivo

de "novo"

ou "velho" como se trato-se de uma mesma categoria do ação coletivo. Este
tipo

de di f erenci ação, puromente

descri ti ve, moi s confunde do que

esclarece. Como se veré, mets edtente, evídênctes empírtces disponíveis no
literatura,

mostr.am, por exemplo,

Que a grande metorte

dos chamados

movi mentos soei aís urbanos no Brasi 1, nas décadas de setenta e oi tenta,

cerectsrt zem-se pelo tipo moi s instrumental
10

de eesoci et i vi smo do Que

pelo tipo meis expressivo

ou normettvo

que, no nosse termtnctcqte,

expressaria a categoria de movimentos sociais.
Qu.onto õ segund.o questôo subst.ontiv.o referente

monützeçêo

social, decorrente do essoctettvtsmc

urbano, poro o sistema

.

.

i nst ítucí one1 de representação,
omissa.

.os conseguênci.os de

Os trenelhos

a 11tsreture

bresil ei re não é totalmente

dê E. Nunes e P. J.ocobi (Jecob: &. Nunes,1983;

Jecom 1983, 1988) tem si stemot i c.omente conrrotedo esta

Nunes, 1989;

I

questão. Entretanto,

deve-se ressaltar

que o tratamento

tem oruscedo .olguns de seus pontos mets releventes.
enfoques não conseguem fugir
enttdeda

abstrata

"movida

estudos,

quando trotam

dimensões ínstttuctonets

dado ao problema
ssje porque estes

õ ume vtsêc do Est.odo como sendo ume

pela forço

do capital",

seja porque estes

o problema

com o enfoque que privilegia

do política,

tende a eter-se

es

ao nivel descritivo

de estudos de casos de âmbito local.
A consequênci a moi s gri tente dessas Ii mi tecões teóri ce do Ii tsreture
especializada
empiricamente

sobre MSUs é que, por um lado, ela não foi capaz de mepeer
as diversas

acordo com a natureza da

manifestações

de essoctettvismo

urbano de

ecêo coletiva engendrado; de outro ledc, embora o

conceito de MSU tenha, neste paradigma dominante, entetizedo

o caráter

estrutural

gerais

deste fenômeno, relecíonendo

padrão de desenvolvimento
precisamente

por

pol Ittco-tnstttuctonets
brasileiro,

essa

ceptteltste,
razão,

do burocracia

com as dimensões

esta ebordeqem e nosso ver, e
negllgenciou
públicl!I

os

aspectos

no contexto

do estado

e seu efeitos, nas duas direções, sobre o eseocíettvtsmo

Em outros palavras, como sugeriu Ruth cerdoso
"movimentos

socteís

do

urbano.

a abordagem do fenômeno

urbanos" dominante no cenêrto acadêmico brasileiro,

com SUI!Iexcessiva ênfase sobre o cerêter

11

eutorítêrto

do estado e de suas

runcões

e íntertocutor

como representante

que limitou

substancialmente

epereto burocrático

do cepítel

impôs uma vtsetre

a visão da d1fernciações e contredtçõss

no interior

do

do Estado, Nos pelevres de Cordoso " o

personagem 'estado' entrou nesse novo cenêrto

com ume cerectsrtzecêc

,

um

,

pouco pobre, definido apenas como inimigo autoritário
qual se movia o sociedade ctvü ",

ou a miro contra a

(Cardoso, 1963: 20),

,U

Como tem sido sugerido nos trebelhos de Boschi (Boschi & Vollodores

l

1983; Boschi, 1987) é nacessêrt o qual 1fi cer soci 01ogi camente o referente

emplrtco

denominado MSU no contexto bresüstro.

do "entidade estrutural"

Uma rápida revisão da literatura
desses estudos referem-se

ampírtce

mostro que o maioria expressivo

o orgonizoções do tipo reinvidicotivo

ou de

interesses: ossocioções de beírro e de reveles. O objetivo prínctpel desses
organizações, de acordo com Boschi, é o desenvolvimento

de estratégias

junto poder público poro conseguir melhortes urbenes como legolizoção do
posse do terra (no coso dos favelas ), soneomento bêstco
Essas organizações normalmente

tem acesso direto

agem como interlocutoras

legítimas

Boschi, essas essoctecões

tem um relocionomento

ao poder público e

da comunidade, Ainda, de acordo com

apresentando maior ou menor conflito,

monützecêo.

contínuo com o Estodo

maior ou menor cepectdede

dependendo dos circunstâncias

e conjunturas

outro, os movi mentos nõo obstante se mostrevem

fundamentais

evidenciando

uma

de

específicas

:

és pol ítíces eetetets o ecettecêo em

"indo de um extremo de rejeição

negociar,

e transportes.

clara

em jogo".( Boschi,1987:

compreensão

dos

interesses

47), Também, de ocordo com P.

Jeccbt, "um exame dos movimentos reívtndtcetérts
nõo tem agido no sentido de transformar

sempre di spostos o

nos indico que estes

o sociedade, imprimindo-lhe

um

sentido novo; mas atuam, príncfpelmente. como grupos de prsaaêo sobre o
12
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Esfodo, no sentido de obter respoetee concretos os .sues demendes. etrevês
de dinâmicas

diferenciadas,

enquadramento institucional.
vida

bastante

preciso,

porém pautadas por um maior

C")

ou menor

OS movimentos apresentam um ciclo de

de maior

ou menor

montuzecêo,

mos conügurendo um processo onde o consecucêo

dos metes

imediatas

representa,

.

estágios
.

(Jacobi,1988:29-30),

geralmente,

Como pode-se

típicas de articulação
coletivos"

passando por

de interesses,

o

fim

ver, trata-se

da

mooützecêo."

aqui de organizações

orientadas para a produção de "bens

de netursze negociável. Esses tipos de essoctettvtsrno

nado tem

a ver com aquele que é típico dos movimentos sociais. Certamente, sua
densidade

no meio urbano pode facilitar

messe, e, muitas

vezes, isto tem ocorrido

lideranças para sensibllizor
Entretanto,

o processo de mobtttaecêo
como estrotégios

de

de sues

a optntêo público e pressionar o poder público,

esse tipo de movimento de forma alguma Questiona ou coloca

em cheque o estabilidode

tnsutuctoneuzedo
Com respeito

do steteme político,

podendo inclusive

ser

de acordo com os interesses em jogo.
a este último

ponto, o emaranhado conceitual

na

lttereture brosileiro sobre MSU, nêo tem permitido díterencter quendo uma

orgentzecêo essocteuve constitui de foto um movimento social ou quendo
ela constitui
Na maioria

apenas um recurso político nas mãos de uderencee
dos vezes, organizações

grupos ideológicos, utützem

como a igreja,

o potenciol orçentzecíonet

urbano como recursos estrotégicos

partidos

externas.
pol íttcos,

do eesoctettvtsmc

para demonstração de protesto político.

Um bom exemplo do caso em Questão, é narrado por

Eder seder sobre a

relação entre o Clube de Mães e o Movimento do Custo de Vida em São
Paulo. O C1ube de Mães, ume orgon1zoç!o

'.10 1unt~r1 o,

prestação de serviços os donos de coso do pertrerte
13

or1enrede poro

de Sôo Paulo no êree de

lezsr e eprenctzeqem

de pequenos ofícios,

transformo-se

pouco-o-pouco

em um espaço social de reflexão sobre a condição da mulher, sedimentando
forte

sistema

dessa

de solidariedode

condição.
.

A visibilidade

de seus membros em torno

da organização,

como

recurso

de

,

mobil izeçêo soei ale

constituir

po1ít i ce aumenta no decorrer do tempo, passando a

um alvo poro grupos pol ítico-ideológicos

recurso estratégico
voltadas

e identidade

que víem nelo um

no cenário de confronto com o Estodo. Essas tíderences

para o enfrentamento

político,

em uma arena de nível nacional

conseguem mobil izer o Clube de Môes poro que esse se const 1tui sse em

cerro-cner e de um movi mento soei fi 1 de cunho po1ít i co-i deo1ógi co, de
âmbito muito maior do que aquele que englobava os objetivos

específiCOS

da Orgonização. O Movimento de Custo de Vido que chegou o mobilizar

1.250

000 essí netures de epo: o, 1encou condi eetos própri os o Cômoro Federo 1,
criou uma organização burocratizada
utilizando,
maneiro

fundamentalmente,
semelhante,

e centralizada

na grande Sôo Paulo

a base orçentzectone:

do Clube de Mães. De

pode ser eneltsedo

o coso do "Movimiento

de

Pobladores" que no início da década de setenta no Chile, durante o governo
Allende,

foi

lsquterde

transformado

Revolucionorio,

revtndtcetérto

por um partido
MIR -

em um movimento

pol ítico

- Movimiento

de um esecctettvtsmo
social

de

tipicomente

urbano de grondes proporções

ideológicos. (9).
Outra dimensão

relevante

na análise

do esscctetívtsmc

Brasil que tem sido corretamente

apontado na utereture

ação - erttculeçêo

- facilita

de interesse

urbano no

é que este tipo de

a expttctteção

de valores que

podem servi r como base de novas i dent i dades para os membros dessas
associações. Nesse sentido, provévets

ganhos de empltecêo

da esfera

de

ctdedente, podem ser vtstos como o "efeitos nêo esperodos" do eçêo destos
14
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orqênízecões,

e nõo como objetivos

dellberodomente

aspecto, vale a pena lembrar a psrttnêncte

buscodos. Nesse

da proposição de E. R. üurhen

de que o enê1ise do assoei et ivi smo urbono deve i nc1ui r necessori omente
uma ótica

"externa ou de fora", Que a autora denomino de obordagem
e pol íttce,

sociológica

e uma outra "de dentro", que ela denomino de

abordagem antropológico.

(Durhon,1984). Enquentc a primeiro

privilegio

dimensões de noturezo mecro-soctets, o segundo volto-se poro ospectos de
natureza

mtcro-socíetts,

tais como, identidade, sistema de solidariedade e

valores específiCOS que regulam o vtde do grupo. Nõo se deve esquecer,
entretanto,

Que o processo de constituição

como condição de sua eficácia,

de identidade coletiva

o reconhecimento

púolíco

requer,

por porte de

atores relevantes da sociedade, no coso em questão o Estado constitui

um

ator central. Esse reconhecimento público de identidade de um grupo se dá,
obviamente,

pela sua visibilidade

como ator social

no seu ambiente.

Portanto, o ponto teórico, relevante aqui, é o de saber sobre o cepectdece e
a eficácia de

mobtlízecêo dessas organizações. Em outras pelevres.ee Que

formo as lideranças orçentzectonets solucionam o dilema clscnienc do ação
coletiva.

A não solucêo deste dilema pode comprometer o eficácia externo

da organização - realização do bem objetivo

explicitamente

buscado - e,

conseguentemente, produzir efeitos negativos sobre suo base potencial de
identidade - erosõo do sistema de solidariedode constitui do.
Entender as i mp1i cecões ano1í t i ces do di f erenci ação entre Movi mentos
Sociais

e Organizações

essoctettvísmc

Reivindicatlvas,

urbano no país, é importante

dentro

do padrão geral

paro avaliarmos

de moneiro

mais precisa o fenômeno do chamo do planejamento perttctpettvc,
paulatinamente
nos diversos

qenneco força e legitimidade,
ntvets

do máquina
15

público

nas últimas
como formo

de

Que vem

duas décadas,
almejado

de

relocionomento

entre o Estodo e os populoções uroonos periféricos.

nova forma de planejamento
nela existentes,

Esto

urbano, seja pelas embtqutdedesccncettuets

seje por sua ainda pequeno experiência nos diversos ntvsts

de 'governo, presto-se

a muitos equívocos e mitos. Como se verá, esta

proposta governamental surge pouco-a-pouco como resposta
do plonejomento

compreensivo,

no quol tinho-se

00

insucesso

depositodo, duronte os

anos sessenta e início dos setente, grondes esperanças

poro o supereçêo

dos entraves econômicos e sociais do nosso processo de desenvolvimento.

4)

A Emergência

do Planejamento

Participativo

no Contexto

arres; 1ai ro,
Como na maioria
planejamento
"cepeline"

dos países do América

no Brasll

foi mercecements

Latino,

influenciado

dos anos sessenta. O diagnóstico

da CEPAL

imensos desequí líbri os soei oi s e econômi cos tonto
países latino-americanos,

para tmplementer
instrumento

reformas estruturais

pelo abordagem
apontava para

o n í ve1 i nterno dos

as defassagem existentes

profundos. O agente fundamental

estas reformos seria o Estado Nacional e seu principal

o planejamento

planejamento

de

como destes em releçêo os nações do primeiro

mundo. Para superar as desigualdade e diminuir
seriam nscessêrtes

o concspcêc

governamental.

compreensivo

concomitantemente

e

Propunha-se um sistema

integrado

Que

buscava

de

atuar

no esfera social e econômico, envolvendo os vertes

níveis de governo (rtettos. 1988).
As experiências levedos o ceno nos dêcedes de sessenta e setenta em
diversos

poíses do região, e as enêltses

encerrsqer-se-tem

de mostrar as fragilidades

prática deste instrumentol

acadêmicos destas práticos,
teóricas e a inconsistência

poro se alcançar os objetivos almejados.
16
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· A superestimaçêo

do capacidade de atuaçõo dD Estado enquanto ator

independente, a sunesttmecêc

do papel das forças de mercado, que atuam

estetel. e dos entreves tnstltuctcnets

foro do controle

dentro do próprio

máquina pública foram alguns dos pecados capitais
planejamento
ressolte-se

compreensivo.

Em

relação

que o carência de môo-de-obro

redundâncias

orpenízectonets

em áreas

aparelho de estado (onde normalmente

a

dos defensores

questão

especieltzede,
críticas,

do

tnstttuctonet,
o beixo índice de

o complexidade

do

convivem agências com diferentes

ní"lei s de desempenho e com oeredt gmos di st i ntos), os resí stênci os dos
orgãos sstortets

à "intromissão"

do Planejamento,

e o falta de controle de

recursos estratégi cos por parte dos agênci as cantret s de p1~nej amento
têm sido os principais
(Waterston,1969).
planejamento

óbices

Em

êxito dos experênctes

00

re 1ação

governamental

Pode-se dizer que a partir
começa

compreensivas,
primeiros

passos em direção

chamado de planejamento

nêo

apenas

o

também no plenejemento urnenot 1O).

de meados da década de 70 o governo

a apresentar
globallzantes

bras; 1ei ro

de âmbito nacional vai ser marcado por esta

problemêttce, mos ela voi refletir-se

federal

caso

00

ecíme eludtdes

sinais

e integrodos
00

de

abandono

de planejamento

que posteriormente

perttctpettvoí

de

tentativas
iniciando 'Os

nos anos oitento serio

11). A consciência

milagre econômico, o agravamento do crise, a impossibilidade

do fim

do

de governar

enretízenco somente grandes projetos, a derrota do então governo militar
nas eleições nas eleições

gerois de 1974 levaram o uma inflexôo

d1retrizes

No esteio do processo de "abertura

procurou-se

governamentais.
resgatar

e revelortzer

a questão social,

interesse pelas pequenas obras capazes de enfrentar
com o pertíctpecêo

nas

político"

redescrobiu-se

os problemas locais,

do populecêo. e ebrtu-se cemínho poro o legltimoçôo
17

o

definitiva

dos chemedos

lnterlocultores

"Movimentos

privilegiados

soctets

. urbenoe,

do poder público.

federoisJ logo seguidos por tníctettves

MSU"J como

Diversos.

programas

enéloqes esteduete e muníctpets.

foram criados buscando envolver os comunidodes olvos no enfrentemento
dos problemas sociais mets crucíets
(Soneomento

J

trabalho

urbentzecêo,

no mercodo

cesencedeedo

retüínee,

das camadas urbanos de baixo rendo
seúde, crioçõo

hebttecêo,

tnrormet,

objetivos perttctpectcntste

governomentois

e controdições

dessos tntctettves.

nên se deu de formo

groves com os pretensos
(12)

O advento da chemede nova república (1985) e a extíncêo posterior
BNH (1986)
planejamento

significará

rormet

o obondono

compreensivo

de

rezar ate). Obviomente este processo

pelos autoridades

nem sem conflitos

de olternotivos

o nível

federal.

de cuetquer

veleidode

NSo epsnes

do
de

os diversos

po1ít ices urbanas (saneamento, habitação, soneomento .etc) sêo colocados
em diferentes Ministérios,

tnstttutcêes,
harmônicos

sítuecêo

com objetivos

mos diversos delos sêo etomtaece em inúmeros
e procedimentos

entre si. Grosso modo,
anterior

planejamento

nem sempre coerentes

coce-se dizer que hó um retorno o

o 1964 onde precomtneve.

incremental

e

visando

resolver

no máximo,
ornblernes

um tênue
pontuais

e

10colizados(Azevedo,1988).

5) Movimento Social Urbano e Planejamento Participativo

O surgimento do discurso e as primeiras experiências de planejamento
perttctpettvc
emergência

no êmbtto do político
dos chemedos

urbene sstê diretomente

programas

etternettvos,

voltados

setores de menor renda, iniciados em meados dos anos 70 e
na década de oitenta nos diferentes

ossociodo Õ
para os

expandidos

níveis de governo.
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. Como se viu onteriormente,

o chomodo MSU no Brosil constituiu,

sua grande maioria em um essoctettvtsmo
paro ganhos instrumentais
essoctettvísmo

de curto

prazo. O impacto

voltado

deste tipo

de

sobre o sistema político não apresentou qualquer ameaça a

sua estabilidade;
popul ecões

de tipo retnvtndtcetõrto

em

ao contrário,

serviu como canal de mediação entre os

peri f éri ces e as di verses egênci es púb11ces. Entre esses

edqutre força, o ideologia da democretízecêo,
Esses essoctecães,

o ser vistas

como fato ccnnrmedor

governamentais
ideológico.

então, comecem

perttctpettvo:
crter

tenteve-se

"essoctecões

tnstttuctcneís

orgãos

do chamado
comunttêrtes"

de tnterecêo

programas públicos, ondem não existiam, induzia-se

direto.

do seu projeto

no país a prática

onde existiam

mecanismos

por estes

do viabilidade

Desta forma, generallzou-se

planejamento

via pertíctpecêo

I

com

os

sua criação. O fato é

que "programo público que se prezasse", não se iniciava sem o repaldo real
ou ritual de essocteções comunttêrtes.
Ressalte-se, que sob o mesmo rótulo de "plenejemento perttctpettvo",
enqlobe-se duas diferentes
envolvtmsnto

propostas que significam,

comunitêrto

bostonte

emplttuds, poder decisório e motivação

O primeiro
restrita

tonto

comunidade diretamente

cerectsrtzer-se-Ie

de âmbito

beneficiada

local,

através

em termos

pela

em um projeto

de "participação

perttctpecêo
específico,

de fornecimento

de mêo-ce-obre

ou eub-remunerede) e em definições de mtcro-prtortceces

etocecões

de certos

diretamente

e equtpementcs

concernente aquela tntctetíve

e

de consumo coletivo

governamental específica. Este

é âmbito de participação que geralmente a literatura
19

do

ou em

(voluntária

recursos

de

e participação.

tipo de proposta, que denominaríamos

ou instrumentol"

programa

distintos,

na verdade, tipos de

sobre MSU refere-se

ao treter o problemo dos relecões "populocões perif.éricos
tipo, na rette

O segundo

"perttctpecêo

de melhor denomtnecêo,

empltede ou neo-corporettve",

influenciar,

direta ou indiretamente,

tormuleçêo,

e significoria

chamaríamos

de

o cepectdeoe

de

diretrizes

ea

mecro-prtortceces,

as

ou o tmplementecêo

reestruturoção

e Estodo".

de progromos e políticos

urbanos. Este escopo de porticipoçôo tem sido pouco discutido, tonto no

literatura

sobre

MSU,

Quando

nos

estudos

sobre

plonejamento

peructpeuvo .
. A ·'P4rtfcipo.c/Jarestrtt« alllnstnlmenttl'"
Embora a "participação

ampliada" possa ser considerado a parte nobre

perttctpettvo,

do chamado planejamento

não devemos subestimar

o

tmportêncte

do Que denominomos de "perttctpecêo

tôni ce da

experi ênci a bras; 1ei re neste campo desde meados dos anos

setenta. Esta prioridade

restrito",

Que tem sido o

do Estado neste tipo específiCO de participação

pode ser entendido por uma Questão instrumentol.

Em primeiro

lugar, o

crônica escassez de recursos, aliado a enorme demende de equtpernentos de
consumo coletivo por parte do populecêo de baixa rendo, não permite Que se
descarte

do populecêo etrevês

a perttctpecão

eub-remunereco,

coso se deseje um incremento

tradicionalmente

oferecidos

tendência

fi

"pervestdede"

de ecutpementos

necessidade de políticas

pelo menos amenizem

esta

da exigência

sttuecêo:

à disposição

edíctonets

diretos

-

ou

edtcicnel de bens públicos

de consumo coletivo

dos setores

nos

urbanos Que, se não revertam,
e, ainda,

de uma contreperttce

renda para a realização de benfeitorias
colocadas

grotuito

pelo Estado. Mesmo Que se posso consteter o

de concentração

bairros nobres e

de trobolho

Que se considere

a

dos setores de menor

urbanas - Que são tradicionalmente
de renda médio e elte sem ônus

nêo hó como escopo r o curto prezo deste dtlerne
20

(Azevedo, 1985).

Nõo

só

no

Brosil,

mos

nos. cemets

poíses

em

desenvo 1vi mento a subst itu; cêo nos programas soei ai s de parte do ceptte 1
por trebe! ho de! comuni dade corente

ecerrete sempre consequênci os

Neste campo não existem mílegres, o "preço pago" poro um

indesejáveis.

aumento constderevel na produção destes bens significa
o chemede "super-explorecêo"
marxista

clássica,

do mão-de-obre,

ou de "sobre-trebetno",

nestas sociedades

poro user o dencmtnecêo

termo mets ameno utilizados

pelos cubanos em alguns de seus programas

sociais

(A1Quimia,l 976;

Miori,1979).
Outro

fator

de abertura

pertíctpettvo

planejamento

lograr etocecêo

de cunho restrtto

mais racional

envolvem inúmeros vertêvtes
técnico

do Poder Público

exclusivamente
Poder-se-ía
por parte

defl ni cêo

de

de

de escrttórío

que

eltetío o cerêncíe de pessool

pri ori dedes

é

uma das melhores
substitui r

deci sões
1974).

ainda citar como motivação para estes tipos de experiências
do poder públtco,
f.I

o dtvtsêo

de resocnsebütdeoe

Por fim, como mostro elgumes

conhecidos este processo de plonejomento,

inovação, pode ser bastante
do

nosso

necessari amente .portenoc

I

com os

aplicação de ume soma de recursos muito

aquém dos demandes mínimos existentes.

tradicionais

de

como forma de

pela consulta â comunidade ( Cintra,

comunidades carentes para

experiêncios

tipo

escassos. Em sttuecões

e baixo desempenho das agências públicas,

estrátegi as

este

se explicaria

de recursos
intervenientes,

pere

compatível
sistema

opesor de certo

com as práticas
político,

clientelistas
nêc

havendo

ruptures estrutureí s com o prêt ice corrente de

re 1ação do setor púb11co com as comuni dades carentes (Vi scero 1i,1990).
Diferentemente
demendes tmectetes,

da "participação

ampliada",

epresenter tombém motivoções
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que pode, junto

com

de ordem normettve

visando transformações

de médio e longo prazo. (mudança de perfil

intervenção do estaco. incremento de pol íticas redístrtbuttves,

perttctpettvo

de plenejemento

ate), o tipo

é em gronde medide, ume

instrumentol

decorrênci a das nossas 11mttecões

de

l

econõmí ces soei as e i nst ttuci one: s.
I

Seguramente a esmagadora maioria da população de baixa renda trocaria
esta "perttcípeçêc"

por eervícce

eficiente,

de agência,

governamentai,

tredí cl onet s.
A experiência brasileiro
experiências

mostro Que a participação

de planejamento

denominamos de "participação
extremamente

limitados.

perttcípettvo
instrumental"

se centreco

no Que

e mesmo assim em niveis

A escolha dos tntertccutcres,

públtco, a ênfase no fornecimento

processo cectsérto

tem

do população em

por parte do poder

de mêo-de-obre. e o pouco espaço no

para as populações envolvidas têm sido a tônica destes

programas ( FJP 1980; Si 1vei re & Magalhães 1987). Do mesmo modo os
I

experiências

de

I

mutírêo

I

tnstttuctoneltzedc

pelo

demonstraram no geral baixo desempenho. Pcder-ss-Ie,
"mito"

a pretensa

tendência

poder

público

pois, considerar um

desse processo "perttctpettvc"

em selar

em; zedes cri ar leços de 1ee1dede e incentt ver o orqent zecêc comuni tért o.
I

Embora isto

possa ocorrer

em determinadas

ctrcunstênctes,

seria

enganosa uma generalização deste fenômeno (FJP/1980).
Outro cerecterlsttce
das características
tnstttuctonel

destes proqremes aponte poro o relevonte pepal

locais. Sem menosprezar

dos diferentes

programas

a tmportêncte

de planejamento

chama o atenção o papel de relêvo das característicos
desempenho dos projetos,

dicotómica

I

perttctpetívo,

Ioceís, tonto paro o

como paro o tipo de tntsreçêo

púb11co e a popul ação-a 1vo. Neste sentido

do arranjo

entre poder

parece superada a di scussão

entre autonomia versus cooptação. No verdade estes projetos
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como um locus onde é possível um número multo vertedo de

apresentam-se
relações

entre

o Poder

Público

e as

Associações

comunttêrtes

vccecí onedos poro a mel hori o das condi ções de vi de, vi a acesso o bens e
equipamentos

É possível definir

de consumo coletivos.

planejamento perttcípeuvo

tnstrumentet,

como um local onde as "perdas" e

"ganhos"J tanto do lado do poder público

ourocrectee,

este espaço de

(representado

com seus porodigmas e objetivos

pelas diversas

nem sempre coerentes e

harmônicos entre sOJ quanto por parte dos crqentaecões

populares nêo se

encontram previamente

uma margem de

"incerteza".

definidos

havendo normalmente

l

mextmizer suas aspirações.

que permite aos atores tentarem

Além dlSSO não se trato de um jogo somo zero, pois para muitas dessas
I

agências

públicos

especteltzedes

depende diretamente

o seu fortalecimento

da maior ertcêcte

desses projetos(

Assim sendo apenas a Utulo dtdêttco,
vertêveis íntervententes,

tntereçêo

ooder-se-Ie

13).

devido a influencia

I

tnstttuctonet

de inúmeras

certntr os dois prtnctpets padrões de

dessas organizações populares com o poder público. O primeiro

deles tende a considerar o bom trânsito

junto às autoridades constítutdes

como o pri ncí pe1 elemento pere consegui r vi abll i zer as rei vi ndi cecõss de
acesso à equipamentos de consumo coletivo de seus representados. O outro
grupo pelo contrêrí o pri vll egi a a i ndependênci a das entidades frente ao
I

I

Poder Público

no mobützecêo

e acredita

tndtspensêvel

para

levar

equipamentos

sociais

e bens de consumo coletivo.

distintas

visões implicam

o

Governo a atender

em valorização

de luto. Assim, enquanto os primeiros
e os acordos de gabinetes

l

os segundos privilegiam
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como instrumento
as demandas por

Evidentemente

estas

l

diferenciado

prtortzem

as formas de eçêo direta como estratégia

1-

popular

dos vêrtes formos

os contatos "têts-ê
a mobtltzaçêo

de fortalecimento

tête"

prêvie e
de futuras

negoci ações.
O número

de orçem zecões

relacionamento privilegiado

e movi mentos

de acesso a equtpementcs

é ainda emplemsnte mejorttérte

bens de consumo coletivos

o

com o governo como a melhor forma de lograr

o atendimento de suas reivindicações

dtmtnutcêo

que consí deram

de seu peso reletivo

nos últimos

I

sociais e
apesar do

anos, especiolmente

nos

centros urbanos de maior porte Nes cidades moi ores têm ganho força
movimentos

Que Questionam a prática

Hderençes

desenvolvidos

pelo

associações comunitárias
ilusório,

entretanto,

burocrocio

e de cooptação de

estetel

em relecêo

os

em gerol ( SUDENE, 1989: 67-72). Consideramos

imaginar que este tipo de estratégia

direto signifique um cuesttonementc
da

cl1entellsta

estrutural

de confronto

do "stetus-quo"

emeqenore maioria de seus membros, pelo ccntrêrtc,

por parte
apesar da

violência que se reverte algumas destas ações - por exemplo, o luto pela
terra por porte de teveledo- o mottvecêo
seja de buscar

uma melhor inssrcêo

básico vai no dírecêo oposto, ou
no sociedade otuo1(Afonso,M.R. &.

Azeveco.s. 1987: 136-137).
Isto não é contraditório
destes movimentos

com o papel que vem assumindo as lideranças
meís ettvos,

retnvtnctceuvos

que entetízem

posição de independência frente ao Estado, e têm buscado imprimir

lume
uma

visão mais compreensivo do questão urbene, considerondo nêo ser possível
o enfrentamento
tópicos.

desses problemas apenas através de ações locais

Diferentemente

tradicionais,

da

postura

dos

entidodes

e

comunitários

que se voltem exclusivomente poro o resoluçêc de problemos

urbanos específicos

e localizados,

demandas conjuntureís
mudanças no político

estas lideranças procuram agregar às

reivindicações

de caráter

mais

e na gestõo dos governos esteduets
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geral

sobre

e federel,

tentando a partir destas orgoni zecões rei vi ndi cet i ves cheçer o orgent zecêo
de Movimentos Sociais. Exemplo desta postura foi a participação
vêrtes lideranças

comumtêrtes

e associações

no "Seminório

ativa de

Nacional sobre

Moradia Popular", promovido pelo Confederaçõo Nacional das Associações
de Moradores em Brasília

perttctpentes

(CONAM,1988). Neste evento as entidades

preconízerem uma ernple revtsêo do pol íttce nebítectcnet, de

modo nêo só a aumentar os recursos destinados à construção de casas
populeres e reurbentzecêo

de favelas, como também garantir

acesso aos

di versos prcqremes soci oi s dos setores de menor rendo.
Por outro lado, seria ilusório
assoei ações comunttért

as

imaginar Que a relação do Estado com as

treo: ci oneí s se esgotari a em ações do tipo

trénco

de influência

e cooptecêo de lideranças

através de concessões de benesses individuais.

Emboro isto posso ocorrer,

manipulação ideológico,

é necessário
mocützecêo

Que estas

lideranças

assegurem

junto a comunidade. A condtcêo

essencíel

consigam eficácia nas respostas governamentais,
reivindicações

mais

anteriormente,

essas essocteçõss

tornando-se

imediatos.

incapazes

paulatinamente

de produzir

poro isto é Que

como foi

bens coletivos-

00

mostro-se

jogo neste

como copoz de

seu trênst to j unto às eutorí dodes

diante do governo apresenta-se

senão

snrettzedc

perdendo, assim,

suas condições de liderança. O lider tradicional

pode evi ter o eçrevernento

de

seriam víttmes do dneme olsonteno -

mi norer os problemas loco; s devi do

postttvee,

cepectcece

no mfnimo em relação às

Coso contrértc,

esqueme um duplo popel: frente à comunidode

competentes;

sua

como o interlocultor

Que

de tensões em contrepert i da de respostas

a todas,

pelo

menos

a algumas

das

cemendes

pleiteadas( 14).
Como mencionou-se

anteriormente,
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as

relações

reais

nôo se

restringem

eos dois "modelo-ideois"

levar a mudanças de táticas,

menctoneoos. sttuecões locets podem

tanto por parte das associações

poder público. Em relação a este último constatou-se
diférentes

pol Itíces,

posturas

conservadores,
porticipotivo,

têm

inclusive

implementados

alguns

que governos com
classificados

e preconizado

de cunho tnetrumentcl

normolmente

como do

como

o ptenejemento

ou reetrttc.

A "P5rt iciptl,C§'oAmplitJdtJ ali Nea-CarpartJt iv,,"
Este tipo de perttctpecêo

essocteuves

organizações
"Comitês".

Alguns

ocorre normalmente através do tnclusêo de

em orgãos coleglados

prcblemes

de difícil

enquodromento

poro este tipo de perttcípeçêo,

imedioto

padronizado. O primeiro

do tipo "Conselhos" ou
se colocom

de

poro os quets nêo hó solução

diz respeito a própria composição destes orgãos

colegiados:

Quem atores

necessário

rrtser

devem participar

os infinitos

e com que peso ? Não é
de errenjos

nossttnltdedes

envolvendo

orqení zeçõss popul ares e outros otores (orgãos do governo, representecão
parlamentar,

essoctecões

cornpostcêo

destes

legitimidade

e ao processo de seleção e escolho destes perttctpentes.

uovtémente.

não há "receita

constrangimentos,

civis

tradicionais,

colegiodos,

outro

pronta"

etc). Após a definição

gronde

para

cesertc

da

refere-se

o enfrentamento

o

desses

nem tompouco soluções ideois( 15).

Outra discussão relevante diz respeito aos temos que sôo prícrtaedos
pelos

diferentes

representantes
compreensivo

atores
do poder

e integrodo

desses

orgãos.

Enquanto,

normalmente,

público

tendem

o opresentor

- celcedo em conhecimentos

preocupações de médio e longo prazo, os porta-vozes
Reivindicativas,

ao contrário,

se etêrn a demandes setorteís

os

um discurso
técnicos-

com

de Organizações
de curto prazo.
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Pocer-se-te especuler
assento

em

orçêos

concomitantemente

que representontes
colegiodos

de Movimentos

deste

nos doi s ni vei s citados,

demandas ccnjunturets

com objetivos

tsncsrtem

tipo,

tentando

estratégicos

.

com

scctets,

a

atuar

compot i bil i zer

de mais longo prazo. A
.

enéltse comparativa
no pós-guerro

das experiências

mostro

francesa e inglesa de planejamento

que, enquanto no Fronço hevie hegemonio

técnicos do governo, na Inglaterra predominava o barganho corporettve
interesses

de curto prazo dos etores socteis

representecêo

envolvidos

dos
e os

nos orgõos de

neo-corporot ivi stes. (Shonfi e1d, 1968:226-261 )

Em relação,

ainda, a este tipo de "perttcípeçêo

Questões se colocam dependendo do caráter consultivo

ampliado"

outros

ou dellberativo

dos

orgêos colegiodos ectme mencionodos. No metorte dos situoções em que se
busca a criação destas instâncias
o caráter

Que devem ter

controverso.

Hó setores

perttcípettves

esses orgãos
vtnculeccs

é

vi o de regra,

I

os orgonizoções

independente da conjuntura

e dos especificidodes

defendem

o poder

exclusivamente

a próprio definiçõo sobre

populores

caráter

consultivo

deltberetivo

pere

direto poro os orgonizoções

no mínimo ineficaz,

poder público de ençertnher

legitimidade

que,

do ossunto em questão,
estes

Argumentam Que esta seria a única forma de fato de transferir

etrevês do perttcipecêo

bastante

orgêos.

poder rsel

populeres, sendo o

quando não uma formo velado do
scciel,

sem abrir mão do seu

poder deci sórí o. Em contreposí cêo a esta postura

doutri nêrt a outros

setores, vinculados ao poder público e também às associações populeres,
entendem que em determinodos

ctrcunstêncíes

o ceréter

ser o mais apropriado}

seja para não atropelar

definidas

pol ítico

pelo sistema

e tnetttuctonel

consultivo

normas explicitamente
vigente

- por exemplo,

confronto com o poder 1egis10tivo - seja paro nêo se imiscuir
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pode

em decisões

que' exigem complexo conhecimento

têcníco,

o cargo de uma burocrecte

aItamente espec1a11zece.
Nos casos em que estes orgõos colegiodos
consultivo

- elém do popel de ecompenhernento

das atividades

do poder público -

epresetem um cerêtsr
e rtscettzecêo

informol

a maior ou menor pressão ou "lobby"

sobre os centros de decisões tcrmets, dependerá do prestigio tnstttuctonel
e do respaldo

pol ítico

que conseguirem

poderão vir a ser importantes
do político

engerter.

instrumentos

Coso sejem tortas,

de influência

sobre os rumos

público o que se encontrom vtnculedcs, coso contrório

risco de esvaziar-se
máquina púbnce,

oU

e transformorem-se

I

correm o

em apêndices dsscertêvets

o que é píor, em elementos de legitimoção

do

ideológico

de determinados governos.
Em se tretendo de entldodes de cunho celíberettvc,
indagações o serem feitos

diz respeito

ã cepectdede destes orgõos de

lograrem que a máquina pública convenctonel
em outras palavras} trota-se

uma dos primeiros

implemente

sues oectsõas,

de saber oté que ponto a autoridade formal

reflete-se

de fato em poder real( 16). Outra questão específica

rstevêncte

refere-se

o definição

do espace decisório

etuecêc destes orgãos colegiais deliberettvos.
raro tnterltqe-se

com outra

compettbtttzecêo

de meconismos

nao-cerporettvtstes
tnsutuctoneuzedea
orqêos deltberettvos

de conflitos
tnstttucíonel.

questêo

ou o emplttuce de

Este último

problema nêo

de suma tmportêncíe,

de perttcípecêo

com as representações

de gronde

direto

clássicas

que é o
de esttto

parlamentares}

pelos sistema polftico. Coso os cempos de ecêo destes
nêo sejem devidomente demercedos, corre-se o risco

de compstêncte,

com

repercuções

negativas

a nível

Embora não haja como evitar certo nivel de tensão entre

estes dois tipos de representecêc, os ocomodoções possíveis podem ser de
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vértos tipos, que vôo desde o sttuecões de conflito Intentes oté o errenjos
bastante funcionais

para ambos os lados. Vale lembrar,

mesmo nos cesos extremos
poifticas

públicos

em que o poder totol

Que

de decisôo sobre os

õ representaçõo

caiba exclusivamente

ainda assim há um grande espaço para a "participação
decisões ao nível de tmplementecêc

entretanto,

perlementer,

direta",

através de

destas pol íttces (17).

Este ti po de "parti ct pecêo neo-corporot i ve" de moi or tredí cêc nos
petsss da Europa ocidental

(18) e que no Brosil somente recentemente

começa a dar os primeiros

possos etreí fundomentolmente

Relvindtcettves
e nacionais)

de nível mais abrangente (regionais,
e os Movimentos Sociais

porticipoçôo.

Ressolte-se

pert i ci peçêo normalmente
de âmbito

limitado,

bairro,

movimentos

bairros

espsclttcos),

Organizações

federações, estaduais

ligados a problemática

o pequeno

interesse

que

objeto de

este

tipo

de

desperto entre as organi zecõss rei nví di cet ivos

(associações

de moradores,

de creche, tronsporte,
e mesmo de certos

clubes de omigos de

nebítecêo,

etc,

restritos

Movimentos Sociais,

o

Que não

consideram o temo em peute como prioridode no suo ogendo (19).
Por fim, vale lembrar que Asssccteções
Sociais - Que podem ser pretensamente

Reivindicativos

beneficiados

e Movimentos

ou prejudicados

pelo

t 1po de encami nhamento dado a uma determl nada Questão objeto de decl são
por porte

de um Orgôo Colegiodo

comportam-se
consciência
iniciativas,

normalmente
do possível

deste

tipo

de maneiro muito diferente,
"prejuízo"

ou "ganho"

nêo só quente a

decorrentes

destas
em

tormeltste

de

Neste sentido,

grupos nlureltste de interesse

a perspectiva

etuendo de maneiro

igualdade de condições numa arena neo-corporettve
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I

se e

quente tombém em relecêo õ dtspostçên de mobntzecêo

defesa de seus interesses.

I .

- postctonem-

autônomo

e em

n50 consegue opreender

os perttculertdedes

e complexidedes destas relações.

6) Consi derações Fi nai s
, Pretendeu-se com este trabalho articular
a análise da participação
brasileiro

dos setores periféricos

no sistema decisorio dos políticos

ver com a natureza da ação colatíve
predominante
entre

duas questões críticas

entre estes setores;

os crqentzecões

do modelo perttctpettvo

asscctettves

para

urbanos da população

públicos.

A primeiro

que caracteriza

tem o

o essoctettvtstmo

o segundo, diz respeito

relecões

as

e o estado, tendo em visto o proposto

de planejamento.

Com relação ao primeiro ponto, tentou-se demonstrar Que o poradigmo
dominante Que informo a enêttse do essoctettvisrno
a década de 70, foi
diagnostico sccto-pol

incapaz de perceber

o probleme cructel

desde
paro o

lttco deste fenômeno; Qual seja, a identificação

de ecêo coletivo

tipos distintos

urbano brasileiro

dos

Que o podroo genérico, designodo por

aquele peredtçme de MSUs, encerrava. Em consequêncte

disso grande parte

dos estudos voltados paro o tema em foco assumiram, como pressuposto
tnquesttcnêvel.

Que a densidade observada de organizoções essoctettves na

década de 70 e 80 significavam
sistema

políttco

desnecessório

vigente,
demonstrar

um enorme potencial

via mobilizecêo

das mossas. É obviamente

o ceréter ilusório

formo, tevedos pelo lógica estruturol-determisto
maioria destes estudos enrettzerem

de mudança no

dessa inferêncio.

•

Do mesmo

do peredtçme referido,

a

apenas o lodo do potencial conf11tivo

das demandas destas organizaçõess frente ao estado, negllgenctando o fato
meís visivel
literatura,

da ecêo destes atores,

hoje amplamente

que foram os canais abertos de intercômbio

reconhecido

no

com as burocracias

publicas.
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· Do ponto de vista
sistema

do impocto

de tmctsmentecêo

do essoctetlvismo

de políttces

publicas,

urbono sobre o

viu-se

descritivo

do literoturo

discussões

sobre a questão central do chamado planejamento

como modelo

em foco nêo possibilitou
de "tntaqrecão"

tnstttuctonei

um fôlego meter poro

organizações
pol Ittces,

neste trabalho: o) identificar
essoctettves

e b) discutir

perttctpettvo

e "democratização"

relações entre poder publico e populoções periféricos.
ponto tentou-se

Que a tônico

05

das

Com respeito

o este

níveis de participação

no processo de formulação

das

e implementação

os implicoções desto porticipoçõo

de

em codo um

desses níveis.
No caso brasileiro
de

Planejomento

"participação
proposta

a maioria das experiências

Perttcípettvo

restrita

referem-se

ou instrumentol".

governamental

busco alconçar

colocadas sob a rubrica
00

que denominomos

Vimos Que este tipo iniciativa

e

diferentes

a

objetivos:

crise do modelo compreesivo

de plonejomento;

com

no epltceçêo de verbos escassos;

05

comunidodes

carentes

dos recursos

ctsponfvets,

môo-de-obro

gratuito

recursos;

eu sub-remunerede:

Por parte

buscava-se

oerttctper

vinculados

a programas

pragmáticos,
adicionais
tradicionais.

resposta

dividir reponsobilidodes
oumento

através da substttutcêo de porte do capital por

aumento de legitimoçôo

entre outros.

de

maior sttcêcte

do governo ou de burocrecies

das organizações
deste

no eloceçêo de

tipo

essociettve

de planejamento

alternativos,

-

públicos,

de baixa rendo
- normalmente

com interêsses

bastante

ou seja, como forma de conseguir do poder público recursos
005

eventualmente

Foram mencionados

oriundos deste processo
ênf et izeco pela 11tsreture

fornecidos

etrevés

alguns dos possíveis

de planejamento
corrente:
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perttctpettve
di scurso

dos

progremes

efeitos

perversos

de cunho restrito,

moderni zecor ecop lodo

o

práticas
por

cltentelistes

parte

de

burocracias

"super-explcrecêo"
epeser

dos

tredtctonets:

tentativas

públicas

da mêc-ce-obre,

constrangimentos

de

de controle e mentpulecêo

essocíettves:

organizações

etc. Enfotizomos
menctonedos.

experiências

tem sido bastante diversificados,

normalmente

uma margem de incertezas,

os

, entretanto,
cenórios

Que

.dessas

sendo uma arena onde há

Que não pemite se prever "a

prtort" os resultados finais. Assim, embora não seja uma panacéia capaz de
resolver os problemas sociais da população de baixa renda, nem tampouco
seja de indicação universal,

este tipo de planejamento,

mesmo com seu

caráter restri to e instrumenta 1, pode permi ti r ganhos não negl i genci avéi s
às pcpuleções
posturas

de baixo rendo. Por outro lado, cabe uma restríçêo

mets extrsmede

expressão "smell
planejamento

is bseunrul".

Consideramos

sintetizado

impensóvel

no

restringir

o

a ações tópicas, locais e de pequeno porte. Sem cair em

tentações de planejamento
um planejamento

total i zentes, é necessóri o resçeter a i déi fi de

compreestvo

"ilhas de planejamento"
(Cintro,

de defeso cesses tntctettves,

és

mitigado,

- para usar

1974, 1976) - existentes

I.'}

tentando

tirar

vantagens das

feliz expressêo de Antonio O. Cintro

entre vêríes sqênctes púbtíces , Que

possuem atividades complementares e recorrentes entre si.
Por fim, como para frisar as limitações

do mencionado "planejamento

perttctpettvc

restrito

ou instrumental",

importância

residual

para os setores de baixa rendo, caso as agências

bastaria lembrar Que ele seria de

públicas voltadas para a prestação de serviços urbanos básicos lograssem
atingir medianamente
Em

relecêc

nso-corpcrettvc,
relativamente

os seus objetivos formais.
ao

vimos
incipientes.

planejamento
Que as

perttctpettvo

experiências

Isto por dois motivos,

brasileira
primeiro

ampliado
sôo

ou
ainda

por porte do
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poder público que - diferentemente
muito mais resistência

do plonejomento instrumentol-

em incorporar este tipo

de perttcípecêo

coloco
ampliada.

Seg,undo, pelo pouco interesse da meter porte dos Associocões, já que, vte
de regra; poro as Organizações Retvtndicetíves
tipo de perttctpecêo

normettve

de êmotto restrito

este

de caráter geral nêo se apresenta como

prtcrttérto

nas suas eçences. Entretanto, este pode vir o ser um mecanismo

importante

de

cemccrettzecêo

do Estado e de

tnccrporecêo paulatina dos

setores populares melhor organizados no gestão do política
diferentes

níveis de governo. Além de certos tipos de Movimentos Sociais,

Organizações Reivindicatlvas

de nível agregado (Federações, Associações

regionais, estaduais e nacionais) teriam interesses
processo
tentamos

urbano nos

de plonejomento
levantar

vários

em participar

de cunho neo-corporettvo.
dos

desafios

que se

de um

Neste trobolho,
colocam

paro

o

implementação de um projeto desta natureza, para os quets há ainda muito
mais Questões do que respostas.
lVotQS8ibliogriificQS
(1) O paradi gma hegemôni co que i nf orme os estudos sobre MSU no
Brasil, inspira-se fundamentalmente na teoria das contradições urbanas de
M. Castell s (1974,75, 77,76) e nas versões desta teoria el eboredes por J.J.
Lojkine (1977) e J. Borja (1975). Poro ume crítico metodológico, bem
quolificoda, do obordagem estruturol-determinista
de M. Costells sobre o
Estado na Gestão Urbano , sem enendoner os pressupostos marxistas do
teoria do Estado, ver, Santos, C. N. F.( 1981: 198-215).
(2) Esso tredtçêo sociológico tem-se preocupodo desde os problemos
teóricos das formas elementares até as Questões de natureza político do
ação social coletivo (ver ltteretsure mencionada no texto)
(3) De forma semelhante, outros autores, também, tem anrettzeco
esta dtsttncnso na sua definição de movimentos sociais, ver por exemplo,
Off C. (1983:38)
(4) O dil emo do ecêo co1et ive opontodo por M. 01son (1971) const ste no
fato de Que organizações voluntárias (grande grupo) nêo consaqutrêo
de
formo espontânea a contribuição dos seus membros paro a produção do bem
coletivo, dado Que esse tipo de "bem" é, por definição, inclusivo, ou seje,
I
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qualquer membro do grupo tem acesso ao mesmo, independentemente do
nível de suo contribuição poro elcencê-Io. Assim, ri lógico do "Free-Rider"
tenderia a prevalecer sobre o orientação colettve, a n!oser
que os
tndívtoucs recebessem "incentivos paralelos", que os motivasse além da
expectativa de retorno gerada pelo acesso ao bem coletivo. A crítica mais
coritudente â teoria de O1son é que sua definição de "incentivos paralelo"
i nc1ue dssde i ncent ivos meterí ai s eté normet i vos ou morei s, portento sua
teoria transforme-se em uma teutoloqie ( ver Reis, F. W. 1989: 127).
I

(5) Emboro esae distinçõo

nõo seje relevonte

do ponto de visto formol

- pois ideologia pode constituir "incentivo paralelo" pela definiçõo de
O1son - do ponto de vista sociológico ela é tundementeí como treter-ss-á
demonstrar no decorrer desse trabalho.
(6) É importante seltenter que os trebetnos de Boschi e Outros, suve,
L. A. M., üurhem, E. R. , por exemplo, não se enquadram no peredíqme
teórico que é objeto de crítica deste trabalho.
(7) Paro uma crítica qalificada dessa perspectiva, ver Cardoso, L. C.
R., 1963: 215- 279 e Boschí, R. 1967.
(8) Ver, Boschi, R. 1982:43-45.
(9) Durante o perloco
1972-1973, como opostcêo de esquerda ao
governo de "Unidade Popular", o MIR liderou no Chile grande parte das
invasões de terras urbanas. A partir dos "Movimientos de Pobledores"
formou organizações para-militares
que apoiavam o seu projeto de
transformação socialista. Em muitos acampamentos domtnecos pelo MIR,
implantou-se disciplina militar e um modelo de poder paralelo. Em retecêo
fi este último aspecto ver Cestells, 1975:444-471.
(10) Ver a respeito, entre outros,
ctntre. 1974; Cintra &. Haddad,
1978; Azevedo &. Androde, 1962.
(11) Para uma revi sôo extensiva desse literatura ver, Stohr, W., t 96 t
e LEE, F., 1961.
(t 2) Dentre
os programas federais
dessa época com essa
característica
o mais importante sem dúvida foi o de Centro Sociais
Urbanos (CSU), que tinha como objetivo criar um espaço físico na periferia
para a prestação de serviços e lezer, incentivando a populecêo a se
organizar para melhorar a suas condições de vida. Apesar de retórica
perttctpettve, a implementaçõo do programa do programa teve um caráter
cantreltzedor
e peterneltste,
nêo sendo, portanto, assumindo pela
população como um espaço comunitário. No melhor dos casos, os CSUs se
transformaram
numa extensão da mêqutne
pública . Ver a respeito
Fundação João Pinheiro 1981.
(13) Para uma discussão teórica de algumas sxperênctes empírtces
sobre estes problemes ver Protes, A. A. P. &. Androde, L. A. G.
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( 1965: 131-152)
(14) Nesse sentido o duplo popel dessas Itderences essemelne-se
àquele das elites síndtcets no arranjo nec-comorettvc
das. sociedades
capitalistas modernas: de um lado devem convencer aos outros atores do
pacto de suo capacidade de "apaziguamento" do movimento sindical; de
outro. devem demonstrar para seus pores Que suas posições no pocto
implicam ganhos diferenciais paro sues categorias.
(15) Esta Questão remete diretamente ao problema - Que foge 00
escopo deste trabalho - da democracia e distribuição do poder. No caso do
capitalismo, como sugeriu F. W. Reis (1969), "tal problema se costuma
tomar como dizendo respeito, antes de mais nado, 00 acesso diferenciol õ
aparelhagem tnstituctonel do Estado". Para uma discussão sobre essa
Questão ver, Reis, F. W. (1989).
(16) A decolagem entre autoridade formal e poder real é fenômeno
bastante conhecido nos análises de pol Itíce públicos e planejamento
governamental, especialmente quando o orgão com poder normettvo nêo
possue controle sobre "recursos críticos" que induzam as agências
setortets a colaborarem com os seus planos e prioridades. Exemplos, sobre
estes casos podem ser encontrados em Ci ntre, 1976 e Azevedo &
Andrade,1982.
(17) É importante salientar que, como foi apontado pelo enfoque
neo-weberiano
das organizações,
decisões
de nível
puramente
ímplementettvo de pot íttces. em contrepcstcêo
àquelas sobre "premissas'
ao nível da formulação das políticas
podem constituir
recursos
estratégicosde modificação de objetivos inicialmente estabelecidos Ver a
respei to C. Peprow, 1979.
(16) Poro uma di scussêo dessa Iitsreture ver, snmí t ter, P., 1974 e
Berger, S.,1981.
(19) a experiência recente de Juiz de Fora é bastante elucítettve
neste aspecto. Ver a respeito Viscaroll,1990.
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