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o

ç

buscando-se

se subdivide
juntura
vimentos

em quatro

sociais

~.da crise,

'processo de crise.

-

t rab aLhó

é. o de realizar

-u rb.anos

sua crise.

Ele

19) uma avaliação

política

do papel

da con-

a. qual serve de cen~rio

e aos populares.emparticular;

enquanto

uma

II

populares

as causas'de

hip6teses

39) os fundamentos

na cultura

e 49) uma avaliação

--

a saber:

nos anos ga,

em geral,

mas de manifestação;
impregnados

tópicos,

---~

do s movimentos

diagno~ticar

s6cio-politica

diagnostico

........-

ob j e.ti.vo ha si.c
o deste

re f le.xào sobre a si t ua âo atual
no Brásil;

-'--.

para

suas causas

·da crise,

que os pr6prios

das lideranças

aos mo

29)
e

o
for-

enquanto

valores

movimentos

contém;

e das assessorias

no

,

.3

1.

A Con]'un.t'u:nl,
do·s.MQvimeJi.tQs;·SQci.ai~n'os Anos ~n (Jl

em diferentes: amb i en t es sociais

Atualmente,

Funiversi-

tário, mov í'men.t.o
pepul ar , centros" de, ass.easo ri'a.,
.conversas
res, entrelinhas
mentos

sociais

da l.mprens:a,e t cj , é comum ouvirmos. que os

até então orga»izgdos,

predominam,

soas em'movimentos,
bou.

b amovi-

estio em crise, que há uma crise e uma apatia junto

a gr~po~ so~iais
bllizaçao

de

que a_desc~en~~

e a_desmo-

que a era da luta pela participação
organizações. (públicas

A nova onda seria a da~rivaciaade,

letivo,

como soluçáo para problêmas

acabou,

estaria

em descredito.

das pes-

ou privadas),

etc, aca-

do individualismo.

que afligem

as pessoas,

Os muros caíram e derrubaram

O co
se nao
as u-

topias.
Seria isto tudo mesmo?
Vej amos.
muitos

frutos.

.Nos anos 80, a "onda" .da participação

Eles nao foram tantos .de ordem material,

do de conquistas .imediatas~

Mas foram muitos

as pessoas,

se empregue,

tem o direito

zem respeito.

ou qua!quer

em termos de Brasil.

B

9.

saldo dos anos 80,

do país no próximo

particularmente
que deverá inter-

seculo.

Mui to mais que. conquis tas is.oladas de bens,
tos urbanos,

melhorias

foi a demarcação
questões

na qualidade

equipamen-

de vida, etc, o grande

saldo

de espaços para a voz dos não governantes,

em

que os governantes

saldo foi a construção
da que restrita

que

das .questões que lhes di-

um saldo de ordem moral,

ferir na cultura política

povo, os cí.dadâos
,

outra noção ou categoria

de participar

Este é_o grande

no senti-

no sentido de instau

rar uma nova racional idade no social.: a' de que
os moradores,

gerou

tem o poder de decidirem.

de uma nova postura

a pequenos

segmentos.

da sociedade

O

grande
civil, ain

.4

E e.s.t e s aLd o c on.ti'nua

a ex i.s t i.r, a s.e muI t í.p l í.c a r , ju~

to a mcv i'mento s s:oci~a:ts
.'luanà o sáo. p redomi.nant.e.sno me i.o
lar, como os movimentos. e.ca'10gicos"..Continua

popu-

a ex i.sti.r:também jUE:

'to as mais d i.ve rsas organi:zações: scc ra.í's., que vâo desde a
bl~ia condominial

de um prédio,

um síndico ou.a e~poliação

lhos de administração
~O grande
a Constituição
J

da sociedade

de uma imobiliária

instrume~toconsagrador

de diferentes

(a nível

até as or-

apropriado

tend~ncias

novos espaços.e

instrumencomplementa-

leis

novas formas de

da substância

para .lastrear'o argumento

a ser uma necessidade

organizados

e setores

municipal,

na ação,

jurídico,

maior na tríade:

ça - base - assessoria.

E como estas assessorias

ficientemente

para ~epassar. seus conhecimentos

prepar~das

tros segmentos
assessorias

do movimento

tomaram

popular,

a dianteira

A ampliação

plo, a construção

de canais

i

junto a setores
públicos.

socilideran
su-

aos ou-

as bases, as

sociais.
levou, por exem-

até então não organi-

Se, de um lado,

estes

.

setores representaram

a novidade

dos movimentos

do

passou

não estavam

particularmente

de espaços participativos

zados, como
o dos funcionários
I

bilizados

agir

constante .. Por isto, nos movimentos
tiveram um destaque

foi

Foi fruto de

A Constituição. e seus

A necessidade

dos grupas organizados.

de tais mudanças

foi uma outorga.

estadual,

res, etc). gerou e demarcou,

ais, as assessorias

esperta,

de

pública, .e t c .

civil e política.

tos sucedâneos,

fundamento

que nio aceita mais a ditadura

de 1988.Esta,·não

lutas e lobbies,

assem-

alguns .dos movimentos

mais combativos

e mo-

ao longo dos anos: 80, por outro, a falta de tradição
de organização

já existentes,

fez com que eles. copiassem

a nível s.i.nd i.ca L.

modelos

O s i nd ca I i smo de empresas

a r e f er ênc i a para o s nd i ca Lí smo público
í

os

í

estatal.

e

foi

Todos 'os víci-

•5

i
os da estrutura
tr

i t en.t

ex

s

p

e.,

r

i.pal.ment.e.
Q

inc

co

rpo

r

a

t

í

v

i smo ,

foram

an s.pl arrt ado s , sem c ons i'dar ar n enfiuma d a.s e.sp e.ci'aLid.ades..Rem ou

mal, uma estatal
privada

deve ter uma gestão

onde o patrão

do voltado

§ pro~rietirio;

outra d irnensào

pública,' confere

dife.rente da de uma

que, se não.for

produzido,

sa, em prlmelro

lugar.

a. fonte dos salirios,

a questão;

para uma coletividade

empresa

é muito

prejudicari

sendo

o s.ervi ço prestado

diferente

o patrão

de um

ou~dono

sen-

produto
da

empre-

\

Poderiaml~s alongar
denominador

comum:

a culturapolitica

cultura
muito

organizado

de poderes

política

carregada

presente

aglssem
e elites

hibitos

dirigentes.
aqueles

verso de relações
político

e valores

diferente

Mas não'havia
atores

nao se muda uma cultura

se observou

os fatos

Esperava-

ou os sem poder

até então,

dos dominantes,

poderosos
claro

em. décadas

que,

em outro

uni-

tempo de construção

sucederam-se·muito

sedimentada

estava

seculares.

um projeto.político

b não houve

que, a

soci~is,

(até. então .subordinados)

sociais.
porque

Não

por si, uma vir-

das iela~ões

os subordinados

de forma radicalmente

inscrevesse

projeto

na tecitura

de vícios,

se que, os subalternos,

foi considerado,

transformadores.

mas hi um

O fato de grupos

existente.

I

terem se mobilizado:e
tude portadora

ainda mais nas diferenças,

deste

rapidamente

em apenas meia

e
dú-

zia de anos.

O que havia era a negaçao
fazer a política

e de gerir a coisa pública.

tos de um projeto
dos

(e de certa

de mudança.

Mas estes

fOIjma monopolizadosl

li tes. dos subordinados".
co-partidirias

de certas

crise dos movimentos

de ser e

Articulou-se

fragmentos

por pequenas

de

fragme~

foram absorvi-

parcelas

das "e-

E as as se s.sor i.a
s (principalme.nte políti-

e religiosasl

Em síntese,

formas

tiveram 'grande papel neste processo.

retomando

sociais,

a nossa

diríamos:

q~estão
a crise

inicial,

é parcial.

quanto

a

Ela es

·6

t

á

em certos. ramo s dos mov i'mcn t os., ma i s precisamente

ins.talada

Os mov imen t.os eco l Sg i cos..
, a.o contrário

de ordern popular.
tio em crise.

E$tão

em ascensão.

5io, certamente,

des frentes. de moliilização no siculo
tos populares
ro porque,

deve ser considerada

ou não,

li a crise'dos

bãsicas

é.seu

não

uma das

em seus devidos

uma das características

cial, quer popular

XXI.

nos
esgran-

movimen-

termos.

Primei

de todo movimento

fluxo e refluxo.

so-

Eles não

sao

,

institúições.

Podem

até se materializar

certamente

to do movimento

persistirá.

em outro

Portanto,

agregando

juntura

movimentos

elementos

dos tempos

toricidade

res entraram

novos,

que se expressa

refl~tirmos

populares. estão

ivindicaç6es

des amplas;
popular,

tituíram-se

segundo

em suas piáticas,

os movimentos

de avanços

em crise.

conquistou-se

a con

passando

uma hisna

sua

sociais

popula-

em f~se de refluxo.

e conqu~gtas,

ocorreu

a estruturação

de vários

espaços

os

movimentos

Ao longo dos anos 80 várias

movimentos

ínstitucionais

foram demarcados

como sujeitos

dade e ao Estado,

velhos,

se trans

e em suas demandas.

porque

e a organização

os quais

apenas

Populares

foram obtidas;

is~ladas,

e práticas.

e têm,. embutidos,

em crise nos anos 90 e estão

Após uma década

antes

de idéias

ou negando

sao h.istóricos

A Crise db~ Movimentos

sociais

são frutos

em suas-articulações
Cumpre

o :renastimen

históricos.

particular,

composição;

idéia

contexto.

Os movimentos

2.

E .está idéia gerará

fluem e r.ef Lu ern., As idéias persistem,

As práticas
formam

organização ,mas _

A organüz aç ào pode morrer 'que a

isto é uma provisoriedade.
geradora

em alguma

coletivos

de

em Le i s.; grupos

de várias

lutas

sociais

em re

participação
d i.s.pe
rs.os cons-

com legitimidade

a participar

re-

de processos

face à sociede

negocia-

·7

çoe.s

s.ob.r

e

a. is t i.b.u
iç
d

r

dos b.e.n

âo

s

púb

l

i

c

o

coletivos.

s,

A. d esmob.Lliz aç âo ê ge.ral, há descrença

situação

é. di.f eren t e,

eficácia

da o rgan i zaç âo.,

a participação

dos indivíduos

nos

a
na

movi-

é mínima.

mentos

o que. se passa?
tuação?

Aparentemente

senrolar

satisfatório

A quais fatores podemos atribuir

e.xistem um contraste

dos saldos positivos

Os ·movimentos sociais

uma década

Nare~lidade

a crise atual dos movimentos

lideranças

lares têm atribuído

ou assessorias

como causas básicas

de ordem externa ao movimento,

Estado, .etc.
portante

aClrra-

em seu bojo.
dos movimentos

popufatores

da atual crise,

a saber: a crise econ6micado

utopias,

S~mdúvida.que

a de~crenç~

na pol~tica

pel passa, ne c.essariamen t e , .p ela análise
nos aos movimentos.

A meu ver

mentos que encontramos
Os argumentos

compieensão

deste pa-

ê no interior dos próprios

movi-

explicitações

para a

crise.

!

próprios,

deles esteve dependente

eles foram, muitas .vezes, tonduzidos
tuiçoes, principalmente

im-

inter-

as principais

políticos

do

de alguns fatores

Ao longo dos anos 80 os movimentos

A maioria

euro-

e na açao ~

sao vários.

projetos

país,

todos estes fatores têm um·papel

no cenãrio da crise, mas .apr6pria

senvolveram

e'o

as políticas -n eo=Li be ra i s , a queda .do leste

peu, a crise·das

um

ao final dos anos 80, fruto

que o s vrnov.i.men
t o s já carregavam

o desemprego,

sao considerados

perdida.

mento de um pr!ocesso que se instaurou

Algumas

entre o de-

da década de 80 a ponto de se colocar em dú-

vida se foi realmente

de problemas

flagrante

a si

das ações nos ~nos 80 e os rumos que as mes

mas tornam nos anos 90.

mos.

E hoj e

I

populares

não

de-

independente.s e. aut6noI

de assessorias

por projetos

de alguns partidos

externas;

de. outras insti

políticos

e de

certas

.8

0 compromisso

alas da igreja Cat6lica,

das lideranças

uma grande. porcentagem' dos: casos, ma is afinado
t endêric

que os representava
regiDe~

construíram

como detentores

do país eles se articularam
criticavam

da gestio p~blicapara

os setor~5 sociais

e~ em virios

ra os problemas;

casos.

Após o processo
desmobilizou~se.
nas fileiras

Algumas

a receber

p010 a trabalhos
se.

Surgiram

europeu.

a cargos

retomou

comunitarios
frentes

rados, ~om capacidade
que conseguiram

rla das lideranças,
Ias assessorias.
forma profissional,

Vários

ou

por

passou
retroce-

o lugar da políti-

E mesmo

investimentos

a-

no

leste

estrutu~

e

bem fundamentados,

nes.tes úl timos ~ dado· a neces
e de preparo
passou

de assessorias

com funcionários

de

escassearam-

os grupos mais bem

dos. processos

núcleos

das ag~ncias

carentes,

projetos

das propostas

a direção

oriundas

para aqueles

foi que apenas

sobre-viver.

da Igreja Católica

em regioes

de elaborar

sidade de qualificação

a lutar mais

de bairro.

internacionais,

O resultado

pa-

eletivos.

progressivamente

e movimentos

outras

passaram

que o clero latino-americano

de Roma, a ala progressista

As verbas

de

dos movimentos

~dministTaç6espopulares),

às press&es

ca nas comunidades

formulavam

alternativas

a maioria

de suas lideranças

para concorrerem

A evangelização

prioridade

ou por cargos nas adrn i n i str a ç oes públicas

do partido,

Devido

de oposição

a não

carentes;

Em

para .se desmobilizarem.

Constituinte,

(nos lbcais onde· se instalaram
indicaç6es

às frentes

soiuç6es

às press6es

externa

força politica.

e denunciavam

apresentavam

resistiam

uma imagem

de grande

ao status qcio vigente;

deu.

de t.e.rrn
i nad as

com

nas açoes dos movimentos.

Até 1988 os movtmentos

mandas

em

ía s pc Lf't.i co+pa rtrd á ri'a ou r el i g i osa , as quais davam o tom

de ser imprimido

varlas

esteve,

técnico da maio
a ser dada

foram criados,

p~
de

pagos por tempo integral ..

.9

I

Cr i.o
u-ss,e

urna re.de.de organizaçõe.s. nao~ gove.rnamentais

- ONGs -

p ec i.aLi zada s,p ar a as-s.es-s
orar os mov irnen t os populares.
estes refLu i ram , as 0NGs., deixaram
assessoria

de. s.er estruturas

e foram, progressivamente,

ocupando

prios movimentos.

De positivo

neste processo

cia ~ capacitaç~o

dos quadros

das ONGs,

em qualificar

os quadros

existentes

como uma forma de resgatar

paralelas

de

-

o lu~ar dos

pro-

a tendên-

preocupaçao

como a

de lideranças

a mobilizaç~o

Ma s., como

observa-se

assim

es

dos movimentos,

anterior.

O problema

e

que estas tendências

t em se manifestado

às vé sp eras dos p lei tos e

leitorais,

em dúvida

intenções

colocando
Cumpre

social,

destacar

que se instalou

as reais

ainda

que o fenómeno

na sociedade

brasileira

destas

ações.

da juridização
atual,

criou

de
ca-

,

nais especificos

para o acolhimento

buiu ao Judiciirio
solver

o papel

os conflitos

rlas demanda~

conseguido

retraduzir

exemplo,
mentos,

o jarg~o

usualmente

longos.e

tradicional

tura politica
participaçao

nhos

Hoje,

cheios

leis, seus trãmites

uma volta

resolv~m

da situação

ao passado,

populares:

na gestao

da coisa pública,

consumidores

compreender

indicativos

quanto

os movimentos
a cultura

tem
simples
por

e encaminha

complicadas.
caracterizada

e

ao comportamento

p~

problemas.
no país,

A nova cul-

e o comportamento

pela

de cidad~os

estabelecidos,

populares

de esp~

de luta

de criação

de direitos

in-

n~o

de passividade,

seus próprios

e

do bairro,

de estratégias

r~

especiali-

em linguagem

~e uma reuni~o

que os movi.mentos esboçaram

tivos e nao meros
crise.

sobre

das camadas

ra para que outros

as assessorias

E estas .assessorias

que retiramos

a de que está ocorrendo

atri-

das ações que buscam

~specializado

Com isto, participar

ê ouvir discussões

~opulares,

de ericaminhadoras,tradutoras

populares.

A conclusão

litico

e conferiu

o papel

térpretes

e cotidiana.

de.catalizador

sociais

zadas dos movimentos

das demandas

~

está em

é trilhar
político

camidas

.10

camadas

3.

populares

no Brasil

Os Fundamentos

da Crise: A Cultura

Nos primeiros
importância

de fatores

compreensao

da crise,

fatores

externos

fator~s

internos

internos

demarcam

ao reivindicarem

dos direitos

~

foi, e e,

das ações populares.

desde

entre

cotidiana
sociais,

o acesso

a

apressadamente

os

da crise estão

seus primórdios.

Movimento,
a ,es-

de seus agentes.

a bens,

os de origem

p~

a

mo

serviços

descoberta

tem direitos

Os

de concepçoes

a base do

particularmente

sem sombra

a

para

ainda que nao se apresentem

retomaram'uma

lismo: a de que o povo

destacamos

movimentos

e divergências

e ideológicas,

na consciéncia

radia ou ã terra,

trabalho

do desenvolvimento

diferenças

e assessorias,

Vigente

responsáveis.

dos movimentos

Os movimentos
pular,

deste

aos próprios

e as causas

teórico/metodológicas

tes níveis,

política

ao inv~s de destacarmos

no desenrolar

suas lideranças

dois tópicos

corno os principais

A origem
embutidas

dos anos 90.

coletivos,

já clássica

e não s6deveres.

no libera'A

de dfividas, o grande'

Ela possibilitou

a construção

questão'
ãmálgama

de urna identi

da de sócio-cultural.
Entretanto,
gruBos

isolados,

Eles são frutos
mandatários,
I

grupos;

constituídos

pela

de urna articulação

a chamada
•

e assessorlas

etc).

usualmente

ações desenvolvidas,

base;

simples

agregação

saídas

(partidárias,

Os elementos

não têm urna base

-as quais

sociais

de interesses

lideranças,

externas

cais, universitárias,
tos sociais

.sabemos que os movimentos

nao

de pessoas.

entre

grupos

ou nâo

sindi-

os movimen-

comum de princípios,

têm, sem dúvida,

de~

daqueles

religiosas,

que compõem

sao

um caráter

nas

políti-

.11

co-social.
vimentos

Enquanto
esboçou,

movimentos
sorias

em alguns

sociais.

e algumas

tos sociais.
ferentes.

o setor.popular

moldes

IlOS

lideranças

A primeira,

A segunda,

gestaram

relativa

da polítiça

da chamada

Para as bases
ciência

popular

direito

a ter direitos,

aos movimentos,
tinham

movimentos
básicas

o potencial

liber-

elaborada
ortodoxo

pee em

do "direito

de gente".

Os agentes

a linguagem

dos

da luta enquanto

uma contra-hegemonia
ou sindical),
em aglutinar

naco~
Ou o
apoios

direitos,
construtora

(no caso dos

de origem

pessoas

a-

popular;

(leia-se

ou a

fiéis,

Católica).
política

populares

ao longo dos anos

de inspiração:

da organização/direção.

litizadas,

dornovímentopara a

o que se implantou

A cultura

rior dos movimentos

di-

tradicional.

poiospolitico/partidários

no caso da Igreja

movimen-

e do socialismo

diria H. Arendt(2).

dos .movimentos

dos

paradigmáticas

no socialismo

do movimento,

social,

para os

para 'os movimentos,

ainda que utilizassem

de uma nova ordem

mo-

de açao; as asses

a "uma política

foi a luta em busca

como horizonte

capacidade

tem matrizes

íunda-se

Esquerda

dito dos

uma política

políticas

do liberalismo

las assessorias/lideranças,
visões

e momentos,

de um programa

As duas concepções

base, .funda=seem princípios
tário.

casos

propriamente

gerada

no desenrolar
70/80,

a da participação,
A primeira

populares,

tinham

três fontes

do igualitarismo

desenvolveu-se

entre as bases

mas não necessariamente

das açoes dos

e

mais no inte-

e as lideranças

partidarizadas.

a

p~

Ela se funda

I

no princípib
nação

da ·autonomia dks ações

daqueles

dade de acesso

!

grupos,

at~ então

a bens materiais,

e no desejo

excluídos

da

autodetermi-

de qualquer

ou de visibilidade

possibil!

de suas pro-
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prias

existências.

jeitos

enquanto

de suás pr6prias

cas e políticos

aI de contingentes

e nao meros

do igualitarismo,

expressivos

da, e da situação

similar

elaborou

iguais no ponto
nas metas

hist6rias

Lutam para
objetos

serem
de

su-

políti-

demagogos.

A segunda,

cia cotidiana.

seres humanos.

que os mesmos

destes princípios

da população

destes

em termos

princípios

de partida

partindo

da existência

pobre

e

marginaliza-

de vivência/sobrevivê~

de ações nos quais

das ações, no desenrolar

devem atingir.

foi a Igreja

~A matriz

Católica.

re

-

todos

sao

das mesmas

bisica

e

geradora

em sua ala da

leologia

da Libertação.
A terceira
lítica

dos movimen~os

mulada

pelos

dências
Aqui

forite.de inspiração
populares

assessores

partidárias

e lideranças

e sindicais,

e o poder.

de poder público/estatal

implementar

as políticas

e, portanto,

também

os organizadores
nhas básicas
correia

para

dos externamente
te, em função

fundamental

e os projetos

sociais

os movimentos.

passa

O sentido

à

CUT.
de Li ga

dos partidos

po-

de elaborar
para

das ações

O movimento

e ten

nas estrutura~

a

Ao movimento

compete
em suas

assume

definidos

e

sociedade
ser
li-

o papel

a ser um meio para objetivos

e não um fim com objetivos

de

defini

internamen-

de seus interesses.

Como podemos
piradoras

a atuação

é competência

o papel

é dado pelo partido.

ao PT a

pofor

aos grupos

como elo fundamental

Éntretanto.

da população.

de transmissão,

articulados

particularmente

vigentes,

a estes é atribuído

líticos;

na cultura

foi a da organização/direção,

o moviment.o soc i aI'.é valorizado

ção entre o povo

presente

e geradoras

observar,

das ações

existe

entre as três fontes

dos movlmento~,

diferenças

e

ins
di-
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~.

vergenclas.

A cultura

volvimento,
À

liberdade

da partlcipação

desen-

que nao haja condicíonantes

ou imperativos

externos.

é a sua categoria

A participação

dos indi-

víduos

deveria

terial

imediato,

central.

ser feita objetivando

não apenas

ainda que extremamente

objetivando

também

estimulando

o desabrochar

dualidade,

eXlge, para o seu

o crescimento

aspirações

sua personalidade.

mas se fazer

ser enquanto

de seu potencial

A nível

sicos que deveriam

necessário,

daquele

e desejos.

obter um bem ma-

humano,

indivíduo,

de sua indivi

Ou' seja, o amadurecim~nto

os p rí.nc Ip.ics.bà

das ações coletivas,

estar presentes

de

sao os da tolerância,

do res-

,
peito

a pessoa

e o uso dO'método

lidade

de estruturar

as ações,

Ou seja, o coletivo
vontades,

através

e da formulação
das vontades

listas.

podem

forma
etc.

de construçãõ das

de seus

que possibilitem

em vontades

como

confrontos,

a

coletivas.

canalização

O colet~vo

deve

o campo por excelência· de. ações culturais' .pl ur aos sujeitos

e reivindicações

destas

devem.contemplar

dos demandatários.

açoes

iguais, .os fins pelos
a diversidade

ser .a voritade de um grupo

dos movimennos

diretriz

um Gnico

Em síntese,
dada na participação

sociais

objetivo

tenham

respeitar

objetivos

quais aq~elas

mas a

co-

açoes

e a diferença.

ou de um partido

Isto significa

componentes
DU

espaço

das id~ias,

comuns

de C1Vl-

as propostas,

deve ser o cenário,.o

de linhas

regras

e da persuasao

as reivindicações,

do pluralismo

Ainda.que

se organizam

de certas

da discussão

individuais

'.ser ~ portanto,

muns

da existência

do outro,

Não

vontade

a individualidade'dos

e nâo tentar

impor uma

-

.
unlca

final nas ações.

o desenvolvimento

exige a construção

berdade

de expressão,

pluràlismo.

núcleos

articulatórios

que atuam

E

da cultura
de canais

política

onde haja a

as assessorias

junto aos movimentos

e/ou

fu~

li

alguns

populares
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_

parecem

i

nao ter exatamente
A necessidaqe

esta filosofia.
de implantar

não foram constrtiídas no interior
vel com o desabrochar

o

mesmo

ocorre

da vontade

com a orientação

dade de condicionantes
favela, por e~emplo,
forma homogênea,
acesso

tam e/ou i~pedem

dos grupos

sociais

de ni velador.

daquela

ta seri uma ccinquista progressiva,
sos.

As ações para

quitetadas

loca e os interesses
tar-se um perfil

dos membros

lidade da construção

lho de uma pastoral
sibilidade

do.

Os conflitos

retroces-

dos membros

e

diferenciadas

arc~
tra-

demarcados,

todos iguais.

por-

A possib!

deve estar sem
do

traba-

deve ser dada a pos-

de diferentes

Igreja.

da lu

que a con~ura

formas,

at~

E não ~ isto que temos

de sentid%rientação/direção

dos com a expulsão

e

E uma falácia

previamente

da Igreja, por exemplo,

da pr6pria

que· delimi-

que se inicia na luta atrav~s

de que se desenvolva

dos quadrós

deve ser no

ser estudadas

os fatores

supostamente,

como uma

O desenrolar

âeverão

de identidades

A·pessoa

as estruturas

do grupo.

de lutas e ações,

que os demandatãrios·sio,

pre presente.

segundo

da igual-

o grupo de

A igualdade

cheia d~ avanços

este desenrolar

periodicamente,

Partir

sociais.

e culturais,

população.

que

incompatí-

que se deva tratar

Desbloquear

~ acesso

~

e movimentos

19ualitarista.

não significa

às oportunidades.

e diretrizes

dos movimentos,

econômicos,

no sentido

linhas

fora

observa-

tem sido resolvi

não enquadráveis

orientação

na

predominante.
Concluindo
em malor

ou menos

constitutivos
pular

provisoriamente

grau,

impasses

dos movimentos

dos movimentos

bem com suas assessorias.

que ~em havido,

entre os três elementos

sociais.

conseguiu

observamos

Em alguns

casos,

se impor e conviver

Suas lideranças

básicos
a ala p~

razoavelmente

cresceram

sem grandes

I

atrelamentos

ou compromissos

tas de ação.
exemplos

Alguns

destes

estes resultados
populares.

movimentos

casos.

tura de São Paulo

é um exemplo

médias,

contramos

as orientações

ticipaçio

plena

ticipar

de determinadas
eventos
lares,

em funçã6

dos movimentos

dacriaçio

ou de federações

estão

em cargos

pelos

mente

ex-lideranças);

no legislativo

si próprio,

para concorrer

tivo, etc.

Ou seja, a capacidade

mento,

que nunca

tras instituições
tidos,

etc.),

cunscrita
parece
do

foi totalmente

a sociedade

nos anos 90.

(nos casos

ou aos partidos

civil;

popu-

com seus pares

70 e parte

ou

a

a cargo elemovl-

do

ou isolado

com a Igreja,

que

(usual-

lideranças,

de

ou-

com os par-

dos 80,

praticamente

ela foi transferida

em que as administrações
políticos.

organizar

dos Movimentos

de candidato

esta capacidade

Ou melhor,

a partir

ou no executivo

independente

nos anos

em: par-

criados

de auto-organização

(sempre se articulou

mas que esteve,

no~ anos 90, o~

democráticas;.

e antigas

a indicação

da gran-

ou ocupadas,

de uma Central

novas

cotidiano

Conselhos

públicas

preparar

onde en-

fundada na par-

populares

locais; 'articu~ar-se

públicos,

compostos

em Crise

o comportamento

administraçoes

dos movimentos

cidadãos.

e das Assessorias

organizados

são e

infelizmente,

sociais

política

me

da Prefei

e ambientalistas,

que elas estão mais preocupadas

dos eventos

Mas,

à maioria

de uma c~ltura

para

Urbana

Comunitário

ações.

dos indivíduos_enquanto

das lideranças

servaremos

destas

os ecológicos

Se atentarmos
de parte

FUNAPS

são nos movimentos

das lideranças

construir

em torno de Reforma

O Programa

Ao contrário,

O papel

Conseguiram

não são generalizáveis

mais de camadas

4.

externos.

Clrdesa-

para o Esta

são de caráter

popular) ,

.

,
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No novo

contexto,

o papel

das lideranças

de articular-se

entre

si, sem que elas próprias

das as demandas

bases.

Como bem diagnosticou

"onde existem

administrações

do a iniciativa
ram-se

populares

da ·organização".

Conselhos

e F6runs

Populares

ços de ação e de intervenção
prôprio

espaço

caram a)reboques

de certos

destes

para o

Esta

locãis,

crla-

que, ao inv~s de serem esp~
passaram

dos movimentos.

t~cnicos

articul~

Ha roLdo de Abreu(3)

dos movimentos,

de organização

estejam

tranferem-se

Em alguns

_

êsta sendo o

do poder

a ser

o

As lideranças

fi-

pfiblico - antes as-

11

sessore~

dos movimentos

na organização

de eventos

institucionali

zados.
Não compartilhamos
gem: "de costas

para

da Vlsao

o Estado,,(4) até porque,
B. Asmaml

muito bem tratada

por Safira

o o comportamento

dos movimentos

so do preconizado

por bvers~

de freNte para
dotamos

o Estado

a postura,

mou de "otimismo
do dia-a-dia
tituições

espaço

da adiantara
blicos,

catastrófico",

ter-se

e mobilizada.

da hist6ria

personagens.

A boa acolhida

fundamentalmente,

estiveram
não a-

o qual cha

apenas

a

luta

que não passa por i~
o "Iocus"

soluções,

(o assembleismo).

p~blicos

que
lnver-

T~mbém

Kowarick(6).

articulação

uma base demandatária

Os cargos

sempre

onde se valoriza

uma excelente

é o

no Brasil

Apenas

foi

qual demonstrou

do Parlamento.

das melhores

se discute

se não houver

ção local.

e em busca

já orificada por Lúcio

fontes

,a

populares

pOlítico-institucionais.

onde mais

'5)

aborda-

esta questão

eles, movimentos,

e tem-se .uma visão

te local seriam

dos analistas :da

e o horizo~

por ser o local
Entretanto,

de na

com os orgaos
de fato,

são· repassados

por

sem mobilizações

pu-

organizada
diferentes

hoje .poderá não ser a do amanhã.

não há movimento

o

e

E,

organiza-

..
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Sendo assim,
rem o elemento

n~o se trata

novo que as mudanças

ram, ao ,tentarem demarcar
vlmento.

Até porque,

pr6prios
doações

movimentos
do Estado.

espaços

papéis,

conforme

possível

já

imaginar

lia da atual

desconhece

das administrações

trouxe-

institucionalizados

estes espaços

para o mo-

foram reivindicados

e n~o são portanto,

nem concessoes

E muitos

dirigentes

dos atuais

(o que tem sido um grande

n1i& __

das lideranças

alertamos

_e

nem

s~o ex- lide-

c.ompl í.c ad or , pela mistura

'I

.arrter
iormerrte)
(7), sendo quase

uma di~ãmica

sociedade

pelos

atual para os movimentos,

politicaadministrativa.

dos
im-

a revegeral

Mas, em

J

as lideranças,' nâo tem cump r do seu .papeI.de repasse
í

ções para os movimentos

(muitas vezes

propria

e as assessorias

jargão

administraç~6),
técnico

para

as lideranças.

de informa-

para não prejudicarem

a

também n~o traduzem

Forma-se

uma cadeia

o

de d~sin

formaçao.
A questão

da,r~presentatividade

entre as lid~ranças-dosimóvimento~
torpredominante

passou'à

um grupo de moradores,de
po de líder) , passando

co-partidária,antes

.t, pertencer

populares

ser menos
uma reglao

a valer mais

com algum dirig~rite político

também ,ficou
nos anos 90.

O fa-

a liderariça local frente

a

(ainda que exista~

este

a relação

liderança

ou partidirio.

camuflada,

confusa

vieram

daquela

As diferenças

ti-

polí-

ã tona com toda a força. _

a'uma ala político-partidária,

passou

a ser uma ne-

cessidade.
I

Ainda,
processos

I

de sua formação

de novas ONGs,
cursos,

em relação

de centros

seminários,

~a e passou

deixou

as lideranças,

observamos

foram aprimorados.
de assessorias,

Com o

estruturada

os

surgimento

etc., a promoçao

de ser uma atividade

a ser uma atividade

que,

primária,

de
rústi

por especialistas.
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o

surgimento

de centros

de são Paulo,
duração,

possibilitou

seriados,

de diferença
são eventos
proprio

centro.

crições

e seleções

gressos

e Encon~ros,

por S~rgio

eventos

sua

a ocupar

A gra~

abrangência:

ficam alojados
esquemas

e nacionais,

no

de bolsas, in~
'í'ambêm

dos candidatos/participantes.
estaduais

longa

os Con-

das entidades

exis-

a agend a :das lide,)ranças, e a atrair no

realizada

recentemente

Baierle(8),

demonstra

que o temp? de participação

delegados",

no movimento,

que defendam

para os movimentos

determinadas

a urna especle

sempre

mento popular

(9).

militantes

concepção,

dos partidos.

de quadros".

A definição

de outras

areas,

movimento

.0

apenas

sobre o movi

estã a serviço,

como um

e a condução

"viveiro

das bandeiras de

pelo ~artido.

Corno a crise dos

90

dos movimentos

populares,

e não apenas

tamb~m não estão com clareza
cal, tamb~m 'em descenso,
os trabalhadores.

de suas metas.

não consegue

Em consequência,

ladas com os partidos

que

algumas

lutas devem ser definidas
e geral,

fazer

ac~ba ····trazendo

estratégica

.Ele atuaria
das metas

de
a hi-

de

e~quecermosque,

uma concepçao

e a reboque,

Alegre,

político".

~ necessirionio

Nesta

a necessidade

posições,

de "turismo

tiveram

em Porto

O autor levanta

~ curto.

e congressos,

comunitários

Finalmente,
lideranças

~ dada p~la

Com isto, desenvolvem-se

de

intensivos.

onde os participantes

que com os "eventos

se dedicam

mas

eventos

Cajamar

Pesquisa

certos militantes,
pótese

que se organizassem

estes

nacionais

tentes, passaram

corno o Instituto

ou de curta duração

entre

vos membros.

de treinamento,

os

O movimento

ter bandeiras

lleia-se,

partidos
sinài-.

que mobilize

as lideranças-pontes,

e/ou aos sindicatos

anos

vincu-

principalme~

te, com o P'l'e com a CUI) não tem tido bandeiras

de luta, mobili

zadoras

obtidas

aos mOVlmentos.

As poucas

mobilizações

são atos

.19

de caráter

de oposição

ou estadual)
mente

e n~o frutos

de aç6e~/demandas

la nível

federal

da populaç~o

efetiva

organizada.
Quanto

no item 2 deste
retomados.

trabalho.

alguns

as assessorias

(Igreja,

centros

gressi vamcrrt e , a figura

varlas

observaç6es

pontos

devem

nâo eram

sobre os movimentos

em apoios

individuais,

já fizemos

Entretanto,

70;80,

e registros

se falava

agentes

as assessorias,

Nos anos

nas análises
muito

partldário/governamental

mencionadas

populares.

facç~o político-

de ~studo

do assessor

e pesquisa,

ser

Quando

partidária,
etc.).

Eo.i+se destacando,

Pro-

se

S0-

.,

bressaindo
C10,

e se descolando

o assessor

chegava

Ele era, por exemplo,
ca de uma luta pela
organizaçào
da decisão

a se confu~dir

o advogado~que

Isto porque,
com o próprio

assessorava

terra, mas ele era também

sobre os encaminhamentos
dos encaminhamentos.

ou nosgabiijetes

ini-

movimento.
jurídi

co-participante
das

e, ,normalmente,

da

reunloe~,

realizava

Nas ~obil~zações

administrativos,

no

a parte

ã medida que participava

do movimento

co-patticipava
praças,

do movimento.

ele também

ou

.ruas,

de
estava

sem-

pre presente.
'Com o desenvolvimento
nos 80, e com as mudanças
tratamento

recebido

tornando '~lementos
elaboração

do processo

que os movimentos

dos órgãos

públicos,

democrático,

'tiveram em termos

os assessores

cada vez malS necessários,

d~ projetos

orgaos 'p~blicos, etc.

e/ou discutir

de cunho apenas

tidâria,

a ser um campo profissional.

critôrios

técnicos

fase corresponde

de assessoria

a um período

de desenvolvimento

na
dos

foi deixando

político-ideológica,

aos movimentos

de
se

técnicas

o assessor

de ser uma atividade
para passar

foram

para ajudarem

as propostas

Progressivamente,

nos a-

e par-

Criaram-se

es

populares.

Esta

de vários

proj~

• LO

i

tos, no Brasil,
dernas,

com ajuda

diferentes

da ONG~

das tradicionais,

no do "desenvolvimento

particularmente

e métodos

tido como civilizados

aesenvolvido

as quais

e'modernizaçao

volvidos,

mundo

internacionais.

no setor

porque

çao técnica.
dariedade

ONGs deixaram

ao

Passaram

em relação

a atuar

aos poyos

sócio-econômico

chamado

do terceiro

mundo,

como fruto do retardamento,

da à fatalidade
bém às estruturas
-

ClonalS

II

e sócio-econômica.

e aos fatores

ou

demográficos

sócio-econômicas

locais,

e de soli-

em sua luta p~

A miséria
nem

ap~

coopera-

em termos, "de parceria

mais considerada

é

não

e

mais

atribuí

e climáticos,

mas tam

nacionais ,e

interna-

(10) ,

.

A citação
racterizarmos
sessorias

do parágrafó

um novo agente

desenvolvidas

Elas são empresas

as modernas

de financiamento

ferentes

das 'ONGs tradicionais,

ou assistenciais,

advém,

Estes

ou de grandes

fundos

cias através

de propostas

têm que aplicar
eficazes

são obtidos

e

e fundos

financei-

instituições

como a Igreja

de competições
Portanto,

Elas

dos locais

d!

com critérios

pfiblicos de ~eus

bem seus recursos.

de tra

filantró

dos cofres

através

ONGs.

em pressupostos

eram meraménte

Seus recursos

nas as

racional

ONGs trabalham

projetos.

que os governos

baseado

as quais

as modernas

fundamentalmen~e,

ses de origem,

e organização

um discurso

e produtividade.

para ca

aos movimentos:

junto

que tenham

e importante
primordial

Ainda

de eficiência

anterior,

a ter importância

balhos.

mais

.técnicas

de ter como prioridade,

política

ca.

a~ravésde

pertencentes

Ia independência

ros

subdese~

•

nas a ajuda para o desenvolvimento

picas

dos povos

em tor-

il

As modernas

.

gravitavam

técnica

agrário,

Eram ONGs mo-

-

palCatóli-

e concorrê~

as modernasONGs

têm que provarem
onde atuam no

ser
estran-
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geiro

pois

todo o discurso

e das agências
a suposta
verba~

públicas

À medida
sam a depender
nacionais,
quadro~

que os movimentos

fatores

técnicos

se destacam:

dos ass~ssores,
abs

nficleQ~, etc, de apoio

a elaborarem

do Terceiro

vindos

sobre
de

Mundo.

no Brasil

pas-

de agencias

inter

o reforço

estiuturadosem

Estes

projetos

de

centros,

novos

populares.

e a demonstrarem

..

e desvio

o primeiro,

movimentos

..

é construído

populares

de projetos,

I

lntlernaclonals,

corrupção

pfiblicas nos países

de verbas,

dois

res passaram

ineficácia"

•.

bancos

que lhes financiam,

(e comprovada)

das entidades

dos grandes

assesso

e programas

I

de int~rvenção
tramitação
volvem.
pelas

e burocratização

Segundo,

financiamentos

das agencias

Em levantamento

silo

Este número

ses.

As suas áreas

(saúde,

mercialização,
munidade"
produção

para

Cumpre
açoesj apoiadas

são várias

no Canadá

e múltiplas,

projetos

etc).e projetos
econômica"

de

(j~
Bra-

çanadentanto no

no setor' de serviços
infra-estrutura,

de Uorganização

através

coda co-

de cooperativas,

oficinas,etc.

destacar
ONGs

também,

o caráter

internacionais

tural existente.

"Projetos

cola, do habitat,

da saúde e da educação

dos e formulados

e prioridades

que realizamos

saneamento", ,transporte,

pelas

dada

de 40 ONGs que atuam no

financiando

de artesanato,

ações en

de ser

a 10% do total das ONGs

de" atuação

emancipação

deixou

orientações

recente

o perfil

educação,

destas

da

internacionais.

corresponde

campo como na cidade,
coletivos

dos movimentos

mas pelas

dbtivemos

no circuito

que a implementação

a dinãmica

suas necessidades

lho de 1992),

o moviment~

direta, ~ntrando

na Europa

visando

fragmentário

e o desenraizamentocul

a me1horia

e na América

das

da produção

foram,
do Norte

assim,

agri

concebi-

e, em seguida,
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executados

no Terceiro
As,ONGs

ONGs locais.

Muncto(ll).

internacionais

Atualmente

rede de ONGs brasileiras,
dos anos 80 (enquanto

estimularam

o surgimento

já se pode falar da existência
fato inexistente

rede).

nos primeiros

de

de
uma
anos

.2:3

Conclusões

principais

AS

conclusões

mos sobre os movimentos
eles tenham
10 acesso

obtido

conquistas

a cidade

estas

de órigem

interna,

suas priticas

~udança

seus aparelhos:

a postura

apesar

carem a autonomia
de que o.estado

No moménto_qué

em algumas

a tarefa

mentos

para

de organizar

organizar

apoio a determinadas

porque:

rar que o Estado

deranças

a postos

_

as

embasava

desta

de

cultu
de

quadros

ao Estado

uma

e

expectativa

todos os problemas,como

obrig~

na compo~ição

poli'

t ransfe ri u+s e pa- .

os movimentos.
institucionais

estatais

em· função

dos

não foi
mv~i-

de cortentes

de

locais.

a cultura

cuide da organização

adentraram

tiveram

de auto-organização

a tarefa

es-

nos anos 70/80 e reivindi

sempre

a população

predominou

estatal

frente

de ação e de intervenção

políticas

A capacidade

se a máquina

de espaços

eles

no processo

e celeiro

mâqu i na s estatais,

serem espaços

mas para

queceu-se

de questioná-Io

que

o~ elementos

dos movimentos

um

predominando

~olítica

octirreram.transformações

A conquista
utilizada

são I!lvirias

como apoio

resolver

em leis e espa-

terem demarcado

aos movimentos

de suas açoes,

deveria

tico-partidária,

social,

embora

a luta pe-

cienciassociais,

os anos ,70', Dentre

e transformação

ra o estado

As causas

o lugar atribuído

para os partidos;

ção.

90.

nas

sao:

no tocante

(além,de

inscritas.na, cultura

desde

ra ,destacam-se

conquistas

que realiza-

Brasil

tendo demarcado

de investigações

tão em crise nos anos

urbano~'no

fundamentais

ea cidadania,

ços institucionais
campo bem nítido

populares

que a avaliação

corporativa,
do movimento;

de organização
chaves

do movimento

porque

nesta miquina;

de se

enfraespe-

transferiuas várias

li

ou proposita!
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~ente,

enfraqueceu-se

çào porque

as atividades

de mobilização

elas não eram, politicamente,

e de organiz~

adequadas

ou convenien-

tes, i administração

pliblica naquele

tes casos

que, sem mObiliz~ção

nao ha movimento;'e li-

em centrais,

etc, sem bases

deranças
tárias

ignorou-se
articuladas

organizadas,

ou lobbies

momento.

foruns,

não sao mOVlmentos

Em qualquer

sociais

des-

demanda

mas meros

grupos

de pressão.
A cultura

política

vlgente

também

tem impedido 'que os
,

I;'

movimentos

se ab-ram para mudanças

'rido a nível

de cultura

e elementos

mundial.

Assim,

que t ení, oco.!:.

novos

as mulheres

sao, semso~
I

bra de dúvida,

o maior

contingente

das ações a nível

-morad i.a.. Mas elas não tem a mesma

importância

i
~ d as:entl
as '
i da d es (12) .
gos d e d lreçao

o

.dernas

abordagens

zem parte
menor,

sobre questoes

de preocupações

que e originário

qualidade

mentos

basicamente

populações,
exigindo

cias de solução
políticas

çoese

das açoes

a nível

sos, estão produzindo
lar, diferentes

a longo

fundamentais
prazo

de estratégias
atuações

da racionalidade

do

-'
.
pesslma

da

na ~idade,
dos mOVl-

continuam

sendo

no cotidiano das

e de ordem estrutural,

o poder

local. As altera-

no cotidiano

dos trabalhadores

pelos movimentos.

nao fa,,:,

o problema

a viol~ncia

principais

tem provocado

de sobrevivência

tem sido contempladas
pela crise,

questões

As mo-

por exemplo,

não são, em geral, pauta

que extrapolam

ções que a crise econômica

predomina.

do meio popular,

As bandeiras

os transportes,

nume r aca nos car-

Também

brasileira,

em geral,

-,
(13)
populares
.

a moradia,

do gênero

dos' movimentos.

de educação'~ública

os te~as eco16gicos

machismo

do local de

das

I

rela-

em geral,não

A solidariedade

gerada

de ação e de geração

de recur

empíricas,
do grande

de uma economia
capital.

popu-

•.t;\.\

'\
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Disto
tigos presentes
dicionado

dos movimentos,

de ação impedindo

de final

projeto

de espaços
líticas
rentes

singulares

que buscam
contextos

de possam

seria perfeitamente

sem duvida

cesso se complica

embora

va lei de Reforma

Apesar

tornaram-se
abandonaram

do, o da organização

politica.

quais

na questão

de pequenos

e mobilização

de difeo~

uni t-ª-

Este

populares

o Estatuto

sejam,

p~

pro-

que seu desenvol

tenham

presen-

buscando

da Cidade,

grupos

etc.

atuantes.

que os constituiram

o da autonomia

a nível

ob-

da --moradi~,

estarem

nolegislativo,

princípios

soclais

apenas. os adeE

de suas assessorias

vários

construção

eLe i toral do país.

político

aprovar

relações

Criar um espaço

os movimentos

práxis

mo tais, nos anos 70/80,

dar

de ordem plural

verificamos

principalmente

Urbana,

a da

arregimentar

que poderá

das

e maiorias

por espaços

nos anos 80, principalmente

tes em enfrentamentos,

coerente

buscar

de forças

Minorias

ainda, mais quando

hoje estão em crise.

movimentos

clamam

pari-passo ao calendário

tido avanços

a nível

de um contexto

correrites de filosofia

Em sintese,

tas ações

mundial

a da descentralização,

dentro

politicos

dos Mo-

era uma n~cessidade.

a globalização.

tos de determinadas

ê

de uma Central

mani-festar suas singularidades.

rio, único,

vimento

é

de resistência

tem con-

que vivenciamos.

no inicio dos ~nos 80, quando

a ações dispersas

an-

a nível de organização

a construção

At.ualmente, a tendência
sociais

populares

de século

Esta proposta,

Populares.

Os problemas

que se adote posturas mais

hoje existente

diz respeito

se ainda e5tiv~ssemos
unidade

outro ponto.

crise dos movimentos

com o contexto

o principal

vimentos

concluimos

na atual

suas metas

condizentes
Assim,

tudo

no
es
Os
co-

face ao Es-

do local de

moradia.
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Mas

a crlse,

trado também

alêm de demonstrar
as possibilidad';s

rem demandas,
ra soluções
oposlçao

mapearem

mais

mum no meio popular,
dos em gestões
veloz

mais

os processos

reais

formularem

bem delimitados~
geral,

formar

em outros;co-participar
e levarem

de tramitação

diagnostic~
estratégiasp~

e informar

em alguns momentos,

democráticas

demons-

tem

dos movimentos:

as alternativas,

de proble~as
pública

seus limi~es,

a

e o senso co-

de processos

basea'

ao enc~ento

burocrática,

mais

através

do alerta

ou da denúnciaJ
Resumidamente,
os movimentos
caráter

populares

pedagógico

em estudos

podemos
trouxeram

educativo

recentes

dizer que o grande
e trazem

de suas açoes.

de Monacorda(
as relações

Esta relação

em toda a sociedade,

existe

todo indivíduo
mentos

com referência

populares

tem sido o,espaço,

cio destas práticas

pedagógicas.

Como afirma

especificamente

a outros

que

para a sociedade,

), "a relação

pode estar limitada

saldo

e o

Gr~ci,

pedagógica

nao

escolares" ...

em seu conjunto
indivíduos".

de excelêncla,

E os

e

para
mOVl-

para o exercí
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lI)

Parte

co presente

textos

desta

trabalho

compoe,

juntamente

autora", o livro Movimentos

çao, a ser lançado

na Bienal

com outros

Sociais

e

bduca-

do Livro de São Paulo,

de

1992, pela Ed. Cortez.
(2)

h. Arendt

- A Condição

(3)

Haroldo

Abreu,

Sérgio

Baierle.

Maria

Human~.

R:J.:

da qlória"Gohn,

Movimentos

Forense,
Herbert

Populares

1987.

de Souza

Urbanos.

e

Porto Ale

I

gre.
(4)

(5)

FASE/Cidade,

'l'ilmam,Ever s - "De Cos tas para
mento",

in: Novos

Paulo.

Ed. Cebrap.

Safira, "B. Ammann
ditora

(6)

Lúcio

Cortez,
F.

- Movimento

Sérgio

(9)

Mariada"Glória

Baierle

Movimentos

de Bairro

urbana

São

- S.P., E

Loyola,

- Movimento
Gohn-

Populares",

e" sociedade:

in: 5a. Conferência

- Montreal-Canadâ,

Gohn - Movlmentos

são Paulo:

(8)

n? 1, "Abril/83.

Popular

- "Investigação

sobre a Habitação

da G16ria

radia.

Cebrap

sobre nossa América",

nacional
Maria

Estudos,

o Es tado, Longe do Parla-

1991.

Kowarick

mentários

(7)

1992. ,

Sociais

co-'
Inter

1992.

e Luta pela Mo-

1991.
Popular

Urbano,

"CONAN, ANÁMPOS
in: Movimento

op. cito p.57.

e PRÓ-Central
Popular

Urbano,

dos
op.

cito
(10)

Thierry
Vozes,

G. Verhelst
19:12.

- O Direito

a Diferença.

Petropólis:
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;

(11)

T.G. Verhelst,

(12)

H.J. Sherman
Radical

op. cit., p. 27.
e J.L. Wood

- Sociology:

N. York, Harper

Perspectives,

Traditional

&

and

Rpw Publ.,

3a.

ed., 1989.
(13)

Vide Cristian
naissance

- De Ia Planification

d'un nouveau

et llhabitat?
(14)

Topalov

paradigma

Montreal,

Vide José LuisCoraggio

del'adion

Caqadi,

i l'ecologie
sur Ia Ville

1992.

- DeI Sector

Informal~ a Ia

Econo-

~

mia Popular-Instituto

fronesis

- Quito-Equador,

1991.

J

(15)

Mário A. Manacorda
Porto Alegre,

- O Princípio

Ed. Teoria.e

EducativQ

Critica,

em Gramsci

1990, p. 254.

