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INTRODUÇÃO

o

interesse

cado em evidência
freu um sensível

durante
declínio

e à questão

sição política
veio, depois

pelo tema dos movimentos

de temas relativos à tran

com a ascensão
da democracia;
diante

um desconcertante

e, não por acaso

de suas supostas
desapontamento

avaliaç'~2s que falam da "crise de suas referências
da "derrota

do seu projeto

apos ter fi

o final dos anos 70 e início dos 80,so-

de tanta euforia

des tranformadoras,

sociais,

político"

sobre

virtualida
traduzido por

valorativas"

e/ou da "perda de sua identi

dade" .
Pressupostos

a parte,

este tipo de avaliação

frágil papel desempenhado

por esses atores coletivos

de transição,desenvolvido

"em condições

continuidade

de mecanismos

e de orientações

sés, 1989, 149) i bem como sugere
to do estudo

teórico

to de categorias
dessas

práticas

variáveis

Concurso

duanda

à democracia

de Bolsas

política

da auxiliar

de pesquisa

discussões.

o

processo

favoráveis

a

regime" (M::)i

de um aprofundame~

rumo ao estabelecimen
para

a

reconstrução

num contexto

de novas

dos anos 80.

a este trabalho

Ford-ANPOCS/1989,

em Sociologia-USP,

sugestivas

e objetivas

e a análise de sua inserção

que deu origem

pagamento

empírica

no

do antigo

a necessidade

e da pesquisa

mais rigorosas

relativas

(*) O projeto

fortemente

expressa

foi

aprovado

cuja dotação

pelo

reverteu

em

Maria Teresa Citeli,pós-gr~

com quem estabeleci

estimulantes

e
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Nossa literatura
mente polarizada,
c6digos
,-

te6rica aDresenta-se

ora superdimensionando

valorativos

dos Movimentos,

de alto grau de abstração

de modo

a dinâmica

interna

ora pau~ando-se

e amplo alcance

acentuadae

os

por conceitos

histórico.

/

,/

o objeto de estudo do presente trabalho, centrado nas re-

,/

I
lações

entre movimentos

cionalidade

sociais,

democrática,

tes nao observadas

- como

sistemas

e

bem como a distinção
de-ação-direta

populf.ires"e institu-

exige, por si s6, a utilização

rias que dêem conta de media~s

de decisão

"conselhos

entre a sociedade

sistema

mecanismos
qualitativa

e formatos

de representação

entre movimentos

democráticos

nificativos
envolvidos

metodol6gocos

adequados

naquilo que passarei
pretendo

campo de chamada participação

enquanto

de conselhos

popular

a apreensão

mas de decisão.

a capacidade

popular

política

e aos partidos

politicos-

mo
no

inibidores

da

territoriaisvoltados

à

des-

dos siste-

se

manifestar

que campo em o para-

do povo, a democracia

sobre

de base e di

em relação

diante da necessidade

entre forças sociais e padrões

si~

atores

sociais

aqueles que dizem

sociais e sua autonomia

de

existentes

essas ambivalências

-especialmente

auto-organizativa

reta dos movimentos

como redes

como fatores

pela crise dos códigos político-organizativos
digrna movimento

dos

de poder e à democratização

Como veremos,

e

de elementos

populares - por circunscrições

da estrutura

política.

conceitual

as ambivalências

novos formatos de participação

centralização

teração

reivindicativos

de participação

a denominar

apontar

an-

política-

da relação entre a açao e a representação

vimentalistasl,

criação

e o Estado,

pOlítico-administrativo,

Com o auxílio deste maior detalhamento
procedimentos

de categ~

ao

Estado

histórica

de in-

institucionais

da

democra

cia política.
Fruto de uma pesquisa

empírica,

este trabalho

apresenta

03

um traçado
tativas

das concepçoes

de implementação

constituição,
/

mática

perfil

do "movimento

sobre os conselhos
de diferentes

proposições

e funções; mostra
popular"

populares

quanto

a penetrante

como fator inibidor

e das tena

sua

força paradi~

da relação

com

/J'

/

o espaço

traz à tona antigas

institucionali

cam o tema dos conselhos
-conselho
questiona,
mento

observadas
enfim,

popular"

de levantar

os procedimentos

dados e informações
mento

e na Zona Leste de são Paulo;
ético-políticos

para a construção

polêmico

cujo mérito

problemas
utilizados

pertinente

desses

conselhos;

c) acompanhamento

tros e debates

referentes

ao tema, promovidos

e/ou participantes
No final deste
da observação

rior do texto.

participante

e/ou teórico-acadêmicos;

esteja

dos

a) levanta
de

matérias

junto aos espaços
de seminários,
em espaços

d) entrevistas

de
encon-

de refl~

com protag~

do processo.

tex.toencontram-se seis quadros
(obs.), auadros

4; da documentação

6, assim dispostos

talvez

ao tema e recortes

criação

(entr.), quadro

forma-

para o levantamento

b) observação

fontes:

do "mov~

do que de resDondê-los.

jornallsticas;

nistas

e

de novos

que deram base à sua formulação:

de documentação

xão-militante

nas situações-de

política.

um trabalho

no exercício

a sua vivência

dos códigos

como referentes

Trata-se

Foram v&rios

em Campinas

a eficácia

tos de participação

mais

e mostra

que mar-

ambiguidades

para facilitar

1,

2 e 3; das

utilizada

relativos às
entrevistas

(doc.), quadros

as referências

feitas no

5

e

inte-
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1. ConseLhos

Populares:

promes?a

novos

formatos

de participação

pollticaou

de futuro?

r
,/

I'

Sob o impacto dos resultados

/

das eleições

municipais

de

I

novembro

de 1988 -

geu diversos

momento

prefeitos

cidades

brasileiras

criaçao

de conselhos

das duas principais
condições
governo

em que o Partido dos Trabalhadores (PT) ele

para o governo

-

teve início
populares

diretrizes

para a participação

e inverter

de importantes

um acalorado

debate

(CPs) visando-se
da plataforma
popular

prioridades

capitais

a

sobre

a

implementação

de campanha:

nas decisões

e

criar

e atuações

em favor das classes

de

desfavore-

cidas.
Assim,

genericamente

"governo popular-democrático",
damente

pelas

populares",

instâncias

foria. Parecia

se descentralizar
mas de decisão

através

acessibilidade

às informações

corporação

ticipação

também.

política

incrustrados

res empresariais

para um

de poder

e à desfavorável

as cha

O clima era de eu-

e

democratizar
administrativa,

da

decisórios.

aos interesses

correlação

ampla

e da in-

de novos espaços

à investida

para

os siste

públicos

nos processos

fazer frente

estatal,

dos "movimentos

de apoio -

sobre os negócios

popular

rap1:.

a grande oportunidade

Só a constituição

poderia

no aparato

(ONGs).

da transparência

da participação

via urgência,

de suas entidades

ter chegado

a estrutura

alavanca

nas fileiras

não-governamentais

finalmente

enquanto

a idéia dos CPs disseminou-se

do partido,

e junto a várias

madas organizações

anunciada

Ha-

de parprivados

corporativa

dos seta

de forças no

Poder

Legislativo.
Tudo convergia
novos formatos

para que se interpretassem

de participação

política

os

corresponsáveis

CPs
pelo

como
des
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Não por acaso o debate

tino da vida pública.

floresceu

também de

modo verti,ginoso junto à grande imprensapaulista.Ainda em meio
balhos

de apuração

vitória

dos votos, mas já com prognósticos

de Luiza Erundina

para o governo

aos tra-

seguros

da capital

da

paulista,

a

/ I[

/,/,

I

Folha de são Paulo (FSP)d9.1destaque

a proposiçao:

"Erundina

diz que os

I

Conselhos

futura prefeita
pel:

definirão

Populares

não parecia

"a administração

populares

r

durante

envo~vendo

representantes
dos juristas

partidos

Poderiam

ministração

de são Paulo?

vas?

daI, e prolongando-se

e/ou correntes

polIticos,

vir a representar

um

polêm~

do próprio

PT,

renoma-

vereadores,

com a democracia

urna "sovietização"

Ou significariam

a restauração

funções deliberativas

Institucionalizar-se~iam

tico-administrativa

em ca-

formas de participação,

os CPs em contradição

Teriam

ao seu pa-

alguns empresários.

sentativa?

direta?

da

dos conselhos

estabeleceu-se

dessas

tendências

e até mesmo

Estariam

cracia

e janeiror

acerca do perfil

de outros

quanto

de investimentos

A partir

de são Paulo".

as diferentes

palavras

nas deliberações

as prioridades

os meses d~ dezembro

co debate público

e pelas

mesmo haver dúvidas

sera baseada

que estipularão

da uma das regiões

prioridades";

enquanto

ou somente

repreda

da demo
consulti

órgãos da estrutura

ou consolidar-se-iam

ad-

como instâncias

polI-

parale-

Ias ao poder institucionalizado?
Muitas questoes.
vezes,

opinioes

tamente dIspares
dos pomos

convergentes;
entre sir

da discórdia

do candidato

Várias

petista

respostas.

Nenhum

no mais das vezes,

inclusive

já havia

surgido

em são Paulo.

paio defendia

que os CPs deveriam

Erundina,além

de prescrever-lhes

no próprio

consenso.

posições

Enquanto
ter caráter

PlInio

consultivo,

na perspectiva

de um

Um

escolha

de Arruda

funções deliberativas,

os como "embriões do poder popular"

absolu-

campo petista.

por epoca da

Às

Sa~

Luiza
concebia"verda-

..
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deiro poder paralelo".
Para além do que esta divergência
termos de disputas

;
I

anuncia

/

político-ideo16gicas

uma profunda

possa significar

no .interior

crise no paradigma

do

"movimento

em

PT,

ela

popular",es-

.'

:"

pecialmente
tituiu

naquilo

que, durante

seu papel central:

os anos 70 e início dos 80, cons

gerar um consenso

passivo

em torno

de

I

I

,

seus valores,
ção através

princípios

de uma força persuasiva

seu ethos para o
sos políticos
internas

organizativos

exterior;

çoes, que

deu

origem

surgidas
teresse

na reatualização

ampliação

predispostas

a uma contínua

nos dois espaços
mas

gerais quanto

siais de Base
ta

quanto

(CEB~) e os Movimentos

relacionados

quanto

ciedade

livre e igualitária,

ine

da

pessoas

em pelo me-

as

comunidades

Ecle

de-Ação-Dir~

popular"seja

à utopia de construção

interessa-nos,

las idéias da "auto-organização

A discussão

por

às noções de direitos

car seus c6digos político~organizativos

nomia" e "democracia

vital

aos ~ins especificos

Reivindicativos

"movimento

referidos

social,

sociais

o outro.

Embora o paradigma
c6digos,tanto morais,

opor-

urbano

concomitante

à sua l6gica constitutiva:

(MRAD) , um realimentando

-- de

são redes formadas

sociais,diferentes

e tradi-

redes

no âmbito do fenômeno

participação

aqui,

embora seja sempre

por determinadas

~a esfera da política.

e recur

diferenças

instituições

da idéia de comunidade

da Igreja Cat6lica --

de

Não é o caso,

termos.

a este paradigma,

represent~

sociais

processar

entre formações,

tuno lembrar que ele se sustenta

de

pela projeção

forças

e

no âmbito de seus pr6prios
à dialética

construída

canalizar

para o seu interior;

de nos atermos

e critérios

do povo"

formado
e

justiça

de uma

neste trabalho,

cujo substrato

por

sodest~

é dado pe-

(espontaneidade),

"auto-

de base/direta".
deflagrada

em torno do tema dos conselhos

p~
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pulares

gira, sintomaticamente,

sao ~ qu~ nunca se procura
vos de determinada
/

/

I

I

elucidação

despeito

-

resultados
nacional,

de vários esforços

termos,

promovido

a Articulação

prefeitos,

e

p

candidatos

nacionais

elas, o problema
os principais

bateram

a quest~o

para aLern
os

e inter

para signif!
pós-70:

e Sindicais (ANAMPOS)
;

partidários,

Juntas,

estudiosos

petistas

elas con

vários

-

pa~

do terna

quase

to-

o objetivo: discutir ques-

local e da participaç~o

dos conselhos

momentos

foram

e estrangeiros,

nos MS pós-70.

populares.

da argumentaç~o

popular

a

Destacamos,

dos grupos

,

que de-

dos CPs:

çao

organizada

porem

e consciente

n~o podem

trumentos

(g-rifos nossos) .

quando

a popula-

se impuser( ...)

ser tornados corno meros

da administraç~o

ser permanentes

I

deste

do Brasil

Cajamar.

na sua maioria

ao terna do poder

seguir,

Populares

- deliberativos
eles serao

I

a

defi-

força

de referência

Instituto

militantes

dos com larga inserç~o

dentre

visando

de alcance nacional

por três entidades

Nacional de Movimentos

tões relativas

termos

minimamente

das redes sociais movimentalistas

e, naturalmente,

em

coletivos

da paradoxal

seminário

reunir palestristas

lamentares,

fundadas

e exclui vozes discordantes-

a Fundaç~o,llilson Pinheiro
seguiram

pela aç~o.Na

a çamb arcador a que inibe o racioclnio

de um importante

parcela

s~o concepções

muito elucidativo

força

de seus próprios

a serem perseguidos

à sua formaç~o, caráter e funções.

Um exemplo
paradigma

explicat!

sobre a qual se vai inter-

e à busca de um consenso

da proposta

nidor em relação

cativa

valores

o que tem prevalecido

inconsistentes,a

A confu-

saber se eles s~~ conceitos

ordem de existência

ferir, ou se s~o simples
dúvida,

I

em torno desses códigos.

'"

porque

eles

insdevem

(Doc.59, grupo l,p.04 ,

08

Detectamos

aí o primeiro

um formatp de participação

paradoxo

de se pretender

pela sobreposição

de tempos

criar

lógicos

r~

I

dicalmente
I

mento

um deles é o tempo lógico que rege o

distintos:

social,

que se define

pela maior

ou menor capacidade

movide

se

./

,,<
/i

acionaremredes sociais
ção de demandas

e lealdades

específicas

o

berativa

(decisória)

outro

política -

e um

ções formais,
cessamento
poder

-

o

a

permanente,

constituído

avaliando

revolucionária

clássica,

administrativa,

os conselhos,

"órgãos primordialmente

neas e a especificidade

distinção;
movimentos

voltada

e voltados

i

Considerando

reta sobre o Estado),

grupo

às decisões

de poder

das relações
sociais

pelo

(Arendt ,
contempor~

(de-ação-dimais

sistema de conselhos

urna
e

os

se recusam a conceberos CPs "corno o re
artificiais,

aos movimentos

externo

(Hannah Arendt

ou

organizaçoes

populares

clara a recusa de sua

tipo de centralismo

e

de-ação-direta.

de respostas

que se imponham

mento totalitário.

das decisões?

parece que há de se estabelecer

2, p.5) fica muito

qualquer

participa-

l?olíticos", regidos

dos novos movimentos

reivindicativos

artificiais

disse que o erro f~

a execução

desta vez entre um possível

da construção

pro-

de decisões de

clara entre a

complexidade

Quando os militantes
sultado

para o

a vida efêmera do sistema de con

ção na esf~ra

218).

rela

- da esfera administrativa.
por açoes

tal foi não se ter feito uma distinção

1988,

deli-

à base de

sociais e o estabelecimento

Hannah Arendt,

da liberdade

de

essencialmente

por isso mesmo,

e regras mais ou menos estáveis

a serem cumpridas

princípio

sobre os sistemas

tempo lógico que rege urna instância

das demandas

se lhos na história

grupo de interesse,bem

ser exercida

tempo burocrático,

prazos

em função da consti tui

de determinado

corno da mobilização/pressão
decisão.

pessoais

... " (Doc.59,

subordinação

de inspiração

também atribuiu

e/ou

a

comport~

a isso a degen~
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ração dos conselhos).
cá-Ias enquanto
"unificação
cem-se

Porém, quando

"organismos

do movimento

os limites

o argumento

do poder popular"

popular"

evolui

para

tra-

constituídos

pela

(Doc. 59, grupo 2, p.5) obscure

e as especificidades

entre o espaço

que e

prQ

/

,/
I,

prio do movimento

/

e o espaço

que se quer atribuir

aos conselhos.

1

A indefinição

neste aspecto

de se substituir
cífica
posto

dinâmica
impulso

é acompanhada,

a "dinâmica
dos

do Poder

conselhos

próprio

dos

p. 6) .Coerente com essa premissa

Legislativo"

populares

movimentos
da

populares

rio das dúvidas

e nunca corno quem tem respostas

popular

pelo su

(Doc,59,grupo

3,

,

corno deposit~

para elas.

fundamentalmente

paradigmá-

é o da autonomia .

a relação

do partido

e com os conselhos

que se defendemos
o partido

por urna inesp~

é sempre evocado

ético-político

... Quanto

desejo

auto-organi zação do povo

Lei.a+s e

ticos deste campo de reflexão

pelo

a ser imprimida

"o partido"

Outro código

o PT-

às vezes,

com os conselhos

movimento

populares,consideramos

uma relação

e o movimento,

com o

de autonomia

o mesmo

deve

entre

acontecer

populares ... (Doc. 59, grupo

4,

p. 7) •

... Naturalmente,

como já foi enfatizado,

de. se lutar e de se fortalecer
conselhos

populares

a constituição

deve manter

tivas da autonomia

a idéia
de

sempre a perspec-

do movimento

social ...

(idem

grupo 5, p.8).

A autonomia
desde

a fundação

é uma noção essencialmente

do Estado

te,a secularização

do Estado

e a sua não ingerência
Urna idéia burguesa,

moderno
contra

para

justificar,

os resquícios

nos mecanismos

de direita?

liberal

vigente

simultaneamen

da ordem feudal

auto-reguladores

do mercado.
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o fenômeno de ampliação da esfera da política
de

contemporânea

do na sociedade
ganizações

em geral, pelo crescimento
civil;

o aumento

e atividades

prio espaço

público;

privado;

o crescimento

decisivos

de civil contra
se dominada,

e a tudo

Popular"

tornou-se

no discurso

críticos

"desmistificar"

cional

de

Cfs:

a

que é duvidosa

e/

encontrarmos

dos MS pós-70

para a importância

apontando

tornou-se

de se pertencer

sua significação

verbal/ela

de origem;

um numero

to~

crescen

a necessidade

de

ou então falas prescritivas
das ações no plano

institu-

por acaso.

Um mês após as eleições,
do governo

para o reco-

um código ou um símbolo

a idéia de autonomia;

a atenção

-nao-

clas

ao Estado,

campo de atuação";

contra outra,

Jâ não é incomum

ideologia.

te de estudos

desprovida

em relação

do sentimento

de esquerda,

ou de direita. E, em se tornando

chamando

da socieda

um dogma até.

uma obrigatoriedade

de que "estamos no mesmo

uma certa identidade

na-se

foram ~lguns

Uma idéia da

um axioma,

devem ser autônomos

um código de auto-reconhecimento

emerge

em

à parte, o fato é que a idéia de autonomia tor

Falar que os movimentos

nhecimento

do pr~

de esquerda?

no campo do "Movimento

aos partidos

em or

corporativas

para a defesa

o "polvo de mil tentâculos".

Conotações
nou-se

regulativo

de representação

a sua reabilitação

do Esta-

a privatização

das relações

~e~rimertto dos canais democrâticos
dos ~atores

das funções

de seu controle

de domínio

na socied~

petista,

administrações

15 dias para a posse

havia pelo menos uma certeza

"O PT não tem uma concepção

lares que pretende

e faltando

implementar,

municipais

aos

sobre os conselhos

popu-

a partir de janeiro,

ganhas

Folha de são Paulo (FSP, 16.12.88)

acabada

em relação

em novembro",

durante

concluiu

após acompanhamento

o

as

jornal

de um novo se-

i

minârio,

especificamente

voltado

à discussão

do tema,

realizado,

.•
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também,

no Instituto

Florestan
blicado

Fernandes,

Cajamar.

Corroborando,

no artigo

"Os Conselhos

na coluna TendênciajDeba tes,

"Ainda não existe consenso,

o deputado
Populares

(FSP ~ 16.12.88)"

no partido,

petista

e o PT",p~

assinalou:

sobre a natureza,

a forma

/

/

e as atribuições

dos conselhos".

Diante da inexistência
de cautela

de diretrizes

tomou conta de todos no sentido

publicamente

em nome do partido.

nal do PT reiterou

sistematizar
retrizes.

José Dirceu,

que o Diretório

as experiências

Na equipe de governo

montada

de presidente

Centro de Feiras

relação

de

tucionais
pa I." .

e ao partido",

Jorge,

com sólida

da Zona Leste, e escolhido
firmou a necessidade

12.88) .

Conselhos

afirmou,

Além
p Lo consenso,

inserção

estabelecidos

estabele-

"autônomos

poder

de Higiene

em

municide

saúde

e Saúde,re~

que; para serem de-

junto à população"
como Secretária

por decreto".

(FSP,18.

das

A

Admi

organiza-

de região para regiao

sociais"

do grau de org~

como um dos únicos aspectos

e sim pela própria

pois

(Gazeta de Pinheiros)

ganha força a idéia de que os CPs.

dos por decreto"

para o cargo

no movimento

organizacionais,

das forças

da "autonomia"

de

mas ponderou

"será diferenciada

e da equalização

tam-

que os CPs "nada têm a ver com os

vao fluir a partir das questões
nizaçao

populares,

estrutura

indicada

Regionais,esclareceu
Comunitários,

ção deles,

,

escolhido

d~

e a "criação de cana i s+d n s t.L>

"se credenciar

Sposati

e traçar

e Congressos,

para Secretário

de autonomia

deveriam

Aldaiza

nistrações

na

participação

Eduardo

liberativosj

Itacarambi,

entre os conselhos

a Prefeitura

ficar

por Luiza Erundina,

Paulo

ceu uma diferenciação

nacio-

iria, até fevereiro,

com conselhos

bém Dão faltou cautela.
da Anhembi

secretário

ainda precisava

Nacional

do partido

uma atitude

de nao se posicionarem

que o tema dos Conselhos

mais claro e afirmou

comuns,

população,a

de

am-

"não seriam

cria

partir

do aCÚInulo
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de experiências
outro

de participação,

lado, o descrédito

mos da democracia
perspectiva

e a desconfiança

representativa

de restauração

A própria
01.01.89,

mobilização

sintetizou

em relação

recolocou,

da democracia

Luiza Erundina,

e consciência.

Por

aos mecanis-

na ordem do dia,

a

direta.

ao assumir

o governo

no

dia

esses principios:

Os Conselhos
nizados

Populares

e dirigidos

ser instrumentos

pela própria

independentes

vem ser atrelados
ao Executivo,

terão de ser criados,orga-

de poder.

ou subordinados

Legislativo,

der popular,

autônomo

Devem

Não

de-

a ninguém,

nem ao partido

t uma outra expressão

,ninguém.

população.

nem

nem

de poder,

de

a
po-

e independente.
(Gazeta de Pinheiros, 01.01.89)

Ao mesmo

tempo, manifestava

sua convicçao

de que

viriam

a se formar.
No momento

esse poder

virtualmen~e,

não existe de fato, existe

potencialmente.

cias, embriões

Exist~m

de organizações

independentes

devem dar um salto de qualidade
liticamente,

interferindo

experiên-

organizando-se

politicamente

a participação

Em Campinas,
PT também venceu
não

adotou

abraçado

e vamos governar

popular

maior cidade do interior

as eleições

o critério

municipais,

estrit~mente

o prefeito

pela equipe de governo de são Paulo.

cesso de criação

onde

,Jacó

o

Bi ttar

- voluntarista

Interpretando

dos CPs como algo a ser estimulado

tração de acordo com a plataforma

com

(idem).

paulista,

espontaneísta

quan-

sobretudo

através deles

p~

nas deci-

sões do governo ... Nós vamos reconhecê-los,
do eles existirem,

que:

o pr~

pela adminis-

de governo defendida

na

campa-

I

nha eleitoral,

e legitimada

sessor para participação

pelas urnas, o prefeito

popular

-

de

nomeou

larga inserção

um

'as

no chama-
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do movimento
proposta
dando

/

'I

i

I

I

1_

e ex-vereador

denominada

início

missões
li

popular

"Conselhos

a um processo

Pró-Conselhos

I

çoes Regionais)

petista--

Populares

em Campinas"

organizativo

Populares

que elaborou

visando

junto às treze

e às quatro sub-prefeituras

uma

(Doc .10) r

à criação
ARs

de

Co-

(Administra-

dos distritos

do muni

cípio.
Essa proposta,
veriam

caminhar

titucionais
a partir

no' interior

te destinado

disso

a assessorias,

(Articulação
da Câmara

Nacional
Municipal

res, o autor da proposta
do e ex-Procurador
a socióloga
tureza

dos CPs

tes da administração",

mente os espaços
do Estado

e mantidos

quanto

na construção

na sociedade

poder público

Miguel

comunitário

como interlocutor

o

advog~

Baldez;

"totalmente

ser

a nacria-

nao

por uma concepção
distinguia

qualitativa-

-- o primeiro

fora

a necessidade de
civil

por outro lado, defendia

aberto"

e

independen

tanto na sociedade

legítimo

de ser institucionalizado.

depe~

esta enfatizava

tentando mostrar

Baldez,

pela

como exposit~

que deveriam

e do conselho

da hegemonia

política;

idéia de um "coletivo

passível

do Estado,

e o segundo dentro--

se investir

Enquanto

Galletta,respaldado

do movimento

popu-

nas

Ricardo Gallettai

e argumentava

essencialista-instrumentalista

de re-

convocado

de são Paulo. Presentes

dos movimentos"

gerou

movimento

realizado

do Estado do Rio de Janeiro,

"classista"

dos "a partir

do

ins-

a sua criaçao

manifestações

e bases,

do Solo Urbano),

Maria da Glória Ghon.

canais

sobre o tema especificamen-

lideranças

de Campinas,

de-

civil e o Estado",

e analistas

foi um seminário

enquanto

e por conceber

do PT e explícitas

por parte de militantes

Exemplo

dências

popular,

da "relação entre a sociedade

provação

ANSUR

a idéia de que os C~

no sentido de se constituirem

de participação

perplexidades

lar .

por comportar

a ser reconhecido
e, portanto,

a

pelo

segundo ele,
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Em meio a esta variedade
categoria~
rentes

partiu

de participação

classista

dentes",
tituto

Cajamar,

propositiva".

conselhos

à proposta

termos:

a passagem

populares

de

refor-

"novos

canais

processar

do Programa

com ninguém,

do movimento

E a terceira,

popular,

vanguarda,

e

do Ins-

que "os
para a

fala de

CPs
fase

liderança
em ou-

o seguinte.

Populares

não se

mas na luta, pelas bases.

e certo.

indepen-

alI e, certamente,

expressou

Eu acho que os Conselhos
por decreto,

enfatizou

uma significativa

coisa,

Popular

reivindicatório

o que ouvira

de organização

são outra

e têm que ser autônomos

de uma monitora

sem polarizar

de base tentando
tros espaços

dife-

da FASE de são PaulO,

nos seguintes

do poder popular

A segunda,

representam

entre

são uma coisa e devem ser criados pela administra

ção a nIvel institucional;
são embriões

entre

teve .inIcio o debate,do qual

em clara oposição

de um representante

o argumento

d~ mistura

e de cruzamento

analItica,

três falas. A primeira,

Campinas,
çando

e cientIficas,

nIveis de abstração

destaco

1/

militantes

de concepções,

criam

Com

sua

No espaço da Administração

Pública.
A gente se preocupa
obrigação.
blemas

com os CPs, e certo; e

Mas é tão importante,

nacionais.

orientação

As lideranças

prâtica.

os pro-

vivem sem

O Or.fulano,

so vem usar o nosso movimento.

também,

nossa

o

uma

Or. Vereador

Falta uma orienta

çao pra nos.
Como se abrem as portas para a reivindicação?
Sobre a Constituição
abre um espaço.

Federal,

Mas a Constituição

seram aI que ela subordina
vereador

de legislar

Gostaria

de falar bem claro:

trabalhador
Favelados

disseram

ai que ela

Estadual,

e tira o direito

dis
do

no interesse do povo.
O CP é o caminho

(Obs. 26, presidente

de Piracicaba)

da Associação

do
dos
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Esta fala provocou
giversou

a lógica de um debate

vado por meio de códigos
truídas

um silêncio

a partir

-

desconcertante.

como

a de outros

e de verdades

de experiências

Ela

ter

tantos -

tra

pré-estabelecidds,ora

passadas

cons

e/ou de processos

em

(
/

curso;
I

I

ora baseadas

I'

-·
1OglCOS.

em certos preceitos

E 1a tentou

teóricos

a angustia

expressar

e/ou axiomas ideo

de quem

-colhendo

fra~

I

mentos

aqui e acolá-

precisa

do jogo político-ideológico
gente e vital:
Mas ninguém

"costurar"

para resolver

"corno se abrem as portas
Ninguém

respondeu.

Por que uma questão

como essa,

ça de base

reagiu.

clamando por orientações

men~~neamente

inibidor

existentes

gica constituem
formação
essas

um dos fatores

ambivalências?

futuro

2. Ambivalências

do próprio

ideoló-

processo

de

objetivas

que dão susten

de modo a que se projete

mais como uma idílica promessa
político

de governo

a
de

no aqui e

no

sócio-políticas?

o caráter

- ao mesmo
que sao,

de clivagem

Amadeu

política

ambiva-

De onde provêm, historicamente,

e reatualização

populares

de que as

de um tempo mítico

ou valores

Uma espécie

por urna lidera~

gera um silêncio mo-

da disputa

Quais as condições

Arnbivalência significa
aspectos

formulada

inibidores

do que corno instrumento

agora das relações

prático,ur-

para a reivindicação?"

urna evidência

populares?

tação a sua reprodução
idéia dos conselhos

um problema

práticas,

no jogo persuasivo

de conselhos

ambivalências

do debate?

Não seria este silêncio
lências

logo as

Bordiga,

do que apresenta

tempo, opostos

dois

entre si.

do "espírito".
ortodoxo

pensador

marxista-leninista

do
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Partido

Socialista

idos 1919-1920,

Italiano,não

ao defender

a criação

banos ou de di stri to rural"
tação proletária"
/

cionasse

parecia

d~sta

de "conselhos

angústia nos

operários

ur-

como fonte de um " si stema de represen-

(Gramsci & Bordiga,

devessem

padecer

ser eleitos

Não

1981,67-68).

diretamente

obstante me.!2

pelas massas

(operárias

/

.'

devidamente

filiadas

subordinados
to quanto

aos sindicatos),

~s diretrizes

louvava o

nista",
locais

as "designações
e centrais"

de decisões

procedimento

decidir, "nas sessões

e nos congressos
para os comit~s

que os conselhos

gue~ia

o poder politico

funções

cas burguesas!
contexto,
liticas

técnico-econômicas

evitando-se,

caberia

voltadas

lhos municipais
desmoronamento

assim!

aos conselhos
~ conquista

e dos órgãos

diga e sem equacionarmos

sua formulação.

Tudo se harmoniza:

çoes burguesas,

constroem

e de substituir

sua força.

o
reprodução

deste raciocinio

linear.

tado e a ampliação

à

desempenhar

substituição
estatal1no

polit~
Neste
po-

dos consemomento

da concepção

da realidade

as massas

do

de Bor

concreta

para

ambival~ncia
operarias

tendo o partido

e, paralelamente

hoje

de suas funções

onde a bur

somente,funções

o poder revolucionario

nos

bem

(idem, 69-70).

organizam-se

que temos entre

sovietes

o risco de reformismo.

que nao há nenhuma

de sua coesão e coer~ncia

comu-

muito

- deveriam
nao

o teor totalitário

da exploração)

dos

a serem formados

locais doPüder

percebemos

garante

executivos

do poder e

sua viabilidade,

neas diante

do grande partido

assumiremJtão

os limites

Russa de

junto as instituições

das forças burguesas

Sem questionarmos

espaços

pela Revolução

Além disso,tinha

claro e estabelecido

quaisquer

enquanto

do "partido da classe",ta.!2

adotado

(idem, 71-72).

ainda detinha

previa-os

~s

em

(homog~como

o

institui

capaz de ~abater

-- e, evidentemente!
nao
o continuo crescimento

na sociedade

a

do Es

civil gerando

no-
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vas demandas
produção

s6cio-polIticas;

da força de trabalho

caràcterizando
/

o desenvolvimento

tratégia

com o fenômeno

o eixo da produção

transformadora;

enquanto

a vertiginosa

./
,/

/

plur~lismo,
prios

-

a liberdade

do liberalismo

que emergiram

de expressao

humanista,

para baratinar

acirrado

-- semanário
miro

editado

Togliatti

sistema

de conselhos

Gramsci

já vinham

concreto

ser uma democracia
ta: a) ampliar
sas comissoes
de estarem

juntamente

co-econômicas

interesses

gir a totalidade

com Angelo

Tasca,Pal

enquanto

imediatos

a me-

para a realidade

ita-

de fábrica

que se imaginava

socialista.

da fábrica,

Sua propo~

independente

de modo a que as

"trabalhador

cimento

conselhista,

recém-organizados

--

Comis-

coletivo";

com funções polIticas

coletivo"

deste

patronal

selhos

um po~

e técni-

de Fábrica

para controlar

b)

como
e diri-

produtivo.

pois de um blaCk-out
do movimento

-.-que

em Turim --

daquilo

pois, os Conselhos

o "trabalhador

em conselhos

do

superar

Consta que, em 1919, cerca de 50.000 operários
vam organizados

Nuovo

(direito de votar e ser votado) des

ao sindicato,

do processo

pro-

L'Ordine

Procurando

de um Estado

-- criando-se,

de capacitar

do

Internas

para todos os assalariados

compatibilizar

humanos,

em torno da constituição

para a construção

a se expressar

como o

"elementos-chave"

desde 1906, sobretudo

- filiados
ou nao

soes viessem

através

nas Comissões

a representação

da es

de valores

esses

revolucionária

operária,

exclusivo

des

de Bordiga.

e qe suas funções.

se constituindo

to de partida

meio

com Bordiga

por Gramsci,

encontra

re-

foram alguns dos elementos - chave

a equação

da ret6rica

locus

e os direitos

e Umbe rt o Terracini --

ra transposição
liana,

debate

da

urbano-industrial

ascenção

Ainda em 1920 Gramsci prenunciou
e travou

da esfera

tipo.

decretado

esta-

Em setembro

de 1920,de-

em represália

ao fortale-

os operários

ocuparam

já

--através

as principais

dos Con

fábricas

de
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Turim

e garantiram

o nivel normal de sua

sim a inutilidade
so, o movimento

técnico-econômica

de ocupação

do pelas direções

I ~/

I

.

1981,11) :

o partido,

I

,ção de institutos
tiyamente

nacionais

"via ameaçado

da soberania
periência

democráticos

direto",

dos trabalhadores,

social, partido

o

o desdobramento

rompeu

forma-

organiza-

operária"

diretamente

de Turim, enquanto

para o futuro, profundas

a

e o sindicato,porque

de representação

da classe,

dos conselhos

(cf.Coutinho,

com desconfiança

- afrontasse
nao

Gramsci

antes mesmo,abandon~

~i

de base, que não estavam

a seu controle

do partido

presentativos

vimento

"encarava

as

Mas apesar dis

do PSI e dos sindicatos

o seu monopólio

Embora

(revelando

dos patrões)

foi derrotado

porque

submetidos

produção

(idem,lO)
principio

concreto

novos

da e~

organismos

este principio

re-

e projetou,

quanto

à relação entre mo-

e a insti tucionalidade

poli tico - adminis-

ambivalências

trativa.
- Quem comanda
vanguarda

ou a base?

sentativas

o processo:

Participar

para se adentrar

pelo investimento

poder

corrosivo

A experiência
força paradigmática
e

significativo

tempo.

-

nos movimentos

da estrutura

politicas

dominante

reveladora

manifestara-se

de que

para determinadas

ordens

sociais

enquanto

de poder?

algo

mas a sua
forte

novo,

tantos milhões

de habitantes,

coriselhos para sua recriação
poder

voltadas

mudanças

conceitos,

concepções

de existência.

é de "conselhos

recupera-se

do próprio

populares".

aparato

Porém,

com al-

o tempo mitico

diante da necessidade

à esfera da reprodução

no interior

no

sobreviveu

Hoje, diante da tarefa de se administrarem cidades
guns

repr~

dentro,

plenamente-

a estabelecer

a

por

de Turim está longe na história,

Um tempo quase mitico

e motivações

das instituições

no Estado modificando-o

ou rejeitá-Ias
paralelo

o partido ou o movimento?;

de decisões

da força de trabalho
estatal.

na recuperação

Agora,

o

e

dos
de

-

as

tempo

do tempo mitico

19
sobrevém

a força de suas ambivalências,

e práticas
do que

diferentes,

até mesmo opostas,

tem de dar efetivas

de mandatos

encarnadas

de governo

no seio do mesmo parti-

ã populaç~o

respostas

estabelecidos

em concepções

em geral através

pelo voto direto,

secreto

e

universal.
I

3. Pluralidade

ou participação

A generalizada

idéia

por decreto,

além de referir-se

por governos

anteriores

de 1979 do prefeito
tários,

a crença

maos

do chamado

novos

Reynaldo

os Conselhos

mos,

espaços

de que

os CP3

não

de Barros

16.100

criando os Conselhos

Comuni

Godinho,

no governo

popular"

do por quem

há, porém,

"vem se organizando

por isso, o Conselho
Movimentos

Popular

Populares"

pugna-se

e coloca

nas

desses

e entidades

diversos

ligadas
so

entendimentos

imagina-se

e orgânica

dos problemas

como um u'Conselho'

de

"por todos os
do conselho

específicos"

popular

através

e

ime

de

uma

(doc.82).

Em

de um "coletivo

através

pr~

moradores

e a "natureza

populares",

na criação

por toda a população"

(doc. 10).

e,

da população"

dos movimentos

por sua vez, pensa-se

do e escolhido

forma

seus direitos"

da deliberação

o "divisionismo

e fragmentária

"visão global

apresenta-se

Geral, composta

como órgão máximo
superar

para conquistar

o povo e

(doe. 1). Em Santo André e S~o Bernardo

uma Assembléia

da região",

diretas"

vi

política.

Na Zona Leste de são Paulo, por exemplo,

Campinas,

como

e o povo e o que é o popular.

bre quem

diatista

Monto

a tarefa de construç~o

das lideranças, assessorias

popular,

o decreto

criados

adotados

Social -- reflete,

popular"

de participaç~o

ser

n9

de Marta

do Bem-Estar

movimento

podem

à recusa de procedimentos

no poder da "auto-organizaç~o

No âmbito

à organizaç~o

iguais?

-- como, por exemplo,

ou mesmo a experiência

ro, criando

entre

defini

de "eleições livres

e
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Esta falta de entendimento
encontra

dos CR3

correspondência

é o povo do próprio

sobre quem deve ser o

na crescente

polêmica

p'opu Lar . Em recente

movimento

povo

sobre quem

"encontro

de

\

movimentos

populares"

uma Pró-Central
se definir
posta

estadual

de criaç~o

discutir

que relaciona
popular"

seu papel

dar alguns
Proposta

do próprio

um

de

(Confederação

posta

de Pró-Central

mais

sutileza

ção da essência

enquanto

de Associaç~o

enquanto

espaço

e a "Frente de Movimentos

e

de
agr~

editou na revista
uso

para se trabalhar

com
a

explicitamente
de Moradores)

e a

de articulaç~o

segmentos

tratam

com

manifesta

de como se

ar

ou .í.mpo s í.ç ao de en

s~o a "Uni~o dos Movimentos
e Entidades

prQ
dos

isso

como a própria

d~o lições práticas

disso

so

de clareá-Io

sem "a implantação

Exemplo

teóri

o

legítimo

(doc. 61). Outros

populares

um texto

no qual refuta'

instrumento

de

com esta prQ

esta que nao parece

de seus assessores,

do ser popular,

ou direções".

Moradia"

de tentativa

e, talvez por sentirem-se

ticularemmovimentos
tidades

seguido

Nacional

populares

no sentido

do que cinco conceitos

ao mesmo tempo em que rejeita

CONAM

movimentos

nada menos

como a FASE, por exemplo,que

terna popular

a ~ealidade,

empenho

de MPs,localizamos

(doe. 83). Tentativa

setores,

artigo

enorme

a criaçao de

(doc. 77)~ Também em sintonia

de uma central

"o movimento

pela ANAMPOS)visando

de MPsJhouve

o que e povo

co-militante
bre

promovido

Leste

de

(FML)" (docs.

71 e 72).
Esta polêmica
de identidades
paradigma
amarras;

indica a existência

lutando entre si pela requalificaç~o

movimento

popular

outros/escamoteando

desejando

ser a manifestaç~o
N~o importa

crescente
movimentos

da formaç~o

fragmentaç~o

. Uns/querendo
sua própria

reivindicatórios

de-ação-direta

dade dos códigos ético-políticos

dos termos

romper algumas

do

de suas
ainda,

essência.

O que importa

político-ideológica

campos

adesão; e, outros,

de sua própria

o rótulo.

de

é assinalar

existente

que

a

no

campo dos

tem revelado

a fragili-

do par3digma

movimento

popular
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pa~a dar respostas
litica,

especialmente

de participação
decisão

,

/

I

3.1.

aos novos

problemas

no que se refere à criaçao

política

visando

e a descentralização

"Conselhos

p0Stos pela conjuntura

Populares"

de novos

a democratização

da estrutura

po-

formatos

do sistema

de

de poder.

e a "auto-organização

do povo".

I

/
Tanto em são Paulo quanto
dos os bairros

e/ou regiões,

em Campinas

o que pOderíamos

que têm sido continuamente

través

concomitante

da participação

dispostas
pela

reivindicativos

para açqes

lógica

da solidariedade

ção a outros
trutura

grupos

própria

por nítidos

organizacional,

-- muitas

vezes confundindo-s~
as razões

tem-se
modo

espaços:

a

CEB's/Igr~
pr~

que pautadas
consen

entre iguais e

sinais distintivos

rela

em

Por não terem uma es

e por assentarem-se

oa

e simbólica

na

Igreja

Católica

com ela -- sem que ocorra

a ninguém

e as implicações

são tão naturalizadas

redes so-

e PT. são redes

na localidade.

material

to-

reproduzidas

ordens,desde

sua auto-manutenção,

estrutura

questionar

de várias

(participação

existentes

para

em diversos

de-ação-direta

coletivas

so), e desde que marcadas

que as pessoas

como sujei tos de suas próprias

deste vínculo,
envolvidas

as

nessas

relações
redes

ações e portadoras

sen

do genuíno

do "ser popular".
A idéia do "povo como sujeito

nos e muito
pós-70

familiar

num sem número

jornais,

porque

Católica

se reorganizou

da América

dução

por uma unidade

ção popular"
portanto,

folhetos,

não se implantou

panfletos,

no

boletins,

Latina

para se inserir na
nos anos PÓS-60i

pedagógica,

e na "troca de experiências".

que o espírito

incessantemente

e livros; mas sua origem está no modo co

urbano-industrial
é garantida

história"

de sua própria

ela foi reproduzida

de cartilhas,

teses acadêmicas

mo a Igreja

1

chamar de

ciais movimentalistas

ja, movimentos

r

há, em quase

voluntarista

entre nós com tamanha

e a sua repr~

centrada

Precisamos

de inspiraç~o

sociedade

na

"educa

reconhecer)
grarnsciana

força, somente pelo

desen

22

canto da esquerda
vanguardistas

brasileira

em relação

de antes. Na verdade,

greja como "povo-totalidade"
ra si própria
./

/

-

-

aos métodos

centralistas

o comparecimento

condição

orgânico

da I

que sempre arrogou

no espaço político-militante

e

P.9.

da esquerda,

através

I

da Teologia

da Libertação,

transformou

em

o espaço da comunidade

/

/

redes sociais movimentalistas

"auto-construídas"

"democracia

que escamoteiam

vidade

de base": valores

que é capaz até mesmo de comportar

centrado,

defendida

do sujeito

uma peculiar

direti

a idéia do sujeito

até por atores políticos

portadores

da vocação

movimentalis

tas, ou seja, quem não ajuda a construir

o movimento

ra r::ima"j

"povo que constrói

quem não se reconhece

própricl história"j

m~

vam empenho

enquanto

e quem não "faz a caminhada

de se constituir

aqueles

enquanto

que não participam
e despojamento

vimento popular",

poucas

Bem

da caminhada

da legitimidade

histórica

de

co
prQ
lu

do "mo
para

têm de ser representantes

falo na existência

10 na força deste simbolismo
e pressupostos
A primeira

verbal,

subjacentes
constatação

crença de que poderia

surgir

dade)é a de que a maioria

torno de sucessivas
equipamentos

fa

e na eficácia

de um corpo

de

que podemos

ancorada

fazer em relação

desses

no código da

espontane~

isso como prioridade"

grupos

principalmente

que
organiz~

tem sido, ultimamente,

ligadas

a diversos

a moradia.

a

de conselhosJatr.9.

das redes sociais movimentalistas

reivindicações

urbanos,

diretividade

às ações.

em são Paulo não "assumiram

tiva. O maior investimento

desta peculiar

uma multiplicidade

vés de uma diretriz voluntarista

existem

perde

coisa.
Quando

regras

popular".

P.9.
sua

das lutasj não

para com as tarefas

chances

"de baixo

e.o caminhar",

"participação

continuadamente

tas; e, enfim, não são portadores

qualquer

des-

único.
Assim, quem fica de fora das redes sociais

a chance

de

e em regime

em

serviços

e

Alguns, como os

oa
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regi~o

sul e sUdeste,priorizaram

os encontros
discuss~o

visando

da quest~o

cârnb í.o

~e suas bases

para

a criaç~o da Pró-Central,

secundarizando

a

de experiência

Mútua do Uruguai
estadual

"I

(mutirões, ocupações

com as Cooperativas

, caravanas

e municipal,

de terrenos,

um processo

Conselho'de ~10vimentC6Populares"

tem garantido

todas as primeiras
postas

reuni~o

segundas-feiras

varia de acordo

do "Encontro

dos Movimentos

na de Souza e os Secretários
ni~o contou com 32 pessoas,
tuais,

nico problema

com

havia

Na

cerca de 40 pe~
de

-

preparaçao

Luiza

Erundi

Em 16 de abril,

participantes

de soluç~o,

nume

do momento.

com a Prefeita

dez das quais

atraídas pela possibilidade

de cada mes

e a necessidade

da Prefeitura".

a

periódicas

com interesses

Populares

de oito

O maior ou o menor

de 19 de março de 1990, por exemplo,

soas tendo em vista as expectativas

liderança~

e~ curso de criação

de reuniões

por uma média de dezoito pessoas.

ro de participantes

,

da região de Enrelino Ma.tarazw.

a realização

e terceiras

Ajuda

federal

de

Desde o final do ano 1988,um grupo constante
dez pessoas

inter

de

os governos

etc), movimentaç~o

eleitorais,e

ativida

Habi tacionais

para pressionar

assemblêias

em torno de interesses
do

Na Zona Leste há intensas

dos CPs.

ã moradia

des relacionadas

/

a mobilizaç~o

a reu

n~o

habi

via CP, de um

cro

de falta de asfalto.

O grupo de referência

I

que tem "segurado"

te informalmente,e

e composto por~dois

nistrador

(atualmente candidato

regional

PT) i uma pessoa egressa
ja, agora assessora

mento popular);

Familiar

e três ou quatro

niões são realizadas

pasto~aisj

a deputado

de vinte anos de trabalho

de um vereador

(Serviço de Orientação

agentes

o processo/exi~
um

estadual

de base da

admi
pelo
Igr~

petistai

duas têcnicas

do

SOF

-- entidade

de assessoria

ao

movi

As

reu

"participantes

no Salão Comunitário

de base".

S~o Francisco,

pertence~

24

te à Igreja de são Francisco,
tes das discussões

e uma das p~eocupações

e a necessidade

de construir

mais recorren

um 'entendimento

mum sobre o que é um CP, bem como de ampliar

e manter

ção. A constante

nas reuniões

renovação

dos participantes

a

c~

particip~
emerge,

/

I

pois,

/

como um problema.
I

Cada dia aparecem

pessoas

que aí já não vem mais

se pessoal

de córrego.

Cada vez aparecem

diferentes

para reivindicar.

As propostas

para a ampliação

bairro

para chamar o povo; fazer um convite

mento

durante

tatações

explicando

da localidade;

os objetivos

linha,

porque

da Igreja".

O

que é,porque

aqui, mas é por falta de outro espaço"

do PDS e de outros

vir porque têm outros

diz outro participante:

zada dos Conselhos,

p~
fa-

(Obs.l).

a cr i aç ao do CP como um es-

interesses

chamado

saDxmos que eles

de classe".

Na

uma comissão

mesma
organi-

as SABs, que acho que

ain

(Obs.3). Sempre surge, porem, um argume~

e forte o suficiente

inclusão/exclusão:

partidos,embora

"Se tivéssemos

já teriamos

da nem foram convidadas"
to de consolo

cons

"~ verdade que nós não somos puros. Nós temos que co~

o pessoal

não querem

seto
chama

dizem que não participam

concernentes

ap~
no

pedir aos padres que façam o

"muitas pessoas

Há quem toque em problemas

vidar

sempre

amplo a todos os

"mas nao e da Iyreja. Fica parecendo

zemos as reuniões

paço plural:

(Obs.3) .

e distribuir

não fazem e nem querem fazer parte de movimentos
dre retruca:

pessoas

as missas, etc, (Obs.3). Mas, sem demora} surgem

do tipo:

es

aproveitare~

da participação

fazer um boletim

segmentos

Podemos

para formar os conselhos

recem:

2

Precisamos

fazer logo o conselho,

sas pessoas

res

diferentes,

"Precisamos

para justificar

fazer os convites

os critérios

explicando

de

os ob-

Se eles não vierem,não

jetivos

e as datas de reunião para as SABs.

podemos

fazer nada e eles não podem dizer que,não foram convidados"(Obs.3).
Não constituem novidade

nicas dificuldades

para os estudiosos

que as lideranças

enfrentam

do tema as cro

para motivar

pess~
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as a participação,

bem como são notórias

tre protagonistas
são Paulo;

relações

ção de distintos
//

tição pela

campos

verdadeiramente
de se amplia

e as históricas

plurais,

Por isso, o incipiente

social

lideranças

en
de

da constr~
na comp~

(cf. Montero,

1987,

da Zona Leste têm

consci

~ criação de CP~ enquanto

bem como pressentem

ilimitadamente

SABs

que se estabelecem

de um mesmo espaço

subjacentes

de oposiçao

são realimentadoras

de identidades

que as principais

dos problemas

popular"

que, inclusive,

conquista

12). Parece
~ncia

do "movimento

as relações

espaços

que nenhuma

identida

sob pena de se anular enquanto

tal.

CP que lá se forma surge com um nome

muito

significati vo: "'Conselho" dos Movimentos

Popu Lar es de

tarazzo",

(doc.l), "por representaE

composto,

conforme

tes de todos os Movimentos
as vi 1;:1.s
que compõem
Significativo
iguais

Populares

o nosso bairro.

e por representação

de

todas

Você não pode ficar de fora".

de que se trata de um espaço

, no qual as pessoas

história

o anunciado

Erme lino Ma

reconhecem-se

entre

de participação
entre si através

comum de lutas, das redes de relações

pessoais

de

uma

construí

,

das ao longo do tempo e do compartilhar
co. Sem contar que o garante
liderança

carismática

sembaraço,
sucessiva

da coesão e do consenso

da região que desempenha,

importante

papel para manter

distribuição

das tarefas

do povo: elaborar

e distribuir

os; organizar

grupos para o exercício

administrações

regionais

representantes

do poder público;

para caravanas

a construção
e vitórias

órgãos;
organizar

etc. Subjacente

do poder popular,

sustentado

e ·de

através

da

~ auto-organização
convocatóri-

direta

articular

sobre

as

audiências

as assembléias;
as tarefas,

com

contra

uma utopia:

pelos feitos do

passado

do presente.
Se a diretriz

Paulo,

e demais

com segurança

folhetos

da pressão

simbóli

passa por uma

a participação

relacionadas

e mobilização

tar ônibus

do mesmo sistema

a um "conselho

política

popular"

voluntarista

movido

pela

deu origem,

participação

em

são
entre

.•
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.í.qu a.i
s ", em Campinas

proposta

da "Administração

permanentes

I

,/

movimentalistas

também

se

à luta para impor a sua visão do que ê ser popular

aferram

./

as redes sociais

Popular"

e institucionalizados

do ~unicípio.

de estimular

a criação

de CPs
regional

em cada circunscrição

"os CPs devem ser uma criação

Afinal:

ante à

atra

do povo

/
vês de iriiciativas que partam

"de baixo para cima",ou

ser

devem

I,
I

'

I

criados

'''decima para baixo" por impulsos

,,I

da administração?

Esta ê

I

a primeira

grande

processo -já desencadeado
que se recusaram
longo do tempo.
pria proposta
nistração
povo

tanto naqueles

dúvida instaurada
por volta

de julho de 1989, quanto

a este tipo de participação
Ademais,

petista

na medida

tradicional

e abrir espaço

para sua formação

tirar nenhuma

diretriz

ro definisse/por

si mesmo,o

As redes
fortes

razoes

na memória
nificar

lares

melhor

para a vivência

de quase

espaços

der público
der público
to popular?

caminho

todos uma espécie

p~
mes

definir
indefi

que achou por bem

nao

-

a seguir

(Entr. 2).

de Campinas

ter

encontra-se
para

si~

de movimentos

da Assembléia
populares

a criação de espaços
mais natural

parecem

do povo e para referenciar

(Obs.21e 23). -- Que história

Pergunta

que o

aí a proprla

e articulação

todos os movimentos

propor

admi

esquema

de mito fundador

auto-organizativa

(Entr.3, 4, 5, 8). Trata-se

1979, aglutinou

legítima

desta ambivalênciaJPois

de unificação

pro-,

que a

do

ao

a não ser a de deixar que cada bair

sociais movimentalistas

a capacidade

possíveis

a isso/posto

política,

na

em geral a tarefa de

(doe. 10). Acresce

nição do PT local em relação

nos

para a criação dos CPs ,ao

mo tempo que delega para a população
as regras

em que salienta

as resistências

ao

afastaram

está presente

deve usar o poder e a autoridade

lhe deu nas urnas para quebrar

lítico

e/ou se

esta ambivalência

da prefeitura,

que aderiram

popul~

do Povo que,

de pressao

sobre o p~

é essa, agora, de o

de articulação

de se fazer quando

em

do

p~

movimen

não se

dis
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tingue

o que é a "participação
e à pressão

de itens imediatos
ticipação
,/

/

distinção,

mas ela ficou sufocada

de negatividade

arraigado

na tradição

te reforçado

pelos

os movimentos

para

dos anos pós-70

populares

à unificação

1989,

institucional,

, partidos

10). Ojeriza

Com exceção

ou alergia,

nem sequer

se dispuseram

prefeitura,

os próprios

dos" em assembléias

redes sociais

a tomar parte
representantes

realizadas

-

exteriorizam

as correspondências
uniões paralelas
des de Amigos

convocadas

chamou

a

reflexos

e sindicatos"

e à

tra

manipul~

do ser genuinamente
movimentalistas

po
que

da Comissão

Pró-CPs

"tira

regiões

(ARs) e distri

das Comissões

angústia

chegando

CONSAB

de Bairro) para discutir

que~

o fato e que elas

diante

aos

para as reuniões?";

pelo

com

pela

Provisória

"Estariam

convocando

sobre

detonado

urna contínua

adesão ao processo.

artigo

do processo

nas diversas

que formam a "Coordenação

de Campinas

campo

de fortes

atrelamento

de preservação

de algumas

também

popular"
ao

ojeriza

políticos

tão

Corno esperar

em consistente

dos movimentos,

o

e continuamen

em são Paulo, preocupado

"urna certa alergia
com as SABs

auto-organ~

de participação

de uma verdadeira

urbanos

esta

institucional,

da Igreja.

institucional

o ja antigo temor à cooptaçã01ao

de maior

dos

dos termos que definem

movimentalista

ção, em troca do sentimento

tos -

modelar

Paulo Roberto Abrantes,

sobre as relações
(Abrantes,

pelo crivo da idéia

setores mais engajados

tões concernentes

pular.

e a "pa~

bem que tentou estabelecer

ao espaço

de atores portadores

ins c.i
tucional?

duzem

do poder,

indiscriminada

que se crie um "canal

atenção

a estrutura

conquista

voltada. à democrati zação

de Campinas"

do povo e pela coerência

a partir

à

voltada

de decisão.
A "proposta

ethos

sobre

poli tico-insti tucional"

sistemas

zativa

de movimento"

I

da

falte::..

destinatarios

"ou seriam

(Conselho das

a passeata

Pró-CI-s

dos

as r~

Socieda

transportes
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que estariam
periências,
do?";

atrapalhando?'.' "e se procurássemos,
as Comissões

Pró-CPs que estão

"Pode ser a crise

um certo mal-estar,
le a pena";

realmente

(que está havendo

com a crise o pessoal

para participar,

- va
nao

os filiados

de sua

é só pegar as fichas e chamar

luta" . "Está faltando mais partido,
cussao

continua,

res -

"mesmo os da bancada

atinge

a própria

mais povo~

passa por ressentimentos

"

o pessoal

em relação

petista:

de
dis

(obs. 17). A

vereado

aos

do PT que não incentivam

administração

cria

que

fica achando

"talvez se cada um de nos chamasse

ex

funcionan

no PT local) que

I

região

para troca de

os crs" -

e

"B que existe uma contradi

- muito grande entre o que o PT prega e o que o PT faz. Veja
çao
SETRANSP,

por exemplo,

que não consulta

a população

medl~as.

o Secretário

escalão,

que não tem poder. O povo fica chateado
O problema

expressa
relação

de falta de apoio e/ou adesão

especialmente

pela intensa

às SABs. A própria

proposta

flitos na medida em que vinculou
ca frente à população"
dentre

timadas

ram, passaram
público

passe,

agravado

deveriam

do movimento

construída

em

ainda mais quando
na formação

esses

popular,

os ânimos

local. Estava
o prefeito

tradicionais,
consolida

se

exacerba
ao

configurado

porque

como os legítimos

-

leg~

e chegaram

anunciou

dos ~onselhos

con

polít~

ainda que não

da Câmara Municipal

ante eles ê que seriam recebidos
dos interesses

se

anunciando

dos bairros,

através da imprensa

se empenhar

à proposta

de SABs. Por serem entidades

pelos bastidores

debate

Ja nasceu
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(Cbs.17).

a "luta pela legitimidade

pela população

pelo pessoal

área de atrito

gente do

ao combate de atores políticos

eles, os diretores

das e reconhecidas

11

tomando

e vai

não quer nem receber ... mandam

a

que

o im
todos

dali por

di

interlocutores

da população.

Contudo,
luta para descobrir

transcorrido

mais de um ano,a Coordenação

qual e o seu lugar na trama de relações

ainda
que en

29

volvem

o poder executivo,

presentação
de manter
senso",

t/

o legislativo

dos interesses

quorum,

sociais;

formas de

bem como trabalha

por vezes chamado

para viabilizar

e as demais

sentido

no

até mesmo de "quorum do

suas pr6prias

reuni6es,

re

bom

cuja freqil~nciavem

I

,/I'

cainpo

I
I

I

I

I
:1

II

po longo do tempo. Nos três primeiros

meses -- novembro/de-

I

zembro de 89 e janeiro de 90 -- foram realizadas

oito reuni6es

com

I

de 22,3 participantes;

luma média

de 90, registramos,
tes

(cf. Quadro

nos meses subseqüentes,

para sete reuni6es,

uma média

até junho

12,7 participan-

2).

Nos bairros,
uma movimentação

por outro lado, percebe-se

,de exclusão mútua entre diversos

o predomínio
espaços

de

de
pa~
I

ticipação,

cada qual lutando para reafirmar

de ria disputa

pelo mesmo espaço social

identida

sua pr6pria

(entr.3). Somente

em

lug~

res onde se conta com líderes carismáticos

e portadores

de

dosa sensibilidade

conflitos

"costurar"

as diferenças,

política

e que se tem conseguido

sucesso. (entr. 4). Todavia,
tivos,

para minimizar

formar conselhos

por se erigirem

ficaw, sempre, na mira das suspeitas

sua real representati vidade

e em Campinas,

de conselhos

podemos

sobre critérios
e das dúvidas

parcial

reafirmar

populares

inter-grupos

à

quanto

na Zona Leste de são Paulo

sua identidade

e intra-grupos,

perante

no mesmo espaço
cada qual

soc~

tentando

os outros. A população', neste

ca

porque dentro dela há uns que são mais p~

vo do que outros e, dentre esses,

sempre há os que se sentem

mais

do que os outros. Assim não há como negar que o "movimen

to popular"
cias reais

subj~

afirmar que a força da idéia da auto-organi

so, e uma mera abstração

populares

certo

de dados sobre as tenta

zação do povo conduz tão somente à reprodução,
aI, da competição

com

(entr. 2; obs. 21 e 22).

A partir desta exposição
tivas de criação

e

habili

também seja uma abstração
(cf. Abrantes,

que abriga em si

1990, 15-17).

dissidên
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racionais

Como esperar

que do seu interior

e objetivos,

universalmente

de equalizar
sorte

I

"

politicamente

a se construirem

voltados

as decisões

d~ vista

aceitos

diferentes

forças internas

de eleições

teórico,

e, onde chegou,

predomina

sequer chegou

a avaliação

de que o

forte para disputar,

veis

forças

(entr.15).

3.2.

Democracia

1978,

concorrentes

direta ou Corporativismo

literatura

teórica

e um culturalismo

cemtrais

do capitalismo

des e/ou as fraquezas
turais,

movimento

sociais

transfo~mações

pós -70

demasiadamen

concreto"

(Touraine
categorias
contradições

e daí se deduzem as

potencialid~

para transformações

para o campo da

capazes

estru

experiência

de promoverem

radicais

na vida sócio-politica.

De um modo ou de outro há, neste debate, uma espécie
paroxismo
forma",

emblemático

centrado

que tem misturado

volvimento

de um matizado

ta da complexa
to.

I
I

r

,

como Estado, classes,

o raciocínio

"identidades"

popular

no voto, com

de um universalismo

desses movimentos

ou inflexiona-se

do qual se derivam

etc

probl~

movimentalista?

demasiadamente

de amplo alcance

do

"nas bases" (Entr. 7)

sobre os movimentos

entre a "exaltação

desses

11). Isto quer dizer que, ou se tem partido de

históricas,

--de

livres e diretas poderia,

não está suficientemente

te abstrato

sociais

participação

ser uma solução para vários

tipo de discussão

tem oscilado

de

portanto,

de poder?

mas. Porém,este

A

critérios

-- capazes,

novos fonnatos democráticos

A realização
ponto

possam brotar

na equação

níveis

"transforma

de abstração

maior de categorias

trama de relações

que envolve

de

ou não trans

e inibido

o

desen

que permitam

dar con

os atores em

movimen
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Como explicar,
pular

i

revestido

por exemplo,

da idéia de ser "embrião

tor de "democracia
não estabelece

direta"

e autônomo

limites precisos

I(regiões administrativas),
reivindicativos

de determinada

interna

res e critérios

movimentos

para este acesso,

interno.

e,

centradas

características,

decisões
muito
que

,

po1ítico-representati

-

decisório;

e a mobilização

como

depend~,fundamentalmente,

da

de sustentação,

evidentemente,

de organização

da

solidarie

do consenso

com meca

enfim, por

vaIo

e representação.

situações-de-conselho-popular

a mesma. lógica dos MRAD, com a diferença

de as au

"nossos companheiros
não entrava

é um dos nossos"

nal seque o dia-a-dia

do conselho

reclamações

e encaminhando

"consci~ncia

do lhovimento popular"

popular,

o Administrador
ouvindo

a ator institucional.

qua~

diretamente

frente-a-frente

um candidato

às

"são legítimos,

fi

Regio-

Não é fácil, contudo,

sentar-se

ou mesmo

de luta". O acesso

mais. Principalmente

e quando

soluções.

do Estado",

aspirante

reproduzem

existentes
mesmas

fácil. A burocracia

um "representante

em

as

serem, agora,

do o "Secretário

consti

em itens

são ações que se pautam,

particulares

de-ação-direta

interessada

de fato, hoje, em são Paulo e em Campinas,

eleições,

e os

ações que se

somente com a pressão

As pouquíssimas

ca mais

administrativas

ao centro do poder

de suas redes sociais

decisório

toridades

se ele

que assola a sobreviv~ncia;ações

o acesso direto

políticos

naquelas

aos institutos

dade entre os participantes
nismo

prom~

ao Estado,

reivindicativos

reivindicações

paralelamente

ações que, por contarem

coesão

políticos

base social

do rol de car~ncias

vos: e que buscam

recursos

os partidos

precisamente

de poder que contemplem

se constituem

em. relação

com as instãncias

falo em movimentos

(MRAD) estou pensando

concretos

do poder popular",

de-ação-direta?

Quando

tuem a partir

uma situação-de-conselho-po-

as

para a
com

próximas
é certo,
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-

saIram

do meio da gente ... ", mas nao ~eixam de representar

co de contaminação
tura vigente.
lhagem

do genuIno

Essa

aversao

organizacional

que quer transformar

a institucionalidade

sociais)

é logo contraditada

interesses

reivindicativos

rnobiliiação,enquanto

sentido,cabe

estru
(apar~

político

pelo próprio

aos sistemas

de

influxo

dos

destacar

dois importantes

a Assembléia

da AR-IO"

(Obs.27) -- uma espécie

eventos

de coletivo

doze bairros,

de

Popular

de posse do "Conselho

de aproximadamente

real

de decisão.

situação-de-conselho:

por representant~s

ris

-- em torno dos quais se forma a

demandas--

de Campinas

a

política

do Estado para o processamento

interesses

Neste

espaço

um

composto

indicados

p~
I

los seus pares em reuniões
e a "Assembléia

do Povo de Ermelino

do seu secretariado"
nas dependências
nitário

previamente

realizadas

Matarazzo

(Obs 4))realizada

previamente

bairros--

com a Prefeita

e

to
1990

no dia 24 de março de

da Igreja são Francisco,

são Francisco,

nesses

no páteo e no Salão Comu

preparada

durante

mais de

um

o evento.

En

mesa
Em Campinas,
tre autoridades
participação
visão,

municipais

popular

em papel

Moradores,

com o timbre

das Comunidades

do Conselho

o Administrador
atividades
10. Realçou

Regional

desenvolvidas

técnicos,

repórteres,

EcleSiais

Ainda

assessor

tele

uma lista de

a Assembléia

foi

que louvou a iniciativa
das

de Base, dos grupos

saúde, moradia

de

de

mulhe

etc, para

a for

sob o eco dos aplausos

à prestação

durante

um ano e três meses
-- praças,

do

Associações

dá início

as obras em andamento

para

câmera de

que subscreveram

da participação

de transporte,
Popular.

marcou

da prefeitura,

do coletivo

a importância

res, das comissões

--

100 pessoas

pela representante

povo e registrou

mação

-- secretários,

e o prefeito

e aproximadamente

presença
aberta

Qm clima de solenidade

desta

de contas

fala,

das suas

junto à AR-

abastecimento,

arrua
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mento,

posto de saúde, urbanização

equipamentos
desdobrar

em escolas

diante

maquinário

de duas favelas,

e creches

da carência

da prefeitura,

-- e demonstrou

de mão-de-obra

até mesmo

de rotina

corno o corte do mato,

"operação

tapaburaco".

instalação

de

que havia de

se

e do sucateamento

para a realização

limpeza

dos terrenos

de

do

serviços

baldios

e

a

/

i

solene

sugeriu

vra, agora,

novamente

os membros

"a gente vem porque
da nossa

favela";

"nosso bairro
máquinas

ônibus

a tradicional

do Conselho

a gente quer

Jardim

e a maioria
no programa

tá pela metade,
porque

a população

pontos

de ônibus

Tamoio:
2) J.
-------

concluísse
"queremos

demoram

quebrados),

quebradas

está sem segurança~

te e fica uma confusão;

e, por último,

Nova York, onde não existe esgoto";

e a gente pede que a SETRANSP
tecimento,

de área de lazer

rio), de creche,
I

I

Espero

além de coberturas

que e~

pequenas

para

cuiQar

os

e o povo

de trânsito, que não

exis

do bairro
Maia:"o

está tudo urna

tome providência;

es

e policiamento

4) Vila Orozimbo

os ônibus e o preço da passagem

(os

esportes

a creche também,

precisa

e for

chegam

a praça de

e goteiras;

COT

coletivo

quando

pois as que têm são precárias,
sinalização

e

unir os bairros

a chegar,

queremos

que fossem

a iluminação

no transporte

mas não foi feita;

torna chuva e sol; inclusive

porte,

Andorinha:
1) Jarcim
-----------------------

(não compareceu);

de melhoria

com carteiras

Com a pal~

a organização

ônibus,

não passam no horário,

o clima

sempre que continue

3) Carlos Lourenço:

a luta; precisamos

que estava

do discurso,

salva de palmas.

Popular:

Itatiaia

para lá, passasse

tão lotados

do tom desolado

é novo, muito tem que ser feito. Gostaria

ta~se o mato";
talecér

Apesar

Qe

trans

calamidade,

precisamos

(melhorar o campo de futebol,

de posto de saúde e de curso supletivo.

de aba~
o vestiá

~ só isso.

,

ser favorecida".
As autoridades

era a quarta

se entreolharam ... "pensar que esta ainda

fala". Ao todo havia

ali,

"porta-vozes"

de doze

bair
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ros, e o do Jardim
mento

na escola,

Nova York já estava

segurança,

ônibus,

em seguida veio o presidente
Fernando

e também

tentava

a postos

área de lazer e creche.

da Associação

convencer

do seu bairro:

ça de esportes,

posto de safider creche,

Esqueci
Ias, a platéia
vel desconforto

semos problemas

desfile

conselho
dizendo

que

e

o

tentou

Contudo,

se quisesse

um visí

do evento

dian

administrador

pediu para que se

deixas

para outra hora e fez um apelo

para

às questões

esquecido

disse ele,

concernentes
porta-voz

ao

foi logo

e que o conselho

ia

ter

"se a gente vive na periferia

temos que expor os problemas".

ali, ao centro do poder
na contraparte,

saber dos problemas

política

criando

os problemas

compreender

os limites

pressão

sobre a Câmara Municipal

quotas

do IPTU; enfim,estabelecer,

zes para uma administração

um novo canal de pa~
"pensar

numa visão

orçamentários,

para o aumento

mais am
integrada

constituir

escalonado

"de baixo para cima",

verdadeiramente

para

mas o que se previa

soubessem

imediatos

p~

era outra. Não que não

dos moradores,

no qual seus membros

e puderam

d.ecisÓrio, soluções

a expectativa

de que se estava

p Lameri t.e " , e quacionar
sobre a cidade,

fa

rumos

Mas não teve jeito. O próximo

era uma demonstração
ticipação

pr~

canalização

reverter

E assim foi. Todos expuseram. seus problemas

eles.

coletivo,

os

se ativessem

mesmo que cobrar. Afinal,

dir diretamente,

sobre

ainda que houvesse

de reivindicações.

que seu bairro estava

e tem problema,

transporte

e dos organizadores

bem

específicos

popular.

J. são

mas no final de cada uma dessas

pôs uma questão-de-ordem,

que os representantes

de

do prefeito

pré-escola

novos aplausos,

preocupado

da Assembléia:

Logo

sob céu aberto.

das autoridades

te deste verdadeiro
regional,

segurança,

de mencionar,

irrompia

de Moradores

a comitiva

as necessidades

de1um riacho que estava

para pedir melhor~

popular.

das alí
diretri
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Tudo isso foi contemplado,
dor, o prefeito
população
frente
/

municipal,

não estiver

à estrutura

evidentemente~

que manifestou

organizada"a

dominante

pelo último ora

a convicção

administração

de que

"se a

não poderá

fazer

do poder econômico".

/
A formação e o ato de posse do

Conselho

Popular

da AR-

/

/

10 constituíram

uma espécie

veis discussões

sobre questões

desses

ao risco de seu atrelamento

mo

espaços,

à distinção

tórios

qualitativa

propriamente

do, todavia,

de parâmetro

cação política"

entre eles e os movimentos

culturalistas
porque

dessas

O que existe

com os conselhos

em termos

de educação

de cobrar e não de pedir,

em cima dos direitos;

o poder de dirigir

sociedade.
da educação

política

força de pressão,

M~itos

Moradores
entramos

fizemos

um

o

o poder.

(Obs.15);

No

Agora estou vendo mais longe: o distrito,

a

ma
uma

torno

"Eu estava

Antes só ~e preocupaya

ficaram para trás em sua reivindicação,

só

o todo. Quem só

a vida dos CPs deve girar mais em

do que da reivindicação"

dos

todo e

mas nunca vai dirigir

longe do Pró-CP. Agora estou avançando.
meu bairro.

de

do todo, porque

com a sua parte não pode nunca aspirar

Nesse sentido,

"o pess~

não tem edu-

para discutir

assim

ximo terá uma grande

des·

este seria o papel

a perspectiva

a disputar

fica

elas

nelas é o favor. Desde que

não só uma parte. Devem assumir

se preocupa

tem

do tipo:

as Associações

co

reivindica

e, em geral,

não tem entendimento,

(Obs.16). "CPs devem se orientar

se credenciará

bem

discussões

e genéricas

(Obs.15). "são poucas

que reivindicam.

conselhos

à prefeitura,

aquém de todas as expectativas

aI cola tudo no imediato

interminá

à representatividade

concernentes

ditos. O resultado

cambam para avaliações

trabalho

de fundo para

com

cidade.

e só. Depois,

come

I

çamos a ver o global, avaliando
O caráter eminentemente
nifestado

durante sua Assembléia

o bairro

mais carente ... " (Obs.16) .

reivindicativo
de posse

do CP da AR-Ia ma

foi alvo de auto-crítica
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por parte de seus próprios
tido:

organizadores.

'Um deles declarou

resse~

"isso foi falha da coordenação, porque nós não preparamos

representantes

para não apresentarem

Na Zona Leste, o fantasma

I

reivindicações"
doCP

os

(obs.2l).

~eramente

reivindicati

-

/

/
/

ivo

também

está presente.

Tanto que o "encontro

com

a

prefeita"

/

foi preparado
mentos

durante

um mês/para

reivindicativos

tritamente

necessário

que os representantes

já existentes

no sentido de acusar

Não obstante

o padre se utilizasse

som chamando

o povo para discutir

bairro

(saúde, asfalto,

creche

falassem

o

es-

somente as prioridades.

com a prefeita
de córregos,

abastecimento

junto com o problema

movi-

de uma KOmbi com aparelhagem

canalização

deficiente,

betização,

na localidade

dos

do menor),

os problemas
educação

e

do
alfa-

de alimentos, habitação
já se haviam formado

ção de problemas
a Plenária

claros do poder pUblico quanto

já estudados

de Abertura

e claramente

não faltaram,

ções do tipo "quem veio aqui só para entregar
assinado

para a prefeita,

de entregar

e não continuar

a soluDurante

especificados.

evidentemente,

Tu-

tempo

para que se fizesse um bom uso do

e se obtivessem compromissos

e

grupos;

Ja se sabia o que ia ser dito; e quem ia fazer uso da palavra.
do muito bem organizado

de

algumas prele-

um papel com abaixo-

se organizando,

não

po-

nada"; ou: "muita gente vem aqui para falar com a preI

feita, mas ela não faz nada num passe de mágica.
melino

precisa

já divididas
sentes

se organizar,

em

puderam

grupos

isto é importante!"

temáticos,

tomar contato direto

O Conselho

de Er-

(obs.4)

Depois,

as cerca de 400 pessoas
com os respectivos

pre-

secretários

e a prefeita.
Assim,
da mesma

em sendo espaços

lógica dos movimentos

açambarcados

pelos critérios

tação do paradigma
res

organizados

reivindicativos

particulares

movimento

pela

popular

podem estar se caracterizando

transposição

de-ação-direta,

e

de organização-represen, os

menos

conselhos

como novas

popula-

formas

de
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ticipação

política

voltados

a democratização

e mais corno um novo tipo de corporativismo:

3.3. Autonomia

do aparato

do Estado,

o movimentalista.

ou Institucionalização?

/

,/

!,

Em 1983, Machado

raro que a literatura

da Silva e Ana Clara Torres

teórica

sobre os movimentos

demonstra-

sociais pós-70

e~

"

tava envolvida
entre

pela

autonomia

força de um paradigma

versus

institucionalização,

dor do avanço da elaboração
da realidade.

centrado

A percepção

teórica

na ambivalência

profundamente

e acentuadamente

simplificador

disso na esfera pOlítico-militante

sido lenta, posto 'que as redes sociais movimentalistas,
mos, devotam

um sentimento

tomat~camente
avolumou-se
ram-se

protagonistas

que daí decorrem
dadeira

como

viSin-

desde a criação

do PT,

dessas redes

torna-

do centro do poder decisório.
em muitos

parece

As ambigüidades

casos, um estado de

pOlítico-ideológica.

sando à institucionalização
culpa por macular

iniciado

em que representantes

têm atingido,

esquizofrenia

tem

de neg-atividade ao insti tucional.

esse questionamento,
na medida

inibi-

Quem aposta e age

estar sempre carregando

o ethos do movimento

popular

verviurna

;quem tem dfividas,

não se cansa de afirmar

que liagente não sabe até que ponto a gen-

te é movimento

conselho

aposta

no poder paralelo

representantes
do movimento;
micas

popular,

dos CPs não define muito bem até

do poder pfiblico podem ir em respeito
e quem está lá no bairro,

de cfipula,dificilmente

de tantos

espaços

que lhe

laicais, dí.versos movimentos
des sindicais
ou centrais

popular ou administração";

ejmais

consegue

aos

um tanto distante

distinguir

são dados vivenciar:

a

de MPs (Cf.Quadro

4) .

conselho

onde os
limites
das pol~

especificidade

CEBs,

ministérios

rei vindicati vos, níicLeo do PT,

recentemente,

quem

ati vida

popular, frentes,uniães,

..
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o

ideologizado

civil
nalização
/

,/
/

/

"

campo empirico

-

das relações

pelas idêias

entre Estado e

de autonomia

sociedade

versus

institucio

onde as redes sociais rnovimentalistas procuram

zar seus objetivos;ê

bastante

imbricado

e de difícil

reali

discernimen-

to analítico.
Os movimentos

reivindicativos

de-ação-direta

pIa face: a reivindicativo-disruptiva

têm uma du-

e a corporativo-integrativa.

I

A face reivindicativo-disruptiva
formação

de carências

dução nos sistemas
redes sociais

I

curso político

das lealdades

convenções

estrutura
pelo

de poder

capital

pessoais,

das demandas;

finalmente

templadas

ê o momento

da ruptura

é o momento

de reforço

do desenvolvimento

quando

re-

refratádas re-

se questiona

de exploração

do

a

trabalho

urbana.

são introduzidas

com decisões

como o principal
estatais

A face integrativo-corporativa
demandas

das

de recursos;

de agências

em relações

e da espoliação

do acionamento

da arregimentação

sócio-culturais,

calcada

de trans

à sua intro

visando

Este é o momento

da mobilização-pressão

e valores

no processo

em demandas,

para o enfrentamento

rias ao processamento
gras,

estruturais

de decisão.

é hora da constituição

manifesta-se

manifesta-se

no sistema de decisão

de poder passíveis
do crescimento

de políticas

quando

as

e

con-

de implementação.

Este

do aparato do Estado em cima

sociais;

e hora da legitimação

do

seu lado provedor.
Muitos
continuada

pressão

transformações
reza ambivalente
tantes

trabalham

reivindicativa

qualitativas

da por divergências

de que uma contundente

sobre o Estado

na estrutura

desses movimentos

"fluxos e refluxos"

I

com a hipótese

produzir

de poder. Contudo,

sociais

-

e/ou na fragmentaç~o

politico~ideológicasjou

poderia

traduzida
interna

e

em

a na tu
cons-

ocasiona-

mesmo pela competitiv~
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dade diante
muito

a coerência

o próprio
afinal,
I

/

dos mesmos

recursos

desta abstrata

campo ideológico

esse sentimento

espaço

é parte

fica, então,

disponíveis
formulação

pelo qual

dessas

à ampliação

o

bem

corno

se

O que

este
signi-

se, no limite, tais ações

do raio de ação do Estado

em

çue signific~

ao institucional,

ações coletivas?

a crença na autonomia,

tão induzindo

hipotética,

se expressa.

de negatividade

constitutiva

tem complicado

es-

sobre a socie-

dade civil?
B bem verdade
está a utopia

da

luta~ente

reapropriação
através

tos populares
essa equação,

que no imaginário

fundada

paradoxal

de um

diante

a maioria

sistema

de outro

política

das redes

saram a interagir

do PT

sistemas

decisórios.

deranças

ganharam

lítico

e outras,

ainda,

sociais

político,

de assessoria
cargos

cargos que requerem,

uma infinidade

de demandas

dente do

~ovimento

ilimitadamente

criadas

enquanto

políti-

recursos

de suas lideranças

pa~

muitas delas chegando aos
outras

no interior

tantas

li-

do sistema

po-

no âmbito do sistema

admi

inclusive,

a arbitragem

sobre

que "caem sobre a mesa" na forma de car

etc, construídas

de modo paralelo

o peso que tem, no imaginário

idéia de que "a hegemonia

tem que ser construída

n~ sociedade

co" que apontamos

.

e indepe~

popular".

Não obstante

de civil quanto

empírico

abso

movimentalistas

inserção,

técnicos

nistrativo

tas, abaixo-assinados,

torna-se

Mas

no final dos anos 70 e a reforma

Corno fruto dessa

postos

populares.

direta,

complicador

e,com isso,muitas

com o sistema

pelos movimen-

de conselhos

ao longo da década de 70 constituíram-se
cos para a criação

das lideranças

do poder de Estado

na idéia da democracia

Com a abertura
partidária,

de muitas

polItica",

denota que o alcance

pela sociedade

civil

militante,

tanto na

este "complicador
da política

não se

sem que se interponham,

a

socieda
empíriamplia
nas
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relações

entre o Estado

e a sociedade?

prias do sistema políticosociais

procedimentais

para a equalização

e o equacionamento

ticos contemporâneos

regras

política

de seus interesses.

essas regras

compõem,

-pro

das forças

Nos regimes

nada menos,

democrª

do que

o

{

,/

/
/

1/
l:

já conhecido

jogo competitivo,

A vivência
gerado profundos
radigma

deste inevitável

questionamentos

movimento

consenso

popular

ou acordo quanto

fato está acontecendo
opiniões

dirigentes,

tas em relação

eleitoral

"complicador

,mas longe de se ter alcançado

algum

é o aumento

de seus termos,

de dissidências

e o imobilismo

democratizadora
Regional

seqtÍencia prática".
incentivo

do Estado"
Ele mostra

ao corporativismo"e

como

também

reafirma

criação de canais

clientela")

deformações
(do c

movimentalis

de Vila Prudente,

por

ropular,

descentral2:.

de ordem sem con-

a existência

da

de participação

e transparente,

de clientela

político

de

de "focos

a necessidade

popu-

não

corno

(cornouma

"nova

concreto

o governo e as forças populares

representação

das

antigd

"palavras

dos através de critérios

que de

Um

mas como um espaço

aí o seu projeto

o

âmbito

do Estado.

sólidos

lar, de forma visível
uma nova relação

no

das redes sociais

não quer mais falar em "participação

zação e democratização

tem

do pa-

à reelaboração

à estratégia

empírico",

sobre as bases axiológicas

m.iLi.t.ari t.e e atual Administrador
exemplu,

e pluralista.

em

disputem

(... )

Devem

que
também

ser cria-

claros e unificados

(... ) procurando
do clientelismo

assim combater
e

55).

serão os conselhos
Em Campinas

pulares

di-

populares.

a Coordenação

chegou a elaborar

época da elaboração

as

corporativismo

Todas as evidênciasque temos indicam que esses canais
ficilmente

de

das Comissões

e a encaminhar

da Lei Orgânica

à câmara

do Município,

pró-Conselhos
Municipal,
um projeto

Po
por

visan

...
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do ã institucionalizaç~o
mos de participaç~o
base de critérios
regioes

dos conselhos

política

decisória

universais

administrativas

enquanto

organismos

aut5no-

-- e por isso formados

de representaç~o

do município.

--

nas

a

diversas

A idéia não chegou

sequer

/

/

na Comiss~o

/

de Sistematizaç~o.

Nenhuma

pressão

das "bases" em

seu

!

favor.
Em S~o Paulo,durante

a elaboraç~o

da nova Lei

Orgâni-

1I

ca, vereadores
tiveram

que investiam

de abandonar

representantesjpara
rem criados

inicialmente

o termo e adotar
designar

na

idéia

outra expressão:

os novos espaços

junto às regiões

dos

administrativas

CPs

conselho

deliberativos

a

de são Paulo e/ou

de
sefuI

t uras sub+p re f e turas. Segundo Maurício
í.

eleito

pelo PT, o conselho

de representantes

cie de parlamento

regional"

cio da combinação

da democracia

cracia

direta

zio, digamos

referendo

vereador

deverâ

paulista

ser "uma espé-

que permitirá, "em princípio,
representativa

(audiências públicas,

ta legislativa,

Faria,

iniciativa

e plebiscito)

assim, da não implementação

o exercí-

com formas
popular

de demo-

de

propos-

e poderá preencher
dos Conselhos

o

va-

Populares"

(doc 56).
Assim,

a possibilidade

do poder municipal
cantada

mentada
tado

e democratização

em prosa e verso pelo
I

via de institutos

de descentralização

"movimento

de democracia

por impulsos

dos sistemas

t~o

foi posta pela

e está sendo imple-

da lógica racional-instrumental

(cf. doc 57 e 81).

estrutura

de decisão,

popular",

representativa

da

do próprio

Es

,CONSIDERAÇCES

o

FINAIS

presente

selhos populares

relato

enquanto

sobre as tentativas

de criaçao

novas formas de participação

de con-

política/s~

/

gere apontar

que há profundas

descontinuidades

entre a lógica

dos

I

I

movimentmreivindicativos

de-ação-direta

ç;o política

dita.

aglutinação

propriamente

e a lógica da

Enquanto

aquela

entre iguais diante de carências

rios particulares

çoes para uma relação
tais; esta se define

pela

e por

visando

de pressão/enfrentamento
por critérios

se pauta

comuns,

de organização/representação

participa-

crité-

mobiliza-

com agências

objetivos

e racionais

esta-

como

ga_

rantia

da possibilidade

ciG-pollticas,
competência
estáveis,

de participação

bem como por uma dinâmica

técnica,
e voltada

norteada

por prazos

ao equacionamento

tendo em vista o estabelecimento
Tratam-se
talmente

diferentes

tagônicos
sários

a democracia

de participação

do.

esta concepção

ou

menos

de interesses,

de poder.
de espaços

política,

fundamen-

mas nem por isso

an

são, ambos,nece~

com a abertura

de política

sociais,

uma concepçao

na perspectiva

da

da democracia,

entrou em crise na mesma medida

a participar,

de um

o poder instituI-

e o restabelecimento

organicamente

de polí

de construção

capaz de derrubar

das ao longo dos anOs 70, passaram

e/ou

e amplia a espera

das redes sociais movimentalistas

e a interagir

foram

entre as forças atuantes

público/privado

supostamente

grande parte dos membros

dos políticos

da

dos anos 70 essas lógicas

que prevaleceu

para toda a sociedade,

No entanto,

em atributos

social e política.

no espaço dos movimentos

poder alternativo

so-

de diversidade

entre si; pelo contrário,

tica que dilui a dicotomia
política

J

forças

e regras mais

de decisões

Durante o autoritarismo
tão obscuredidas,

inspirada

de lógicas constitutivas

e excludentes

emergentes

de diferentes

que

formg-

também,de

com o sistema

em

parti-

político-
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L

'administrativo,

aceitando,

lítico

competitivo,

autônomo

po r t.ar.t.o ,

destacada

específico

de ser: competitivo,

selhos

populares

rje-ul'';'·,,-,,·j

da sociedade,

portadora

eleitoral

pela conturbada
na expectativa

"n,

...., "di".

isto é: legitimando

uma esfera

Contudo,

,1

a política

como

de determinado

modo

e pluralista.

experiência

de criação

da descentralização

de

con-

da estrutura

;

de poder

e da democratização

sualizar

a existência

de profundas

ciais movimentalistas
geral

dos sistemas

na relação

paçao

de constituir

dades

pessoais;

conflitos

formais

suas bases

de interesses

analista

nao titubearia
políticas,

políticos

institucional
forçam

institucional

as contínuas

procedimentais

iniciado

como gara~

in

poli

a

tais

um exercício

teóri

o sentimento

lançadas

de di-

da ciência

o nome de corporativismo
do populismo;

I

públicas.

em conceitos

política

leal-

e, enfim, relações

códigos

ético-

de ojeriza

essas redes movimentalistas,

da democracia

polit~

a preocu-

e da missão

a força de determinados

suspeitas

em

em se tran~

carismáticas

diversificados

positivamente

que permeia

de democracia

com as autoridades

tão próprias

que reafirmam

so-

predominante

do consenso;

em atribuir

co nada fácil, considerando

redes

a partir de redes e

de lideranças

que sao estabelecidas

condutas

sociais

para a produção

Qualquer

vi-

para o espaço dos conselhos;

a existência

tia da aglutinação

pudemos

dessas

com a questão

Haja visto a tendência

por a lógica dos m~vimentos

tica,

dificuldades

e no trato com as regras procedimentais

ca em particular.

rimir

de decisão,

ao

bem como re

sobre a eficácia
para o trato dos

das regras
interesses

I

Tratam-se

populares.

do; da independência

dos códigos da autonomia
em

relação

aos partidos

cicio da derrocraciadireta que, conjugados
cialjdireitos
de, projetam-se

humanos,

e a códigos

holisticamente

cação da idéia de movimento

1--_1 ~ __ ~

~

em relaç20
políticos;

ao

e do exer

às noções de' justiça

referidos

Esta

so-

à utopia da igualda-

sobre a sociedade

através

da reifi-

popular.

~~

~
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Tais códigos,

contudo,

rismo para a composição

de urna genérica

ram, na nova conjuntura,
a novos problemas

/
/ I

Luqa r', entê!.o,
a

tão eficazes

unidade

pollticos.

urna diversidade

de grupos

que lutam entre si pela requalificação

o número de propostas

tre elas a própria
pulares

enquanto

dos por impulsos
do Estado

e dos partidos

te entre a vocação
fragmentação
ideológicas

participação

que, em detrimento

tuições

pollticas

paços movidos

direta

e do paradigma

os conselhos

paradoxo

popular"

e de forças

institutos
espaços

da ampliação

dos movimentos

movimento

popular.

p~
cria

existe~
real

e a

polltico-

democráti~os

vade

segmentários

e corpo-

e/ou consolidação

de insti

concorrem

ao institucional,

den

independentemente

Mas o

pela lógica da participação

respectivamente,

onde

gera, em vez de urna unificação,

democráticas,

da negatividade

própriAs,

popular"

reivindicativos

reproduzem-se

rativos

redes

das lutas populares,

do "movimento

E, em vez de novos

polltica,

de seus ter-

os movimentos",

que concebe

"movimento

que "ele" abriga,

polIticas

intra e inter

"unificar

polIticos.

de movimentos

rias unificações.

ethos

visando

paradigmática

e tendências

deu

neste campo de disputas

de unificação

do próprio

perd~

anterior

do significado

idéia prevalecente

espaços

autorita-

para dar respostas

A unidade

nos espaços

E é precisamente

movimentalistas.
cresce

a hegemonia

o

ideológica,

o vigor e a capacidade

e requisitos

mos, bem corno almejam

durante

para a reprodução

de es-

e

pelo

entre iguais
caracterlsticas
reivindicativos

que

sao

de-ação-
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NOTAS

/

/
/
/

1. A noção de rede social tem sido um instrumento analítico considerado Gtil por fuuitos antropôlogos que estudam polltica
local
a partir da região, do distrito e da aldeia, bem como dentro
de
clãs, igrejas e outros grupos.
Segundo G.A.Barnes, a nível
10
cal, os processos políticos "podem ser conduzidos dentro de uma
estrutura institucional que visa ostensivamente a algum
outro
propósito( ...) i ou então cortam transversalmente as divisões ins
nitvcionais da sociedade com êxito, porque as relações estabel~
gida~l num contexto sã~ utilizadas noutro.". (Barnes, 1987,1601.
Para a percepçao da t.ess tura da po Li. tica neste nlvel naaespecializado,
ou de sua manifestação de tipo trans-institucional, o conceito de rede social é adequado
porque
dá
conta
tanto das conexões interpessoais que surgem a partir da afiliação a um grupo, quanto das relações que vinculam entre si pessoas de grupos diferentes.
A utilização deste conceito no que
se refere especificamente à questão dos movimentos sociais
no
Brasil pôs 70 nos permite identificar num/plano subjacente
aos
vários ciclos reivindicativos,
a persistência de certa justaposição de diferentes grupos sociais que embora tenham
naturezas
e funções diferentes, são conectados entre si por relações
int~rpessoais que, inscri~
na paradgmática ôrbita
do movimento
pOFular, predispõem a pessoa para a realimentação
dos
ciclos
rei v í.ud í.ce t i vos e para a participação continuada e concomi tante
nos diversos espaços que lhe são dados vivênciar: Comunidade de
Base da Igreja (CEB) i grupo de interesse reivindicativo
;núcleo
do Partido dos Trabalhadores
(PT) i grupo que atua no sindicato
ou oposição sindical; grupo que discute a questão dos conselhos
populares; organizações de assessoria, etc.
O maior ou o menor
nGmero desses espaços depende de variáveis conjunturais
-- locais, nacionais e até mesmo internacionais -e sua capacidade
organizativa e mobilizadora está correlacionada à maior ou menor densidade das redes sociais que permeiam esses espaços, bem
como aos estímulos motivacionais lançados pelas suas lideranças.
A esta justaposição de diferentes grupos inte~conectados
?or relações interpessoais, orientadas pelo paradigma movimento
popular, conceituamos como redes sociais movimentalistas,
forma
das, portanto, por laços mGtuos de relacionamento que remetem
experiências comuns de uma gente que se conhece e se reconhece
através de uma mesma linguagem compartilhada.
í,

a

2. A proposta de criação de uma central de movimentos populares já
é relativamente antiga.
Logo ap6s o decretoque instituiu a reforma partidária, em 1979, acelerando o processo de abertura política, foi formada a Articulação Nacional de Movimentos
populares e Sindicais (ANAMPOS)
com o objetivo de
criar uma central que congregasse
numa Gnica entidade, diversos tipos
de
movimentos sociais manifestados ao longo dos anos
70 -urbanos,
rurais, operário-sindicais
e outros.
Por razões que não
cabe
assinalar aqui, o movimento operário-sindical
ganhou organicida
de, decolou dos demais e construiu sua(s) própria(s) central(ai~.
A partir de 1984 novo fôlego foi dispendido visando articular os
demais movimentos, mas só agora, neste ano de 1990, e sob diver
sas clivagens contrárias à proposta, houve certo êxito em
sua
viabilização. Vários encontros foram realizados em diversos Estados, culminando com um "encontro nacional de movimentos populares"realizado em Brasília,no qual foi eleita uma coordenação
nac í.oria I prô- central de movimentos populares.
\
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1

Observação

Participante

/

/

Reuniões

do "Conselho"

dos Movimentos

Populares

de Erme1ino

/

I

Matarazzo.
Zona Leste,

FEF.

I

I

N9

são Paulo.

DATA

1N9

PARI'.

ASSUNTO

LOCAL

Ob::;.105.03.90

18

Discussão de texto so
bre CP (doc,n9 4)
e
prep.de Assembléia cem
prefeita.

Salão Comunitário
são Francisco.Ermelino Matarazzo.

Obs.2

19.03.90

36

Discussão de texto so
bre CP e acertos
fi=
naiG assembléia
com
prefeita .

Salão Comunitário
são Francisco. Er
melino Matarazzo.

Obs.3

16.04.90

32

Leitura e discussão de
texto sobre CP (doc. 3)
e grupo de reiv. de a~
falto.

Salão Comunitário
são Francisco. Er
melino Matarazzo.

Obs.4

24.03.90

+400

Assembléia do Povo de
Ermelino Matarazzo
com a Prefeita Luiza
Erundina e todo seu
secretariado

Pátio, Salão Comu
nitário e Igreja-de
são Francisco. Ermelino Matarazzo.

-e
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2

Observação
Reuniões

Participante
da Coordenação

Provisõria

das

Comissões

Prõ-Conselhos

Populares.
/

/

Campinas,

SP.

/"

N9 PARI'

REF.N9

DA'Th

Cbs.10

03.11. 89

27

Cos .11

09.11.89

25

Cbs.12

17 .11.89

26

20.11.89

'25

Cbs.13
Cbs.14

01.12.89
20.12.89

25
20

Cbs.lS

05.01.90

19

Cbs.16

19.01.90

12

Cbs.17

09.02.90

12

Cbs.18

16.02.90

15

Cbs.19

02.03.90

13

Cbs.20

16.03.90

16

Cbs.22

06.05.90

13

Cbs.24

28.05.90

10

Cbs.25

15.06.90

10

Cbs.21

01.04.90

+ 70

Cbs.23

26.04.90

+ 100

Obs 27

17.03.90

+ 100

ASSUNID

Entrega de Atas e Lei Org-ª. Assoc .camp.de Func.Publ í.cos
nica
Sind.dos Eletr.de campinas
Elaboração de EmendasLei
Orgânica
Troca de Experiências
Sind.da Constr.Civilcampinas
Assoc.dos Engos.de CamP,inas
ti aboração de Drenda Lei
Orgânica
Troca de Experiências
Assoc.camp.de Fune.PÚbliros
D:;bate c/Secr.de Finanças
Casa do Ã:lVCX]ado
sobre IPI'U
Debat.e sobre a troca de
Casa de CUltura da Mulher
experiência
Casa da CUltura da Mulher
Debate sobre a troca de
exp. e LCM
Casa da CUltura da Mulher
Discussão sobre esvaziamen
to Comissões
Relat0 situação da Comis- casa da CUltura da Mulher
são das Regiões
Lei Orgânica -do Município
Casa da CUltura da Mulher
e preparação do seminário
Prep.Seminário e debate c/ Casa da CUltura da Mulher
Secret. das Finanças
Avalia2ão Seminário e apr~ Paço Munic ipal- 39 andar
sentaçao Proj. de Comunic.
Regirrento Eleitoral
do
Cons.de Saúde
Casa da CUltura da Mulher
Discussão sobre o vídeo
Paço Municipal-39 andar
produzido pela Assessoria
Seminário sobre Conselhos
Populares
Audiência com o Pref.JacÕ
Bittar e Secretariado
Assembléia de Posse-AR 10

Colégio Evolução
Paço Municipal-119 andar
Colégio Estadual
bo Maia

v. Orozirn
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3

Acompanhamento
Seminários,

/

/1

encontros

militantes

e/ou

teórico-acadêmicos

I

I

I

I

'!

,I

REF.N9

DATA

T1TULOjEXPOSrroR

PRCMJIDR

I
I

I

Obs.05

06.05.90

Painel
Adro. Populares: Balanços e Perspecti vas. Expos tores: Lui za
Erurrlina, Arthur Virgilio,
Tel
ma. de Souza.
Seminário Brasil 90.

Partido

dos Trabalhadores

í.

Obs.06

19.05.90

Palestra
proferida
por o.Angélico Bernardino aos animadores
de Pastoral
de MJradia de SP.

Pastoral
Pas toral

Obs,07

17.O 2.90

Encontro

ANAMPOS

Obs.08

07.04.90

Seminário : Perspectiva
do M::>virrento Popular X Governo.

ANSUR/Fórumde Liderancas
e Asses. do 1'bv. Popular
do Est. de são Paulo.

Seminário:
e Cidania

Depto de SociologiajUSP
Polis e NÚcleo de Estudos
e Pesquisas sobre Cidade
e Cidania.

Estadual

de ANAMPOS

são Paulo:

Cidade

Obs.28

26.04.90

A Constituição
de Cidade
Pedra Dallari,
Raquel lblnik
Ana Arrélia da Silva e Miguel
Baldez

Cbs.29

08.05.90

Usos da Cidade-Nazareno
Affonso e Paul Singer

oos .30

17 .05.90

Poder lDca.l e Representação
na Cidade Grande - Francisco
Whitaker

Obs.31

22.05.90

Os r-bvirrentos Scx::iais Refazem
a Cidade? Silvio Caccia Bava
e Paulo sérgio Mucouçah.

Cbs.32

12.06.90

Cidade e Civilidade
- Flávio
Pieruoci e Teresa Caldeira

15.02.90

Seminário sobre Conselhos P0pulares
Expositores:
Miguel Baldez,
Maria da Glória Ghon e Ricardo
Galletta

I

de Mxadia
Urbana.

e

I

Cbs.26

ANSUR- Articulação
Nac i.onal do Solo Urbano ,

Cont. ..

45
Cont ...
Seminário: A cidade
e o Poder local

de são Paulo

Fac.de Ciências Sociais
PlX:/SP e Secr. das Adm.
RegionaisjPMSP .

Cbs;33

28.05.90

Direito à Cidade e Segregação Es
pacial.
Lucia M.Borges, Aldaí.sa
Sposati,
Derrétrio Ma.gnJli.

Obs.34

30.05.90

Participação
Popular na. Gestão
dos Serviços Municipais - Luiz
Eduardo Warrlerley I Francisco
Ma.cena e Heloisa Cruz

Cbs.35

31.05.90

A Regionalização

Cbs.36

11.05.90

o PlaJX) Diretor

e a Participação Popular - Wilson Costa, Pe.
Ticão, Benedito e Barbose , Chico
V,Jhi
thaker, A.rm::urloBenetolo.

Secretaria
Municipal de
Plan2jarrento - SEMPW
PMSP

Cbs.37

13.07.90

Cidade Legal,
PlaJX) Diretor

Secretaria
Municipal de
Plane j arrento - SEMPW
PMSP

Cbs.38

14.08.90

Solenidade de Lançarrent.o de dis
cussões pÚblicas sobre o plano Diretor-paul Singer, Raquel Rolnik
Chico Withaker e Luiza Erun::lina.

Secretaria
Municipal de
Planejarrento - SEMPLA/
PMSP.

Cbs.39

28.07.90

Reunião Pró_O:::ntral Zona leste/
SP para indicação de delegados
ao Encontro Estadual.

Diversos Movimentos
Região Leste.

Cbs.40

03,04,05,
08/90

Encontro Estadual Pró-central
de
l-bvirrentos Populares de são Paulo.

Pró-central/ANAMPOS

/

/

de Representação Política
- Ma.urício Faria e
Vera L.Olaia.

Cidade Clandestina,
- Wrane M.Panizzi.
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4

Entrevistas
Sin6pse.

realizadas
Participação

c í.paçao CEHou
Ex-c:EB

entre março e julho de 1990.

são Paulo e Campinas.

Concomitante.

Pas tor aí.s Mimstn:
da Igreja da
ou ex-pas Igreja
toral
-

MRAD
Saude
fi ans por+e
M:Jradia

-

SAB

vínculo
cc::rnCN::;,

PT

Carrlidato
a cargo
Eletivo

Ref.N2

Durara 01
~mí.nu os

Insti tucio Opos Lçao
nal (Execu SirrlicaJ;
tivo,Legi~
Sirrlicalativo ou tos
l\ssessor ou
TécniCXJ) .

'I'écniCXJ/
Assessor
do M:Ni-

rrento

Coar .das
PrÕ--<:e.n- cx:rnPrÓ
Q> 00 CM

tral

SaÚde

Campinas
Entr.l

90

X

X

XX

Entr.2

120

X

X

XXX

Entr .3

90

X

X

Entr.4

180

X

X

Entr .5

90

X

X

X

XXX

Entr.6

60

X

X

X

XXX

X

Entr.7

30

X

X

X

X

X

Entr.8

60

X

X

X

X

X

X

90

X

X

X

X

Entr .9
Entr.lO
Entr.U
Entr.12
são

X

X
X

X

X
X

X

X

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

XXX

X

X

X

X

XXX

X

X

X

X

X
'.

•

X
X

X

X
X

X

90
90

X

XXX

XXX

90

X

X

X

Paulo

Entr .13

90

Entr .14

90

Entr .15

60

Entr.16

60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

X

X

X
X

X
X

X

A
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Quadro

5

Documentos

produzidos

e coletados

no âmbito

dos próprios

movimen

tos e ONG's.

I

/'
,/

REF. N9

AUTOR/TITULO

Doc.l

Sem autoria. "Conselho" dos Movimentos
melino Matarazzo,SP, mar.1990, mimeo.

Doc.2

Sem autoria. 89 Encontro dos Movimentos
melino Matarazzo-SP, mar.1990, mimeo.

Doc.3

Sem autoria.

Doc.4

GEP,URPLAN/PUC/SP.
O Conselho Popular de Osasco.
que história é essa? SP, (1), out.1984.

Doc.5

Sem autoria. Assembléia dos (as) trabalhadores (as)
que
moram nas ruas de são Paulo. Pastoral da Moradia da Ar
quidiocese de são Paulo-SP, jun.l990, mimeo.

Doc.7

Movimento de Saúde de Ermelino
SP, mar.1990, mimeo.

Doc.8

MOVIMENTO DA TERRA E MORADIA. Setor Ermelino Matarazzo
Agenda de Reuniões e Endereços-SP, mar. 90, mimeo.

Doc.9

MOVIMENTO DA TERRA E MORADIA. Diocese de são Miguel Paulista. Serviços gratuitosde advogados-SP, mar.1990,mimeo.

Doc.ll

ANSUR-ARTICULAÇÃO
NACIONAL DO SOLO URBANO. Relatório do
Seminário "Perspectiva~ do Movimento Popular X Governo-SP,
abro 1990, mimeo.

Doc.30

CEB's, CEDAP, CUT, COORD.PROV.DAS
COMISSÕES PRO-CP's, VÃ
RIAS ENTIDADES POPULARES.
O dedo do povo na Lei Orgâni=
ca: Boletim da Plenária Pró-Participação
Popular na Lei
Orgânica de Campinas - Campinas, n9 1, s.d., mimeo.

Doc.34

Doc.35

,CENTRAL.
Região.

de Vila-SP,

Populares

de Er-

de Er

s.d.,mimeo.

Matarazzo.

Jornal dos Movimentos Populares
Ano I, (O),
jun. 1990.

Cp's:

Convocatória.

de Campinas

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR - CEDAP.
Construindo a organização: texto de apoio ao Movimento
pular. Campinas, (2), s.d.

Doc.36
Formação.
Doc.37

Conselho

Populares

Teoria do conhecimento
Campinas, (I), s.d.

e educação.

O papel estratégico do Movimento
nos de Formação. Campinas, (2) , s.d.

Cadernos

e

Po

de

Popular.Cade~
Cont ...

49
Cont ...
Doc. 68

VIrI Encontro Nacional de ANAMPOS
to de Belo Horizonte, ago.1989, mimeo.

Doc.69

PRO-ARTICULAÇÂO
MOVIMENTOS SOCIAIS. Relat6rio do I Encontro dos Movimentos Populares de Região Leste,SP,abr.
1989, mimeo.

Doc.70

FML (FRENTE DE MOVIMENTOS E ENTIDADES
Informativo.SP,
abro 1990.

Doc.71

MOVIMENTOS
de Moradia

Doc.72

FREI BETTO (Assessor da Comissão Pr6-Central dos
Movimentos Populares). Dez propostas à construção de Central
de Movimentos Populates. SP, jul.90, mimeo .

Doc.75

. Nasce a Central dos Movimentos
-n-a-=l----:',,--'
O-=---=-S
ão Pau 10 ", 17/ O 5/ 9 O •

Doc.73

Sem autoria.
Texto baseado nas discussões das Plenárias
Municipais e Regionais do Estado de são Paulo. S.Paulo,
I199 O] , mimeo.

- Documen

DA LESTE) .Boletim

DE MORADIA. Boletim de União dos Movimentos
de são Paulo.SP, maio.90.

Populares.

Jor

J

Doe. 74

COMI SS'ÃO PRO-CENTRAL. Pe la cons trução da Cen-tral do Mov~
mento Popular. CAMP, CEAP (Passo Fundo) Caritas-Regional
e CPC-RS.

Doc.76

Sem autoria. Relat6rio do Encontro Estadual Pr6-Central
de Movimentos Populares de são Paulo. são Bernardo
do
Campo, ago. 1990, mimeo.

Doc.77

Sem autoria.
Texto aprovado no Encontro Estadual pr6Central de Movimentos Populares de são Paulo.
são Bernardo do Campo, ago. 1990. mimeo.

Doc.78

TARSO MORAIS.
Os Conselhos Populares
Jornal Alternativa, Teresina, s.d.

Doc.79

PRO-CENTRAL DOS MOVIMENTOS POPULARES DE SÃO PAULO.
nal da Pr6-central.
SP, ano I, (1), jul.1990.

Doc.80

MOVIMENTOS POPULARES DE CAMPINAS E REGIÃO.
tral. Campinas. Ano I, (1), jul.90.

Doc.81

Sem autoria. Conselhos Populares: resumo de alguns pontos
[São Bernardo do Campo e Santo André J,
~ez 1988J.

são mesmo

sérios?

Jor-

Jornal da Cen
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Documentos

referidos

à participação

popular

e produzidos

por ato-

res institucionais.

,

/

I

I

j

REF~~9

AUTOR/TITULO

Doc.lO

Ricardo Galletta (Assessor para Participação Popular de
Prefeitura Municipal de Campinas). Conselhos Populares
em Campinas, .(Prefei tura Municipal de Campinas) abr .1989.

Doc.23

Sem autoria.
Povo decidirá como organizar conselhos.
Campinas. Diário Oficial do Município, 03.04.90.

Doc.27

PREFELTURA MUNICIPAL DE CAMPINAS,
Assessoria para Participação Popular. Projeto de Comunicação.
Campinas,
mai.1990, mimeo.

I

J

Doc.28

A participação popular na Lei Orgânica do Mu
nicIpio de Campinas: levantamento de todos os dispositI
vos referentes à participação popular contidas na L.O.M.
de Campinas, mimeo.

Doc.29

ADMINISTRAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS. Orçamento Municipal
90: aumento do IPTUi em quem esse fantasma mete medo?
Campinas (1989).

Doc.3l

BANCADA DO PT CAMPINAS.
pinas, out. 1989.

Doc.38

JACO BITTAR. Subsídios
crise do PT. Campinas,

Construindo

a Lei Orgânica.

à qualificação

do debate

Cam

sobre

a

jun.1990.

Cod. 45

CELSO DANIEL (Prefeito de Santo André). Participação
pular. Teoria e Debate, SP. (2) mar .1988.

Doc.46

ADMINISTRAÇÃO SANTO ANDRÉ.
Participação Popular
parência administrativa.
Santo André, mar.1989.

Doc.47

Jost CORREIA, (Membro do Diretório Municipal do PT (SP)
Documento interno para discussão: Conselhos Populares e
participação na cidade de são Paulo. Jan.1989, mimeo.

Doc.48

Partido dos Trabalhadores. Diretório Municipal. Resoluções sobre Conselhos Populares, SP, jan.1989, mimeo.

Doc.49

PREFEITURA
ago.89.

Doc.50

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PINHEIROS (SP). Novos tempos: ór
gão de divulgação de Regional de Pinheiros. Itaim-Bibi~
PMSP.
Cont ...

DE SÃO PAULO.

A prefeitura

mostra

Po-

e Trans

o que faz,

51
Cori t, ..

Doc.51

PREFEITURA MUNICIPAL
isto é da sua conta

Doc.52

PARTIDO
cional.

Doc.53

ALIpIO FREIRE e RICARDO AZEVEDO. Luiza Erundina: sem me
do de ser governo.
Teoria e Debate.
são Paulo, (11) .
jul, ago, set.1990.

/

DE SÃO PAULO.
mar. 1990.

Jornal

das Plenárias:

DOS TRABALHADORES. Teses para o 79 Encontro
são Paulo 31/05, 01,.02 e 03/06/1990.

Na-

I

/

Doe. 54 ,
I

Raquel Rolnik (Diretorane Planejamento da SEMPLA/SP). e
Maria Lucia R.Martins (Coord,dos Núcleo Reg. Planej.)
Planejamento,
descentralização
e democratização
da gestão municipal.
Petrõpolis, Centro de Defesa dos Direitos Humanos, 1989.

Doc.55

FRANCISCO MACENA DA SILVA (Adm.Regional da Vila Prudente, SP).
A regionalização da representação política.
são Paulo, mai.1990, mimeo.
(Texto apresentado no semi
nário "A cidade de SP e o Poder Local" org.pela PUC/SP
e Secr.das Adm.Regionais/PMSP).

Doc.56

MAURICIO FARIA (Vereador, PT, SP). A regionalização
da
representação política. são Paulo, maio 1990, mimeo.
(Texto apresentado no seminário: "A cidade de são Paulo
e o Poder Local" org. pela PUC/SP e Secr. das Adm. Regionais/PMSP) .

Doc.57

ALDAIZA SPOSATI. (Secretária da Secr.das Adm.Regionais
de SP). Direito à cidade e Segregação espacial.
são
Paulo. mai.1990, mimeo. (Texto apresentado no Seminário: liAcidade de são Paulo e o Poder Local". org.pela
PUC/SP e Secr. das Adm.Regionais/PMSP) .

Doc.81

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO - Plano Diretor de
são Paulo: perfil e procedimentos para discussão.
são
Paulo, ago.90.

Doc.83

PARTIDO DOS TRABALHADORES.
Secretaria Comunitária.
Julia Petri e José Augusto Zaniratti. O PT e a central do
Movimento Popular. Porto Alegre, mar.90, mimeo.

-e
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