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RESUMO

COSTA, Mônica Rodrigues. Experiências emancipatórias: alternativas políticas e
políticas alternativas dos movimentos sociais no Nordeste. 195 f. Tese (Doutorado
em Serviço Social) - Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Universidade
Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

O estudo analisa a emancipação como inspiração da luta social na transição

paradigmática e societária. A emancipação é tratada atualmente, no conjunto das

críticas elaboradas à tradição marxista e ao projeto universal de socialismo, que

coloca em debate a modernidade como projeto de humanidade e aprofunda novas

perspectivas na teoria crítica, pós-estruturalistas e pós-modernas. Parte da hipótese

de que projetos políticos alternativos emancipatórios são possibilidades de criar

alternativas de modos de vida ao neoliberalismo. O objetivo geral do trabalho é

contribuir para a reflexão sobre projetos políticos emancipatórios, na transição

paradigmática e societária, tomando como campo empírico as lutas dos movimentos

sociais no Nordeste brasileiro, a partir de 1990 até 2002. A pesquisa desenvolvida

foi qualitativa, inspirada na etnografia, e teve como procedimento a análise de

conteúdo de documentos de domínio público e dos textos das transcrições das

entrevistas. Foram tratados em eixos temáticos: antagonismos, comunidade,

conflitos sociais, dimensão estético-expressiva, dimensão educativa, institucionalidade,

práticas articulatórias, proximidade/intimidade, projetos políticos emancipatórios, o

fazer política e religiosidade. O trabalho constrói uma reflexão acerca de projetos

políticos alternativos e emancipatórios, no plural, como possibilidade de criar

alternativas de modos de vida ao neoliberalismo. São denominadas de alternativas

políticas e políticas alternativas as práticas propositivas desenvolvidas pelos

movimentos sociais no Nordeste, que revelam potenciais emancipatórios, indicam o

esforço para enfrentar/superar a conjuntura neoliberal, bem como afirmam a

possibilidade de um outro mundo.

Palavras-chave: Transformação social. Emancipação. Projetos políticos

emancipatórios. Políticas alternativas. Alternativas políticas.



RÉSUMÉ

COSTA, Mônica Rodrigues.Expériences émancipatrices: les alternatives politiques
et les politiques alternatives des mouvements sociaux dans le Nordeste. 195 f. Thèse -
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

L’étude analyse l’émancipation comme inspiration de la lutte sociale dans la

transition paradigmatique et sociétaire. L’émancipation est traitée actuellement, dans

l’ensemble des critiques faites à la tradition marxiste et au projet universel de

socialisme qui ouvre le débat sur la modernité comme projet d´humanité et

approfondit de nouvelles perspectives dans la théorie critique, poststructuralistes et

postmodernes . Nous partons de l’hypothèse que des projets politiques alternatifs

émancipateurs sont des possibilités de créer des alternatives de mode de vie face au

néolibéralisme. L’objectif général de cette étude est d’apporter une contribution à la

réflexion sur des projets politiques émancipateurs, dans la transition paradigmatique

et sociétaire en prenant comme champ empirique les luttes des mouvements sociaux

dans le Nordeste brésilien à partir de 1990 jusqu’en 2002. La recherche développée

a été qualitative, inspirée par l’ethnographie ; elle a utilisé comme procédé l’analyse

du contenu de documents du domaine public et des textes de transcription des

interview. Nous avons traité les thèmes suivants : les antagonismes, la communauté,

les conflits sociaux, la dimension esthético-expressive, la dimension éducative,

l’aspect institutionnel, les pratiques articulaires, la relation proximité – intimité, , les

projets politiques émancipateurs, l’action politique et la religiosité. Ce travail élabore

une réflexion sur des projets politiques alternatifs et émancipateurs, au pluriel,

comme étant une possibilité de créer des alternatives de mode de vie face au

néolibéralisme. Nous avons appelé alternatives politiques et politiques alternatives

les pratiques intentionnelles développées par les mouvements sociaux dans le

Nordeste, pratiques qui révèlent les potentiels émancipateurs, indiquent l’effort fourni

pour affronter et même surpasser la conjoncture néolibérale en même temps qu’elles

assurent la possibilité d’un autre monde.

Mots-clefs: Transformation sociale. Émancipation. Projets politiques alternatifs.

Politiques alternatives. Alternatives politiques.
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INTRODUÇÃO

Agradeço por estar aqui
Agradeço por poder cantar
E ver você ouvir
E tentar entender essa mensagem
Que eu quero transmitir

Presente de um Beija-Flor
Natiruts

Este trabalho teve início com uma pesquisa cujo objetivo era identificar, nas

identidades coletivas dos movimentos sociais no Nordeste, uma regionalidade e os

aspectos da cultura política presentes. A pesquisa, iniciada em março de 2001 e

encerrada em agosto de 2002, foi realizada sob a coordenação da Escola de

Formação Quilombo dos Palmares (EQUIP), uma organização não governamental

que atua no campo da educação popular no Nordeste brasileiro, com a minha

participação como membro dessa coordenação.

O desenvolvimento do processo de pesquisa ensejou novos estudos. Agora o objeto

de trabalho é a emancipação como inspiração da luta social, na transição

paradigmática e societária em que vivemos. Este tema é tratado na atualidade, no

conjunto das críticas elaboradas à tradição marxista e ao projeto universal de

socialismo, que coloca em debate a modernidade como projeto de humanidade e

aprofunda novas perspectivas na teoria crítica, pós-estruturalistas e pós-modernas.

A provocação para refletir sobre esta problemática reside, primeiro, no significado

que a idéia de transformação social teve sobre a ação política dos movimentos

sociais populares brasileiros. Em segundo, nos reflexos das transformações

societárias a partir dos anos 1990, que modificam profundamente o cenário da

política e do político – a reformulação do Estado brasileiro, os processos

democráticos em curso e a pluralidade de antagonismos decorrentes das múltiplas

identidades que se fazem presentes nesta realidade.

O cenário internacional e nacional, nas últimas décadas do século XX, e as

experiências políticas que nele transcorrem – experiências nem sempre exitosas –

indicam que os paradigmas de transformação social nos quais se referenciavam

estão em crise.
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A partir dos anos 1980, com os processos progressivos de implantação do projeto

neoliberal e a globalização, grandes mudanças se efetivam nas sociedades.

Complementam este quadro a dissipação da experiência socialista no Leste

Europeu e o fim da Guerra Fria, que contribuem para dissolver a polaridade

socialismo e capitalismo, e abalam a esquerda política e a política de esquerda

(LACLAU; MOUFFE, 2004). O neoliberalismo se torna hegemônico.

A crise e derrocada do projeto socialista, do “socialismo real”, como utopia que nutre

a política de esquerda, com base no paradigma de transformação social

revolucionário, prolifera e aprofunda as críticas à modernidade e à tradição marxista.

O debate põe em questão as pretensões da modernidade como projeto universalista

e os fundamentos que lhe dão sustentação.

Mesmo com certo arrefecimento político-ideológico no início dos anos 1990, as lutas

sociais continuam se proliferando por toda parte, uma série de conflitos étnicos

eclodem, assim como conflitos culturais, ambientais, religiosos; que revelam

múltiplas identidades coletivas envolvidas em antagonismos particularistas, que não

encontram guarida nas explicações neoliberais ou marxistas. Para Mouffe (2001, p.

41):

[...] somente utilizando todas as implicações da crítica do
essencialismo – que constituem o ponto de convergência da
abordagem anti-racionalista – é possível captar a natureza da política
e reconhecer o desafio que o projeto democrático enfrenta
atualmente.

As críticas feitas pelo pensamento “pós-moderno” e rejeitadas pelo pensamento

racionalista, no qual se inclui o neoliberalismo e a tradição marxista, questionam os

fundamentos sobre os quais se ergue esta razão. O debate entre modernidade e

pós-modernidade, segundo Huyssem (1992), examina a condição histórica, a

capacidade de transformação cultural e social.

A criação de redes, fóruns e outros tipos de práticas articulatórias entre os

movimentos sociais parece globalizar cada vez mais a luta social num mundo já

globalizado economicamente. Foi a partir desse “novo movimento” dos movimentos

sociais que a questão começou a se formular. Frente à crise da tradição marxista,
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como teoria crítica que deu suporte ao projeto político de esquerda, como entender a

ação política dos movimentos sociais do campo progressista.

No Brasil, a produção do conhecimento sobre os movimentos sociais a partir dos

anos 1970 é feita a partir de um olhar crítico, porém problemático, numa conjuntura

ditatorial, que estimula a pensar a contribuição dos movimentos sociais para a

mudança na cultura política, ao mesmo tempo que impõe limites. Para Cardoso

(1994, p. 84) o problema reside na construção das interpretações sobre os

movimentos sociais:

Assim, em nome de uma ciência social crítica, nós fizemos uma
ciência social engajada e pouco crítica, utilizando os discursos que
os próprios movimentos sociais realizavam e ofereciam, estando as
interpretações muitas vezes coladas a esses discursos.

Aliado a isso, parte das questões não podiam ser tratadas, por colocar em risco a

prática política no período ditatorial. Nos anos 1980, com os processos de

democratização da sociedade brasileira, a participação político-institucional gera

estudos sobre a institucionalização dos movimentos sociais, porém, segundo

Cardoso (1994), o recorte dado a estes estudos dificultou a compreensão dos

processos e das dinâmicas posteriores.

Conforme o exposto, o conhecimento acerca dos movimentos sociais revela

ambigüidades na problematização de sua experiência, que repercute no período de

meados dos anos 1980 aos anos 1990, como crise desses agentes sociais. Qual a

capacidade real de mudança social dos movimentos sociais? Que inspiração

alimenta suas lutas sociais?

Parto do suposto de que há um campo da luta social que tem um sentido libertário,

pontuando este libertário como a necessidade de livrar-se da condição que oprime,

seja ela econômica, cultural, social ou qualquer outra, e das inquietações em relação

ao conhecimento sobre as experiências dos movimentos sociais.

Diante da transição paradigmática e social da contemporaneidade, o problema desta

tese é: qual o sentido de emancipação que os movimentos sociais imprimem às

suas lutas políticas, num contexto de crítica do projeto socialista de sociedade, de
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mudança dos referenciais políticos de esquerda, do enfrentamento do neoliberalismo

e da afirmação de que outro mundo é possível?

No intuito de dar conta do problema em pauta, abordaram-se as tendências

explicativas da dinâmica dos processos de transformação social na modernidade e a

crítica pós-marxista e pós-moderna a estes processos. As críticas pós-estruturalistas

foram assumidas como referentes para pensar a transformação social

contemporânea.

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para a reflexão sobre projetos políticos

emancipatórios, na transição paradigmática e societária, tomando como campo

empírico as lutas dos movimentos sociais no Nordeste brasileiro, a partir de 1990 até

2002.

Este objetivo se desdobra em objetivos específicos: captar os processos que

formulam as identidades dos movimentos sociais na região, como processos

relacionais que se estabelecem a partir das práticas articulatórias; refletir sobre a

contribuição dos movimentos sociais para a construção de projetos políticos

emancipatórios na região; e, por último, compreender os antagonismos particularistas

colocados pelos movimentos no espaço público a partir das lutas e estratégias

adotadas como modo de dar visibilidade a suas causas e problemáticas.

As expressões da emancipação foram percorridas através dos projetos políticos

liberal e socialista da modernidade. A partir da crítica à modernidade e à formulação

de projetos de sociedade, penso que se apresentam três perspectivas: a primeira,

apoiada na tradição crítica marxista, reafirma o projeto socialista; a segunda, a com

base na crítica pós-moderna, rejeita a possibilidade de projeto político, raciocinando

a partir de projeto unitário; a terceira, em processo de elaboração, referenciada na

crítica à teoria crítica marxista, ou o pós-estruturalismo, afirma a importância de

elaborar projeto(s) político(s) balizado(s) pela democracia, como modo de enfrentar

o neoliberalismo e ressignificar a política na atualidade.

A crítica pós-estruturalista à emancipação humana enfatiza o caráter parcial

(MOUFFE, 2003) e relacional da emancipação. Abordando-a como relações

emancipatórias, Santos (2002, p. 269) diz:
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Não há emancipação em si, mas antes relações emancipatórias,
relações que criam um número cada vez maior de relações cada vez
mais iguais. As relações desenvolvem-se, portanto, no interior das
relações de poder, não como o resultado automático de uma
qualquer contradição essencial, mas como resultados criados e
criativos de contradições criadas e criativas.

A emancipação como processo relacional não é um dado, mas uma possibilidade a

ser criada na experiência social, expressando suas contradições e as contradições

do sistema.

O alinhamento deste trabalho com a terceira perspectiva acima citada parte da

hipótese de que os movimentos sociais constroem projetos políticos alternativos e

emancipatórios, no plural, como possibilidade de criar alternativas de modos de vida

ao neoliberalismo. O plural utilizado nos termos significa radicalizar a emancipação,

no sentido de liberar de quaisquer colonialismos as comunidades locais-globais.

Esses projetos são instáveis, permeáveis às interações que se dão entre as

identidades dos movimentos sociais. Guardam ambigüidades e ambivalências,

próprias às práticas articulatórias que adensam as temáticas e causas que

defendem.

Para responder ao conjunto de propósitos expostos nesta introdução o trabalho foi

distribuído em cinco capítulos. O processo da pesquisa é apresentado no primeiro

capítulo. No segundo, são tratados os paradigmas de transformação social na

modernidade e a crítica paradigmática pós-moderna, a partir da trajetória neoliberal

e sua configuração atual; a proposição da tradição marxista e a crítica pós-

estruturalista nos marcos de uma modernidade transformada; a crítica pós-moderna

como saída da modernidade e a crítica pós-moderna como transição paradigmática;

encerrando com um posicionamento quanto à transformação social e a tentativa de

situá-la na realidade brasileira.

No terceiro capítulo, estão expostos os projetos políticos na modernidade e as

noções de emancipação produzidas pelos campos teóricos que os orienta. A crítica

aos projetos políticos de modernidade é apresentada nas três perspectivas já

citadas, que produzem interpretações diferenciadas para a própria idéia de projeto.

Ao final, alguns traços são delineados para pensar projetos políticos emancipatórios

a partir das lutas sociais.
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O quarto capítulo apresenta um panorama da realidade nordestina: o desenvolvimento

econômico, as forças político-sociais, os indicadores sociais e aspectos culturais e

ambientais. Insere-se nesta realidade uma contextualização dos movimentos sociais

populares pesquisados, aglutinados nas temáticas a que se referem suas causas.

O quinto capítulo apresenta a análise dos dados a partir de eixos conceituais

oriundos do referencial teórico e dos temas que emergem da pesquisa, referindo-se

às identidades coletivas dos movimentos sociais populares, os antagonismos que

promovem, suas práticas articulatórias, a sua dimensão educativa, os conflitos, a

política, a presença da religiosidade, os projetos políticos emancipatórios que

desenvolvem no enfrentamento da realidade.

Por fim, as considerações finais buscam responder aos objetivos propostos pela

pesquisa. Para isso faz um novo percurso pela tese, articulando objetivos,

referencial teórico, hipótese e análise dos dados.
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1 O PROCESSO DA PESQUISA

Que a gente precisa ver para crer
Diz o dito popular
Uma vez que é feito só para ser visto
Se a gente não vê, não há.

Luar
Gilberto Gil

Conforme pontuado inicialmente, este é o segundo momento da pesquisa, por essa

razão é imprescindível resgatar o processo inicial, como parte da construção desta

nova fase, e ao mesmo tempo contextualizar as opções metodológicas e de método

de análise.

A idéia de realizar uma pesquisa qualitativa de caráter regional, destacando em cada

estado movimentos expressivos e diversificados em seu conjunto, era um desafio,

que foi superado com a formação de uma equipe de trabalho. Esta equipe foi

composta por um educador popular membro da Rede de Educadores Populares do

Nordeste e indicado por cada núcleo estadual a ela pertencente, tomando como

critério ter algum tipo de experiência em pesquisa.

O motivador principal, no momento inicial da pesquisa, era construir uma leitura

atualizada acerca de movimentos sociais populares no Nordeste brasileiro: suas

trajetórias a partir da década de 1990, objetivos e métodos de ação, capacidade e

potencial para intervir na realidade e para construir identidades coletivas

(ANDRADE, 2004).

Optou-se por um processo pedagógico, com raízes na tradição da educação

popular, efetivado como pesquisa participante de caráter exploratório1, que gerou

uma experiência coletiva de elaboração, reflexão e construção do conhecimento,

desde o projeto de pesquisa e dos instrumentais utilizados na coleta dos dados, à

produção dos relatórios finais da pesquisa. Conforme Gil (1999, p.47),

1 Para Gil (1999, p.43) “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores”.
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Tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa participante se
caracterizam pelo envolvimento dos pesquisadores e dos
pesquisados no processo de pesquisa. Neste sentido distanciam-se
dos princípios da pesquisa científica acadêmica.

A pesquisa participante assume a existência de um relacionamento entre o

pesquisador e o pesquisado, colocando a pesquisa em situação de relatividade em

função do papel ativo do observador, é neste aspecto que a pesquisa participante se

distancia da tradição da pesquisa científica acadêmica.

Para a condução deste processo foram realizadas oficinas de trabalho coletivo. As

oficinas tiveram como objetivo proporcionar momentos de reflexão coletiva, troca e

análise das informações da pesquisa individual de campo. Deste modo, foram

desenvolvidas cinco oficinas que articularam as experiências dos pesquisadores

com a coleta de dados, a análise das informações obtidas, reflexões acerca das

descobertas e novas questões e/ou lacunas a serem investigadas.

O aporte etnográfico contribuiu para estimular na aproximação com os movimentos

uma postura de estranhamento, ao acompanhar atividades, observar, perguntar,

refletir. Postura que tenta captar e apresentar o real em sua vitalidade (GEERTZ,

2002), a partir do relato possível.

Esta intencionalidade, é claro, é sempre relativa, pois envolve o olhar parcial e

subjetivo do pesquisador (GEERTZ, 2002). De qualquer modo, as impressões,

experiências e observações foram trocadas, de modo a levantar perguntas.

A amostra de movimentos foi delimitada a partir de alguns critérios: 1) a

expressividade política dos movimentos no estado – organização ou articulação em

âmbito estadual, visibilidade política e intervenção nas políticas públicas; 2) garantir

a diversidade dos movimentos sociais na região nordestina, contemplando

movimentos urbanos e rurais, movimentos vinculados ao mundo da produção e

movimentos vinculados a outras causas (racial, cultural, orientação sexual, gênero);

3) viabilidade operacional da pesquisa no estado – conhecimento e possibilidade de

aproximação do pesquisador e; 4) opção preferencial por uma organização/entidade

e não por ações, formas de luta ou articulações.



19

Os movimentos eclesiais populares, movimentos sindicais urbanos e rurais,

movimentos de saúde e o MST – Movimento Sem Terra; não compõe a amostra por

já existir uma vasta produção a seu respeito. Foram selecionados a princípio 18

movimentos, dois por estado, dos quais dois foram excluídos durante o

levantamento de dados, devido à dificuldade de acesso dos pesquisadores.

Um terceiro foi eliminado na etapa atual do trabalho, pois durante o processo de

análise dos materiais coletados se constatou sua incompatibilidade com os

propósitos desta pesquisa, uma vez que não se trata de um movimento, mas de uma

entidade prestadora de assistência social aos membros associados. Assim, a

amostra final se circunscreve a 15 movimentos, que se encontram distribuídos

conforme o mapa a seguir:

Figura 1 – Mapa do Nordeste com a localização dos movimentos sociais pesquisados.
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Para estudar estes 15 movimentos, foram selecionados os dados dos três tipos de

instrumento utilizados no processo inicial da pesquisa, que ofereceram informações

complementares entre si: pesquisa documental, entrevista e observação

participante. A primeira etapa da pesquisa constou da coleta de documentos de

domínio público2, que, segundo Spink (1999, p. 126):

São produtos em tempo e componentes significativos do cotidiano;
complementam, completam e competem com a narrativa e a
memória. Os documentos de domínio público, como registros, são
documentos tornados públicos, sua intersubjetividade é produto da
interação com um outro desconhecido, porém significativo e
freqüentemente coletivo.

Os documentos de domínio público contribuem para se conhecer a trajetória dos

movimentos, captar seus posicionamentos, a formulação de suas lutas e proposições,

as ações políticas que desenvolvem as mudanças e/ou permanências em sua

existência.

Considerou-se para a amostra documental todo tipo de documento. A maioria são

atas, relatórios e textos como: projetos, avaliações, estatutos e planejamentos. Há

também, em menor quantidade, fôlderes, notícias de jornal de circulação local,

jornais produzidos pelos movimentos, boletins, cartilhas, correspondências, matérias

de revistas, cartazes, letras de músicas.

Em complemento a esta aproximação progressiva da dinâmica cotidiana dos

movimentos, e para aprofundar a riqueza dos diferentes sentidos produzidos em seu

interior, a realização das entrevistas pareceu um acerto.

Neste sentido, a entrevista como uma interação entre o pesquisador e os membros

participantes dos movimentos permitiria captar nuances, situando e contextualizando

a pesquisa (PINHEIRO, 1999). As entrevistas foram elaboradas com roteiros semi-

estruturados3, apenas como orientadores, e realizadas individualmente. O critério de

seleção dos entrevistados foi o de acessar, a partir das diferentes posições no

movimento, as diversas visões sobre os mesmos: dirigentes, membros sem cargo,

assessores (as), num máximo de cinco por movimento.

2 Para Spink (1999) os documentos de domínio público refletem os posicionamentos de grupos sociais, ou
instituições, enfim, são produtos sociais, que servem para identificar as mudanças que ocorrem no cotidiano.

3 O roteiro de entrevista está nos anexos.
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Simultaneamente, a observação transcorreu durante os dois momentos anteriores e

prosseguiu depois, no acompanhamento de atividades, entabulando conversação

continuada e informalmente (GASKELL, 2005, p. 64), cuja ênfase é absorver o

processo que dinamiza o movimento.

É importante esclarecer que os relatórios finais da pesquisa participante, como

primeira etapa da pesquisa, refletiram o caráter relacional da pesquisa e as

diferenças de experiência de formação de cada pesquisador, não se enquadram,

portanto, no perfil dos textos científicos acadêmicos, são antes sistematizações das

experiências dos movimentos sociais populares pesquisados.

Para este estudo, utilizando a mesma fonte de informação, a análise de conteúdo é

escolhida como método de análise de texto, de modo a produzir “inferências de um

texto focal para seu contexto social de maneira objetivada”4 (BAUER, 2005, p. 191).

Um mesmo corpus5 de texto pode produzir diferentes leituras, dependendo dos

vieses que contém, dos objetos a serem investigados e das opções teóricas do

pesquisador (BAUER, 2005).

Na análise de conteúdo há procedimentos diferentes a serem adotados, relacionados

com a natureza das mediações simbólicas, que criam representações do mundo.

Segundo Bauer (2005), através destas representações, há a contextualização dos

conteúdos expressos nos textos, que podem ser de dimensão sintática e semântica.

Foram adotados os procedimentos semânticos, por focalizarem os sentidos

denotativos e conotativos dos textos, os temas e avaliações.

Palavras, sentenças e unidades maiores de texto são classificadas
como exemplos de temas predefinidos e avaliações. A co-ocorrência
freqüente de palavras dentro da mesma frase ou parágrafo é tomada
como indicador de sentidos associativos. (BAUER, 2005, p.193).

A intenção na análise de conteúdo dos textos não foi levantar a ocorrência de

palavras ou sentenças, mas trazer à tona os temas recorrentes nos diversos

movimentos sociais pesquisados, tomando seus sentidos associativos.

4 O autor esclarece que maneira objetivada refere-se aos procedimentos da pesquisa, que a partir de sua
codificação criam nova informação sobre o texto.

5 Segundo Bauer & Aarts (2005) um corpus pode ser uma coleção completa de escritos, o conjunto de uma obra
sobre um assunto, uma coleção de materiais determinada com as quais se irá trabalhar. “Um corpus de texto é
a representação e a expressão de uma comunidade que escreve.” (BAUER; AARTS, 2005, p. 192).
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Foi analisado um total de 663 documentos, sendo: 126 atas; 120 relatórios; 221

textos; 13 estatutos; 77 correspondências; 12 fôlderes; 65 matérias de jornal da

imprensa local ou nacional; 20 jornais e boletins produzidos pelos próprios

movimentos; 3 cartilhas; 4 matérias de revista; um cartaz e um cadastro de pessoa

jurídica. Além disso, foi também feita à análise dos textos transcritos das 65

entrevistas realizadas com membros participantes dos movimentos pesquisados.

A idéia foi extrair com o máximo de cuidado o conjunto das temáticas que emergem

dos textos, não restritas ao objeto da pesquisa, para poder reconstruir, segundo

Bauer, mapas de conhecimento, através da linguagem utilizada para representar o

conhecimento do mundo e o autoconhecimento.

Para classificar o material colhido na amostra foi inicialmente utilizado o recurso de

unidades temáticas: que tipo de documento utilizar – as atas, os relatórios? Foi feito

um quadro com uma listagem de todos os tipos de documentos coletados e sua

presença nos movimentos, para identificar se poderia ser analisado apenas um tipo

de documento em todos os movimentos. Com a descoberta de que não havia um

tipo de documento que pudesse servir de padrão de análise em todos os

movimentos, tomei a decisão de trabalhar com todos os documentos e as

entrevistas.

O segundo passo foi levantar nos documentos e entrevistas todas as temáticas

emergentes, o que resultou num quadro de temáticas emersas das entrevistas e em

outro de temáticas surgidas dos documentos. Para classificar este material, as

temáticas começaram a ser agrupadas e codificadas em eixos, à luz dos sentidos

atribuídos pelos movimentos: lutas sociais, estratégias de ação, dinâmica interna, etc.

O terceiro quadro comportou a primeira codificação do material, que se articula a

partir de um princípio organizador da análise as identidades coletivas. Este primeiro

agrupamento foi retrabalhado buscando uma afinação da codificação com o

referencial teórico e o objetivo da pesquisa.

Neste ponto de tratamento dos dados as temáticas levantadas são agrupadas a

partir de sua sintonia com os componentes dos conceitos - as noções primárias, que

visam dar coerência à construção do referencial de codificação (BAUER, 2005).
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Para este passo foram elaborados os descritores dos conceitos presentes no

referencial teórico e construído um referencial para algumas noções que emergem

da codificação das temáticas, mas que não constavam do sistema teórico. Deste

modo, foi feita uma recodificação e um reagrupamento das temáticas.

O terceiro quadro foi reelaborado a partir deste encontro entre os eixos iniciais e o

referencial teórico da pesquisa, criando assim um sistema de categorização através

dos conceitos e noções primárias. Este quadro, na realidade, se desdobra em dois

quadros, que utilizam a denominação de eixos temáticos como forma de agregar os

conceitos e as noções explicativas utilizadas: 3A – eixos temáticos das entrevistas; e

3B – eixos temáticos dos documentos.

Finalmente, o quarto quadro é uma síntese, que apresenta os eixos temáticos

categorizados e as temáticas oriundas das entrevistas e dos documentos. A análise

de conteúdo, segundo Bauer, é um processo de construção, que deve considerar a

coerência e a simplicidade para fazer fluir os códigos (codificação) para um único

princípio.

No trabalho em pauta, o princípio organizador da análise já citado, as identidades

coletivas, cujos conceitos e noções a serem tratados são: 1) antagonismos, 2)

comunidade, 3) conflitos sociais, 4) dimensão educativa, 5) dimensão estético-

expressiva, 6) institucionalidade, 7) práticas articulatórias, 8) proximidade/intimidade,

9) projetos políticos emancipatórios, 10) o fazer política e 11) religiosidade.

Para melhor compreensão, o quadro abaixo articula os conceitos às noções

primárias que são utilizadas como elementos que possibilitam manter a coerência da

análise, na medida em que demonstra o que em cada conceito será verificado para

dar sustentação a codificação.
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Quadro 1 – Conceitos e noções primárias de codificação

Conceitos Noções Primárias

Antagonismos
- identidades coletivas envolvidas
- como se expressam os antagonismos

(que rupturas apresentam)

Comunidade

- solidariedade (reciprocidade)
- participação (comunitária, no movimento)
- espaços públicos (manifestação,

organização)

Conflitos sociais
- tipos de conflitos (internos, externos)
- quais os conflitos (gênero, etnia, cultural,

ambiental, sexual, etc.)

Dimensão educativa

- concepção de educação (visão de
educação e de mundo)

- tipos de processo educativo (internos,
externos)

- conteúdos educativos

Dimensão estético-expressiva

- autoria (individual, coletiva)
- prazer (arte, lazer)
- artefactualidade discursiva (discursos,

disputas de sentido)

Institucionalidade
- hibridismo (aspectos organizativos e

estruturadores do movimento, capacidade
mobilizatória)

Práticas articulatórias
- pontos nodais de fixação parcial de

sentido (tipos de articulação – interna,
externa; sentido das articulações)

Proximidade/intimidade - responsabilidade pelo outro
(compromisso, cuidado, subjetividade)

Projetos políticos emancipatórios
- abertura de novos caminhos (políticas

alternativas e alternativas políticas)

O fazer política
- práticas, discursos e instituições

(estratégias de luta, controle social, ação
propositiva e cultural)

Religiosidade
- ética (articulação do discurso religioso e

político – expressão das concepções de
mundo e da política)

A pesquisa é a construção dos instrumentos de coleta e da própria análise dos

materiais coletados, portanto, um processo criativo. Embora seguindo uma

determinada lógica dos procedimentos vinculada à abordagem analítica escolhida,

há sempre espaço para mobilidade. Sendo assim, ao contrário de muitas pesquisas
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que criam os códigos antecipadamente com base na teoria e no objetivo da

pesquisa, a codificação foi elaborada posteriormente ao levantamento de temas.

Suas conseqüências são a emergência de noções não previstas anteriormente, o

que exige uma ampliação conceitual, e a incorporação na análise de temas não

previstos inicialmente. Isto posto, abrem-se as janelas para olhar o trabalho.
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2 PARADIGMAS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NA
MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE

Ameaça mais sombria atormentava o
coração dos filósofos: que as pessoas
simplesmente não querem ser livres e
rejeitassem a perspectiva da libertação pelas
dificuldades que o exercício da liberdade
pode acarretar.

Bauman

Este texto tem como pano de fundo a transição paradigmática, o que se busca é

compreender os paradigmas de transformação social que se desenvolvem na

modernidade, os discursos que lhe dão sustentação e os discursos que emergem da

crítica pós-moderna à modernidade. A transformação social é considerada em sua

relação com o capitalismo e abordada a partir de tendências, de modo a ir

construindo o campo de inspirações que dão sentido à ação coletiva e política dos

movimentos sociais.

As mudanças profundas na sociedade em que vivemos se aceleraram nas últimas

décadas do século XX, acrescidas do naufrágio de algumas experiências políticas

(comunismo, social-democracia e a frágil democracia da América Latina), com efeito

devastador nas ciências sociais, imprimindo uma nova dinâmica crítica à

modernidade, de ordem científica, cultural e política, que apesar de heterogênea é

aglutinada em torno do termo pós-modernidade6.

O debate entre modernidade e pós-modernidade põe em questão, entre outras

coisas, as categorias convencionais da mudança social – crise, transformação social

e revolução7. A pós-modernidade problematiza a reflexão acerca da condição

histórica e sua capacidade de transformação cultural e social, é um fenômeno

relacional (HUYSSEM, 1992), cheio de tensões, que dá voz a outras sensibilidades.

6 Segundo Huyssem (1992) e Bauman (1997), na noção de pós-moderno está implícito o elemento crítico e de
oposição, seu significado não se circunscreve ao cronológico (fim da modernidade e sua substituição), mas
pretende desmistificar as pretensões da modernidade.

7 Para Bech (1997) estas categorias estão em evidência na compreensão da nova sociedade.
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Na América Latina, o pensamento pós-moderno encontra um terreno reativo, em

parte pela experiência de desigualdade que se mantém historicamente, agravada

pela implantação do projeto neoliberal no continente, cujos opositores têm na

tradição marxista sua principal fonte de inspiração crítica. Por outro lado, ao

questionar o conjunto das tradições teóricas predominantes na modernidade inclui a

crítica à tradição marxista, pensamento crítico predominante no continente.

O discurso pós-moderno se posiciona como pensamento crítico, contudo, não é um

discurso unificado nem homogêneo; busca seguir a inspiração crítica sob novos

prismas, é desconstrutivo em relação ao conjunto de “crenças ainda predominantes

na cultura proveniente do iluminismo” (FLAX, 1992, p. 221), numa abertura para novas

compreensões dos fenômenos da sociedade globalizada. As várias perspectivas em

questão posicionam o pós-moderno como um paradigma pluralista.8

O pensamento pós-moderno questiona a modernidade principalmente a partir: 1) do

enfraquecimento das pretensões metafísicas e racionalistas, refutando o status

fundacional (ontológico) de certas narrativas; e 2) da contestação da validade atual

de algumas delas, a unificação da totalidade da experiência histórica da

modernidade, inclusive da ciência, dentro de um projeto humanista emancipador

(LACLAU,1992).

Segundo Holanda (1992), estas duas tendências da crítica à modernidade revelam:

quanto ao primeiro posicionamento, o deslocamento e repúdio ao modernismo para

celebrar a pós-modernidade; relativamente ao segundo posicionamento, a

desconstrução do modernismo, através da ruptura com seus fundamentos e a

resistência à pós-modernidade.

2.1 A transição paradigmática

Todo conhecimento construído faz parte de um conjunto de crenças, valores,

inspirações, que revelam a “incomensurabilidade de suas maneiras de ver o mundo

e nele praticar a ciência” (KUHN, 1997). Neste sentido, na modernidade o

8 Conforme vários autores como Aronowitz (1992); Holanda (1992); Huyssem (1992); Zajdszanajder (1994).
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racionalismo, como um conjunto de crenças, procura hegemonizar esse olhar sobre

o mundo e o modo de fazer ciência, como a verdadeira fonte do conhecer. A

construção da modernidade em torno dessa lógica é uma tentativa de romper com o

passado, no qual o sagrado explicava o mundo, não como mera substituição do

sagrado pela razão (TOURAINE,1994). Porque na modernidade não o divino, mas o

homem racional explica o mundo, e o homem é dual – objetividade e subjetividade –,

enquanto o divino é unidade.

Entretanto, a exacerbação da racionalidade que rejeita o seu duplo – a subjetividade –,

dimensão que diferencia o homem do divino, gesta um “novo Deus”9. As leis

universais racionalizadoras explicam qualquer realidade, enquadram o processo de

construção do conhecimento. A razão fornece um ambiente estável e seguro para o

desenvolvimento do eu, do conhecimento e da natureza (ambiente), através dos

fundamentos objetivos e universais que se conectam com a produção científica por

meio de métodos e conteúdos verdadeiros e competentes10.

O rompimento com o passado e suas crenças para promover um ambiente livre das

tradições rumo ao progresso põe ênfase na formulação do desenvolvimento

tecnológico – a modernização –, a busca incessante pelo novo, no que este novo

tem de superação e descoberta de mecanismos de otimização da vida em

sociedade e da produção, orientados para o crescimento e alavanca para uma

sociedade do futuro.

A imagem de sociedade de futuro está em boa medida, na modernidade, associada

à de progresso, e é disputada visivelmente por dois projetos: o projeto liberal

(capitalista) e o projeto comunista (socialista). Ambos, inspirados no Iluminismo,

valorizam a razão, a educação e a ciência como verdades para a condição

humana.11 Fortalecem a noção de progresso e de desenvolvimento como superação

e novidade incessantes.

Estas noções funcionam como uma unidade, a razão (conhecimento) vincula o

desenvolvimento (política) à necessidade histórica de superação do status quo. A

9 Para Nietszche (apud VATTIMO, 2002), Deus não como ser, mas no que a razão e esse humanismo possuem
de absolutismo.

10 Flax (1992) argumenta que os pós-modernos colocam em radical dúvida estas crenças provenientes do
Iluminismo.

11 Conforme Hobsbawm (1998), para enfatizar que tanto o pensamento de direita como o de esquerda
comungam dos valores iluministas.
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sinergia aí produzida indica uma totalidade que mobiliza política, social e

nacionalmente suas forças de produção e as necessidades humanas12. Funciona

como promessa de futuro próspero à sociedade, um horizonte de plena realização,

seja ela a total liberação do mercado ou do trabalho.

Em ambos os casos, a idéia de superação do status quo se realiza como revolução,

como movimento de libertação, idéia de futuro promissor (TOURAINE, 1994), de

plenitude social. Para o seu alcance, a ‘esquerda’ e a ‘direita’ recorrem ao

humanismo, “uma perspectiva que coloca o homem no centro do universo e que

dele faz o senhor do ser” (VATTIMO, 2002)13. Em parte decorre desta perspectiva

considerar o homem – como sujeito ou como indivíduo – o princípio subliminar de

poder.

Para a ‘esquerda’, sustentada na tradição marxista, o homem como sujeito é um ser

que mobiliza a vontade de poder para a liberdade, como responsabilidade consigo e

com a coletividade. Para a ‘direita’, o homem como indivíduo também é um ser com

poder, que mobiliza a vontade de poder para a liberdade como responsabilidade/

oportunidade restrita a si mesmo. Ambos, sujeito e indivíduo, agem dentro de certo

padrão moral e ético, e se embatem freqüentemente.

Nestas perspectivas o humanismo ficou aprisionado num padrão relacional, o poder

do sujeito e o do indivíduo excessivamente interpretados como dominação14.

Embora o poder em si não esteja restrito à dominação, o pensamento social na

modernidade referenciou-se amplamente nele. Atribui-se ao sujeito um poder capaz

de dominar, controlar e transformar a natureza na produção de sua existência e do

processo histórico, na produção de um destino.

Na qualidade de individualismo dá-se a concessão de poder a outros, ou seja, o ser

ensimesmado transfere a outros o poder de decidir a construção/reprodução de um

destino coletivo, que resulta no domínio da situação para ampliação do status quo.

A luta para controlar a produção do destino, pelo sujeito ou pelo indivíduo, ocorre

porque diferem na forma de produzi-lo, embora seu objetivo seja o mesmo – a

12 Cf. em Touraine (1994) como se posicionam o pensamento socialista e capitalista na modernidade e no
historicismo.

13 No debate acerca da crise do humanismo em Nietszche e Heidegger.
14 A noção de dominação utilizada não é sinônima de subjugar o outro, exercer a submissão, mas sim de ter o

controle da situação.
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produção do futuro rumo ao progresso como aperfeiçoamento da vida. O progresso

necessita de concretude, para enraizar o conhecimento (ciência) e as idéias políticas

na vida cotidiana.

A modernidade elege o trabalho como seu pilar mestre, capaz de sustentar suas

aspirações de controlar o destino do progresso. A importância do trabalho reside na

capacidade de dar forma, de transformar o que põe em suas mãos em outro, que lhe

confere uma presença por vezes física, palpável e duradoura.

O trabalho assim compreendido era a atividade em que se supunha
que a humanidade como um todo estava envolvida por seu destino e
natureza, e não por escolha, ao fazer história. E o trabalho assim
definido era um esforço coletivo de que cada membro da espécie
humana tinha que participar. (BAUMAN, 2001, p. 157-8).

Deste modo, o trabalho é um valor cuja imagem está associada à de

desenvolvimento e de progresso social, imagem tão difundida socialmente que nele

se deposita a esperança de inclusão social – com o trabalho é possível consumir e

acessar bens e serviços. O trabalho também se associa à noção de propriedade/

oportunidade, que significa esforço e inteligência, e/ou à noção de expropriação, que

significa esforço não recompensado (TOURAINE, 1994). Estas noções também

alimentam a idéia de progresso da população, podendo inclusive apoiar a

mobilização social para superar a condição de precariedade em que a grande

maioria desta população se encontra.

Estes padrões que estruturam a modernidade como um conjunto de crenças15,

valores, práticas se ancoram na dinâmica social sob processos de transformação

social. Politicamente estes processos de transformação social, na relação com o

capitalismo, se manifestam sob quatro tendências, explicativas das dinâmicas

sociais em curso: 1) o triunfo do capitalismo e do liberalismo como a maior

realização possível da modernidade; 2) a modernidade como projeto inacabado, que

pode pôr em prática um futuro não capitalista; 3) o naufrágio da modernidade frente

ao capitalismo, sendo a produção social daqui para frente pós-moderna; 4) o

colapso da modernidade como projeto epistemológico e cultural, aberto a inúmeras

possibilidades. (SANTOS, 2002).

15 Crenças no sentido utilizado por Kuhn (1997), como as concepções com as quais se analisa a realidade e que
dão seguimento a uma tradição científica.
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2.1.1 O triunfo do capitalismo e do liberalismo

As questões postas na modernidade se complexificam com as mudanças

substanciais no cenário mundial, a partir do pós-guerra, com novos desafios

econômico-sociais, especialmente para a sociedade européia em clima de

reconstrução. Em Bretton Woods, em 1944, são traçados os esboços de novas

regras econômicas para reger a economia mundial. As principais decisões do

momento são contra o protecionismo e a favor do livre comércio, financiamento

externo para países com problemas de curto prazo e conjunto de políticas que

reconstruam e desenvolvam as economias devastadas pela guerra (BÓRON, 1995).

Desse encontro nascem o Banco Mundial (1945) e o Fundo Monetário Internacional

– FMI (1946), que têm como principal tarefa disciplinar a economia capitalista

mundial, controlando-a através de pesquisas que fundamentam, ao longo do

processo, o discurso do ajuste.

Nesse momento são lançadas as bases teóricas clássicas do neoliberalismo, por

Hayek (1946), que não conseguem difundir-se, dadas as necessidades estruturais

do pós-guerra em relação a um Estado de bem-estar social. O Welfare State

adquire, então, maior importância para amenizar os efeitos da Guerra no mundo.

A política de recuperação econômica e social das nações encontra em práticas

como o Desenvolvimento de Comunidade um aparato técnico e político fundamental,

difusor do pensamento positivista, como filosofia da ordem e do conhecimento-

regulação, como conhecimento sistemático das regularidades observadas

(SANTOS, 2002). A filosofia da ordem busca integrar as populações ao sistema, de

modo a legitimá-lo como solução para os problemas sociais.

A luta social é considerada pela filosofia da ordem como violação das regras16, cujo

tratamento é o ajustamento à ordem, que visa à integração social no

desenvolvimento do país. Quer dizer, a transformação social é pensada como

progresso nacional: “a concepção da transformação social como um conjunto de

16 Durkheim (1995), em As Regras do Método Sociológico, afirma, no capítulo 1, que o conflito não é reconhecido
como elemento de mudança social, mas como desorganizador da ordem.
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processos nacionais, ocorrendo nas sociedades nacionais e promovidos ou dirigidos

pelos Estados-nação” (SANTOS, 2002, p. 169).

A partir dos anos 1960, a conjuntura segue novos rumos. Há uma intensa

mobilização social, política e cultural nesse período, que são seus indícios. O

movimento estudantil que parte da Europa e rapidamente se espalha pelo mundo

todo, no fim da década, articulado ao movimento intelectual, contribui para a luta por

melhores condições de trabalho e salários, além de gerar alguns movimentos

radicais de esquerda, como o Sendero Luminoso, no Peru (HOBSBAWM, 2002).

O capitalismo se expande na América Latina sob as ditaduras militares, o capital

financeiro nacional se associa ao internacional e com a dependência econômica

acentua-se a dependência política. “A crise da dívida e a interminável sucessão de

ajustes de que padeceram as economias latino-americanas desde aquela época

constituem apenas o último capítulo desta história.” (BÓRON,1995, p. 93).

A manifestação da crise capitalista global, na década de 1970, caracterizada pela

crise financeira do comércio internacional e a inflação crônica associada ao baixo

crescimento econômico, encontra no receituário neoliberal proposta para a sua

superação. Portanto, a crise global do modelo de acumulação lança mão do projeto

neoliberal como saída, associado à globalização.

A Inglaterra, apoiada em Friedman, inaugura sua aplicação, seguida dos EUA. Os

impactos são diferentes nesses dois países, porque dependem da forma de inserção

econômica internacional e de suas trajetórias históricas. O neoliberalismo provoca a

decadência do Estado, a perda de autonomia, reduz seu potencial de direcionar as

políticas econômicas e acentua a precarização das políticas sociais. “Nesse sentido,

o ajuste neoliberal não é apenas de natureza econômica: faz parte de uma

redefinição global do campo político-institucional e das relações sociais.” (SOARES,

2000, p. 12).

O discurso ideológico da ineficiência estatal presente no neoliberalismo busca

convencer a sociedade da necessidade de seu desmonte. Logo, é a eficiência do

mercado (iniciativa privada) que assegura aos indivíduos a expressão e resolução

de suas necessidades. Coloca em contraposição o público e o privado, legitima a

apropriação dos serviços públicos mais rentáveis pelas empresas privadas.
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Segundo esta lógica a pobreza é expressão do individual, e como tal deve ser

tratada, naturalizada pela existência de fortes e fracos, ganhadores e perdedores, os

que aproveitam as oportunidades e os que não aproveitam, descaracterizando os

direitos sociais e a cidadania (SOARES, 2000). Para o neoliberalismo a sociedade é

um agregado de indivíduos que realizam seus interesses individuais e, portanto,

nenhuma ação pode ser legítima se interfere nesses interesses.

A essência da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo,
em sua liberdade de usar ao máximo suas capacidades e
oportunidades de acordo com suas próprias escolhas, sujeito
somente à obrigação de não interferir com a liberdade de outros
indivíduos fazerem o mesmo. (FRIEDMAN, 1988, p. 175).

A minha liberdade termina quando começa a do outro, filosofia liberal transformada

em filosofia de rua, expressa a incorporação dos preceitos individualistas liberais na

vida cotidiana. Posso expressar minhas capacidades desde que não interfira na

expressão das capacidades de outro indivíduo. A filosofia liberal transforma o

método de isolamento positivista para análise dos fenômenos sociais em princípios

que regem a vida cotidiana. “O neoliberalismo é um campo de doutrina coerente,

autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo mundo à sua

imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional.” (ANDERSON,

1995, p. 22).

Ao fim da Guerra Fria, os Estados Unidos da América não são mais hegemônicos e

a derrocada do socialismo real abala o bloco soviético. Hobsbawm (1998) atenta

para o fato de o fim da Guerra Fria não ter provocado a queda do bloco soviético,

apesar de ser um importante acelerador do processo, já que durante sua existência

o esgotou financeira e politicamente.

Diante desta realidade o neoliberalismo difunde a idéia de ausência de alternativas,

o projeto de progresso histórico chega a seu termo, o liberalismo capitalista é a

maior possibilidade de seu desenvolvimento (SODRÉ, 1995). A globalização é a

consagração da vitória do capitalismo nas lutas militares e ideológicas contra o

socialismo.

[...] A estrutura de dominação financeira estabelecida desde os
acordos de Bretton Woods, com o comando supremo do FMI, do
Banco Mundial e de toda a estrutura que deles dependia passava a
regular investimentos, empréstimos, trocas, tudo o que importava em
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relacionamento de uns países com os outros e com o mercado
internacional. A dominação passava a ser agoraabsoluta e incontestada.
O conceito de globalização nasceu então: não havia mais o que
discutir, o mundo era um só. (SODRÉ, 1995, p. 15).

Na América Latina, a aplicação do modelo é coordenada pelo receituário do

Consenso de Washington, com o controle do FMI e do Banco Mundial, chamado de

ajuste estrutural. Este ajuste propõe a liberalização, privatização e mercadorização

da economia. A idéia central é que as forças do mercado tudo podem resolver para

as sociedades.

A reestruturação do capital e a globalização dos mercados geram a reelaboração do

mundo do trabalho e um novo posicionamento dos Estados-Nação na política

internacional. Intensiva e crescentemente, estas mudanças aprofundam e ampliam a

pobreza das sociedades denominadas em desenvolvimento.

A gradualidade das medidas se diferencia nos países latino-americanos, a

intensidade das políticas de ajuste diz respeito a contextos conjunturais específicos,

contudo, seus objetivos comuns são: o maior grau de abertura da economia para

conseguir maior competitividade; redução do papel interventor do Estado na

economia, liberalizando os mercados, preços e produção; e estabilidade dos preços.

A estrutura das políticas públicas latino-americanas, anterior ao ajuste, segundo

Soares (2000), é desmontada em três tipos padrão: 1) destruição e ruptura total com

o que existe (Chile); 2) desmonte de políticas sociais frágeis (Peru e Bolívia); e 3)

desmonte simultâneo de políticas sociais frágeis e de outras mais estruturadas –

seguridade social (Brasil).

Há uma substituição do investimento em políticas sociais por investimentos, com

recursos externos, em programas sociais focalizados e emergenciais. A política

social passa de consumo coletivo e direitos sociais para uma assistência focalizada

para os mais pobres. O Estado neoliberal mostra sua face assistencialista em busca

de legitimação, num mercado livre – onde se realiza a acumulação.

Com a fragilidade do socialismo que gerou a finalização da experiência no Leste

Europeu, o impacto desta configuração (durante a década de 1990) é a perplexidade

político-ideológica. Do seu bojo emerge uma profunda crise de perspectiva – política,
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teórica, cultural e social –, que indica a necessidade de rever as visões de mundo

que orientam as análises da realidade.

Segundo Lavalle (2003), nos anos 1980, o pensamento sociológico na América

Latina, diante da incapacidade de teorizar sobre as transformações políticas, segue

dois cursos. De um lado, numa tentativa de salvar o projeto da modernidade, explora

a possibilidade de sua manutenção pela via política, através de novos atores sociais

– os movimentos sociais –, sobressaindo-se as teorias do marxismo estruturalista e

dos novos movimentos sociais no continente.

De outro lado, a formulação de uma sociologia da decadência das sociedades latino-

americanas tenta delimitar o fenômeno da dissolução social; a utilização de análises

de anomia, desintegração, atomização, fragmentação, entre outras, quer explicar as

transformações políticas no continente em consonância com a decadência dos

milagres econômicos.

Enquanto uma aborda a possibilidade política de reformulação do projeto da

modernidade, a outra enfatiza as conseqüências da modernidade em sua

ressonância social. O triunfo do capitalismo em fins do século XX e até o presente é

um fato, dadas as circunstâncias; o que se põe como questão é sua coincidência

com a finitude da história universal.

2.1.2 A modernidade como projeto inacabado

A profunda mudança social provocada pelo cenário descrito gera uma crise de

perspectiva que coloca no centro da reflexão a própria modernidade e as tradições

teórico-metodológicas que se desenvolveram para explicá-la. Portanto, aciona a

crítica à proposição de triunfo final e definitivo do capitalismo e ao liberal-positivismo

que o sustenta, concomitante à crítica ao socialismo, cujo colapso catalisa a crítica à

tradição marxista, matriz teórica com estreitos e profundos laços no pensamento

social e político progressista e de esquerda do século XX.

Parte da crítica desenvolvida na e pela tradição marxista tem como ponto de

convergência a crença no projeto de modernidade; os pontos divergentes geram
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análises e soluções diferentes para a problemática da modernidade – o pós-

estruturalismo e o pensamento reflexivo.

Em crítica ao triunfo final do capitalismo, a tradição marxista alega que como modo

de produção o capitalismo está historicamente condenado à transitoriedade

(BORÓN, 1995). Therborn (1995) apóia esta idéia com a construção de dez teses,

entre elas a de que a vida do capitalismo é ciclicamente constituída de crises que

geram a reformulação do padrão de acumulação. Argumenta que a “contradição

atual é mais ideológica do que econômica”, sua evidência se manifesta na destruição

social.

O componente ideológico também se apresenta na crise de legitimidade das

construções ideopolíticas da experiência socialista, que afetam sobremaneira a

tradição marxista; atribui-se a crise do socialismo, em parte, ao marxismo que o

referencia. Conforme Netto (1993), esta assertiva tem suas razões, pois apesar do

pensamento plural e problemático da tradição marxista, as tensões internas que a

mobilizam foram insuficientes para impedir a institucionalização no Estado-Partido

soviético de uma tendência exclusivista – o marxismo-leninismo. O empobrecimento

da teoria marxista pela tendência leninista é também abordado por Laclau e Mouffe

(2004, p. 9): “Esto debe ser afirmado sin ambages: el efecto teórico perdurable del

leninismo ha sido un brutal empobrecimiento del campo de la diversidad marxista.”

Simultaneamente em crítica e defesa da tradição marxista, o reconhecimento da

apreensão determinista redutora e maniqueísta do marxismo-leninismo, a partir da

obra marxiana17, causa da sua vulgarização pela autocracia stalinista, possibilita

revitalizar a tradição a partir de profícuo embate intelectual. O debate no interior da

tradição marxista intenciona resguardar a validade/legitimidade da matriz teórico-

metodológica, ao tempo em que revela os elementos opressores do comunismo e

suas conseqüências para os rumos do projeto socialista.

O mesmo esforço crítico para recuperar a credibilidade do arcabouço teórico

marxista é empreendido para alçar o projeto socialista. Blackburn (1993) credita à

renovação democrática nos países comunistas ou socialistas a possibilidade de

refazê-lo em tempo real, associado à criação de novo programa capaz de nos levar

17 Segundo Netto (1993), deve-se compreender a expressão como referente à obra da lavra pessoal de Marx.
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a superar o capitalismo, já que o sistema econômico que sustentou o socialismo real

teve pouca contribuição teórica.

Sem um sustentáculo substancial para a criação de uma economia socialista, a

experiência transcorre de modo empírico, a partir da tentativa e erro. A primeira e

mais forte expressão da economia socialista foi a extensão máxima da propriedade

pública como meio de controle da produção econômica.

O aparelho partidário, que ocupava e dominava o Estado, valeu-se
de uma mistura de planejamento em estilo militar, imposta pela
cúpula, e de uma mobilização de quadros proveniente das bases,
para forçar o estabelecimento da economia dirigida. (BLACKBURN,
1993, p. 135).

A experiência ainda contava com o isolamento comercial, contudo, a ausência de

democracia tornou-se o elemento primordial de sua estagnação econômica, pois

impediu o intercâmbio científico e a inovação e o desenvolvimento tecnológico. A

repressão expulsou direta ou indiretamente muitos cientistas locais, impedindo o

diálogo externo e interno entre os cientistas. A prática política repressiva se estendia

ao tecido social, impedindo que outras iniciativas autônomas e culturalmente plurais

se expressassem.

Assim, a queda do comunismo foi também a queda de um tipo de
formação social que dava pouca margem à iniciativa popular e ao
pluralismo, à auto-identificação e à auto-atividade (coletiva ou
individual), seja na vida econômica, na política ou na cultura.
(BLACKBURN, 1993, p. 195).

O contexto de supressão extrema da iniciativa popular contrasta com a opção pelo

sujeito histórico, proposta marxiana, sujeito da transformação social. O projeto de

transformação social da tradição marxista cujo ápice é a revolução – movimento

contra-sistêmico que visa remover a institucionalidade a partir de violenta subversão,

da ocorrência de rupturas que levam algum tempo para se enraizar, com novas

formas de convivência (BERMAN apud SANTOS, 2002) – ocorre parcialmente.

O sujeito tolhido em sua capacidade de Ser não pode mesmo chegar às últimas

conseqüências, rumo à sociedade socialista. A destruição do Estado burguês não foi

capaz de criar algo totalmente novo em termos de Estado socialista e de sociedade,

no lugar da sociedade burguesa. A luta social – luta de classes –, ao invés de
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eliminar as classes sociais (proposta do marxismo) como parte fundamental deste

processo de mudança social, criou uma nova classe social, a burocracia stalinista. O

impeditivo econômico está novamente associado ao político; sem indivíduos ativos a

força social criadora não pode emergir, não pode contribuir com alternativas de

desenvolvimento para o sistema comunista.

Uma outra vertente do socialismo, a social-democracia, projetou-se como força

social na Europa. Tendo origem na tradição marxista com diferenciais significativos,

propõe minar o capitalismo por dentro, a partir de reformas que visam à

transformação social, alterando de forma gradual sua própria institucionalidade. Os

processos de democratização do Estado, com a prática de descentralização de

recursos e de poder, são propostas social-democratas. O ponto chave é a disputa do

poder a partir do sistema eleitoral, de modo a modificar a cultura política hegemônica

e legitimar, gradualmente, na sociedade, um contrapoder, até que este novo poder

se transforme em poder hegemônico.

O pensador Antonio Gramsci, na tradição marxista, inspirou o desenvolvimento da

social-democracia, a partir de noções como guerra de posições18 e da teoria da

hegemonia, que implica numa reforma intelectual e moral, ou seja, uma reforma no

campo das idéias e da cultura, construção de uma nova visão de mundo que busca

o consentimento ativo da maioria da sociedade na conquista da direção político-

ideológica.

A estratégia é gerar uma “vontade coletiva” que respalde a transformação das

relações entre as forças sociais que formatam o poder na sociedade. A

transformação social é, neste caso, um processo cultural histórico especifico, cujo

terreno em que se move é a luta política e cultural na sociedade civil. Para Gramsci

(1988, 2001) é a luta cultural e educativa disseminada socialmente, capaz de gerar a

constituição de um consenso social em torno da passagem do reino da necessidade

(reino das contradições de classe) para o reino da liberdade (reino da superação

dessas contradições), gerando a transformação social.

Contudo, a fissura aberta na sociedade pela reestruturação capitalista e o fracasso

do socialismo enquanto experiência fermentam a crítica à modernidade na busca de

18 Guerra de posições implica considerar os processos históricos, sociais, políticos e culturais, que revelam o
movimento das forças sociais em luta.
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compreender o novo cenário que se desenha. A crítica à tradição marxista é parte

deste processo, e o pós-estruturalismo emerge como uma delas. A crítica à tradição

marxista a partir de seus fundamentos tem um efeito de enfraquecimento sobre os

conceitos e suas pretensões absolutistas (LACLAU, 1992). O pensamento pós-

estruturalista se coloca como “proceso de reapropiación de una tradición intelectual,

como de ir más allá de esta última” (LACLAU; MOUFFE, 2004, p. 9-10).

O pós-marxismo se desenvolve a partir do reconhecimento de que muitos aspectos

da sociedade contemporânea não podem ser explicados por categorias marxistas,

gerando a busca por novas análises do social, que arejem seus conteúdos.

Dissemina-se em muitas formas analíticas que se posicionam de modo diferenciado

perante a modernidade.

Isto implica, por um lado, numa nova atitude frente à modernidade: não
de ruptura radical, mas uma nova modulação de seus temas; não de
abandono de seus princípios básicos, mas sua hegemonização por
uma perspectiva diferente. (LACLAU, 1996, p. 11).

O pensamento pós-estruturalista questiona, sobretudo, a existência de um

fundamento do ser, o ser como sujeito histórico pré-determinado que persegue um

destino também pré-determinado. Por essa razão, a democracia é um conteúdo

importante para os pensadores pós-estruturalistas. Para Laclau e Mouffe (2004), a

capacidade de abertura e de preenchimento que a democracia possui pode ser

aprofundada a partir de uma perspectiva pluralista radical como proposta de

transformação social na luta por uma nova hegemonia. Os autores sustentam a

importância do conflito, do antagonismo para uma política pluralista e democrática,

ponto de divergência com o pensamento habermasiano.

Habermas (2002), tendo como eixo condutor a filosofia, percorre os discursos da

modernidade para reexaminá-la. Os vários discursos apontam uma filosofia da

consciência o tempo todo em questão, ora como reflexão sobre a consciência de si

(auto-reflexão) ora como consciência para si (ação no mundo), enfim, a problemática

da razão centrada no sujeito como questão principal. Habermas afirma que há um

esgotamento do paradigma da filosofia da consciência, defendendo sua substituição

por um paradigma do entendimento recíproco19.

19 O entendimento recíproco para Habermas está contido na sua teoria do agir comunicativo, que tem como
fundamento a linguagem.
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Da discussão da modernidade como rompimento com o passado, portanto,

propondo seguir sem modelos sua abertura ao futuro, Habermas afirma a

modernidade numa dinâmica de se autonormatizar continuamente, como auto-

reflexão que, através da razão, mantém o fluxo inovador que a movimenta.

A razão habermasiana da modernidade funciona como lógica que ordena a

comunicação e possibilita o entendimento recíproco, o consenso entre os que se

comunicam, porque a comunicação contém a verdade – a fala ideal – e a verdade

faz inexistir o conflito. A democracia, portanto, é decorrente da dinâmica da

comunicação pública, dinâmica que se coloca como centro reflexivo que desenvolve

um saber e permite uma atuação da sociedade sobre si mesma.

Por esse motivo, as sociedades modernas, amplamente
descentralizadas, mantêm na ação comunicativa cotidiana um centro
virtual de auto-entendimento, a partir do qual até mesmo os sistemas
de ações funcionalmente especificados, na medida em que não
ultrapassem o horizonte do mundo da vida, permanecem a um
alcance intuitivo. (HABERMAS, 2002, p. 499).

O fim dos antagonismos sociais, a partir do agir comunicativo, encontrado em

Habermas, também está presente em Ulrich Beck e Anthony Giddens, em suas

exposições sobre a modernidade reflexiva20. Beck (1997) expõe que não existem

mais clarezas atuais da política enquanto prática política, as fronteiras são tênues

entre direita e esquerda, conservador e socialista, o que não significa o

desengajamento, mas um outro tipo de engajamento, que considera múltiplo

contraditório – no fundo é uma consideração à ambigüidade do ser humano.

Neste caso, a transformação social não é produzida por um agente, um sujeito, mas

resulta do processo próprio de modernização, se autoconstitui por entre as

ambigüidades humanas, e pelos múltiplos engajamentos políticos possíveis.

A modernização altera as práticas sociais rotineiramente, segundo Giddens (1991),

o que também modifica qualquer possibilidade de controle sobre a ação social. Este

processo se denota por um conjunto de fatores, assim elencados pelo autor: 1) a

apropriação do conhecimento não é homogênea; 2) o conhecimento muda os

20 A modernidade reflexiva dos autores é uma radicalização da modernidade, que age sobre si mesma e se
transforma.
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valores; 3) o conhecimento não prevê todas as conseqüências para a vida social; e

4) essa dinâmica impede um conhecimento total da vida social moderna.

A meu ver a tese da radicalização da modernidade, da transformação pela

modernização, reverencia o conhecimento como causa e é displicente com a prática

social, com a experiência. A experiência é uma faceta do conhecimento, portanto,

também influencia a ação social.

Para Bauman (2001, p. 33), “as causas da mudança vão mais fundo, estão

enraizadas na profunda transformação do espaço público e, de modo mais geral, no

modo como a sociedade moderna opera e se perpetua.” A transformação do espaço

público, para o autor, também se relaciona com a modernização; a diferença da

sociedade do século XXI para a do século XX é a compulsão pela modernização,

por um aperfeiçoamento constante dos projetos, da produtividade e competitividade.

O autor em questão enfatiza uma crescente individualização em atividade na

sociedade moderna, ao mesmo tempo em que há da parte dos indivíduos a

reformulação e renegociação das relações em sociedade – uma rede de

entrelaçamentos. E propõe que a transformação da sociedade e do espaço público

passa pela transformação da individualização em questões coletivas.

É assim o espaço público está cada vez mais vazio de questões
públicas. Ele deixa de desempenhar sua antiga função de lugar de
encontro e diálogo sobre problemas privados e questões públicas.
Na ponta da corda que sofre as pressões individualizantes, os
indivíduos estão sendo, gradual, mas consistentemente, despidos da
armadura protetora da cidadania e expropriados de suas
capacidades e interesses de cidadãos. (BAUMAN, 2001, p. 50).

Na modernidade leve, líquida, como denomina Bauman (2001), o peso está no

encontro entre as questões privadas e públicas, de modo a reconectar o indivíduo ao

cidadão. Esta é uma das tarefas para o paradigma de transformação social.

2.1.3 O naufrágio da modernidade e a pós-modernidade

Com a globalização, o mundo “é progressivamente visto como ‘um só lugar’”

(FEATHERSTONE, 1997, p. 117), mas paradoxalmente as demais culturas que
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coabitam o planeta passam a ter maior visibilidade. A comunicação sem fronteiras

gerada pela expansão tecnológica contribui para que o tempo e o espaço dissolvam-

se no simultâneo, presentificando cada vez mais intensamente as ocorrências. Os

Estados-Nação constituídos na modernidade já não são mais as mesmas fortalezas,

encontram-se submersos pelas novas regras de distribuição desigual do poder

global.

Tal reorganização do cenário deixa à mostra que o projeto da modernidade passou

por mudanças, para alguns, que ameaçam ou exaurem sua existência

(FEATHERSTONE, 1997). A informação internacional deixa transparecer a complexidade

da vida e do mundo, as simbologias trazidas pelas migrações e contatos entre as

culturas revelam alguns dos sintomas desta exaustão. “A cultura contemporânea

vive nesta tensão entre a modernização acelerada e as críticas à modernidade”

(CANCLINI, 1996, p. 249), visível especialmente na cultura urbana, que tem sua

imagem associada ao mercado (shopping centers, shows, vitrines, espetáculos de

todo tipo) e a arte vinculada ao consumo (música/CD, grafite, cinema/DVD, mangá).

Como pode este contexto ameaçar a modernidade? A modernidade significou o

rompimento com o sagrado, com os valores tradicionais; por sua vez os novos

valores e a arte produzida por eles gerou uma estetização da vida cotidiana como

cultura do consumo, que realiza o duplo movimento de alterar no tecido social a

tradição tradicional e a tradição moderna (FEATHERSTONE, 1997). “O feitiço virou-

se contra o feiticeiro”, se assim posso dizer.

Mas isso não é tudo, as premissas de progresso e superação constante nas quais

se assenta a modernidade têm na razão e na ciência suas fontes geradoras do

aperfeiçoamento da vida social.

Juntamente com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a
expansão do capitalismo industrial, a administração pública e o
desenvolvimento dos direitos da cidadania eram vistos como uma
prova convincente da superioridade fundamental e da aplicabilidade
universal do projeto da modernidade (FEATHERSTONE, 1997, p.
105).

A suficiência e superioridade do desenvolvimento científico e tecnológico estão

sendo questionadas, frente aos seus frutos destruidores por toda parte associados à

expansão capitalista, a exemplo dos agentes poluidores dos alimentos, da água, do
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ar e da terra como criadores de progresso. O que se vê é a necessidade premente

de reverter os efeitos devastadores do progresso e expansão capitalistas que tendem

a inviabilizar a vida no futuro.

Além disso, é imprescindível reconhecer que as homogeneidades construídas (e

muitas vezes falseadas) no interior dos territórios – de modo a criar uma identidade

cultural favorável ao surgimento dos Estados-Nação, ou de regiões21 –, fizeram

nascer a noção de cultura unitária, e junto com ela a noção de progresso como

processo unitário, igual para todos. É contra estas noções que o pós-moderno se

posiciona e propõe compreender a experiência de fim da história, como dissolução

da categoria do novo (VATTIMO, 2002), que tem no progresso e na superação

constantes sua expressão.

A ciência, como mola propulsora do progresso, torna-se uma força de produção do

capitalismo, que passa a financiar departamentos de pesquisa, institutos e

empresas. Prioriza uma formação universitária que busca formar competências e

não mais ideais; com as competências, a legitimação do desempenho (LYOTARD,

2002) da ciência, senão de seus efeitos para o progresso.

Deste modo, o saber passa a ocupar outras posições na sociedade pós-industrial,

acelera o desenvolvimento da capacidade produtiva dos Estados-Nação e, ao

mesmo tempo, gera maior distanciamento entre países desenvolvidos e em

desenvolvimento.

A própria idéia de desenvolvimento pressupõe o horizonte de um
não-desenvolvimento, supondo-se que as diversas competências
estão envolvidas na unidade de uma tradição e não se dissociam em
qualificações que seriam objeto de inovações, debates e exames
específicos. (LYOTARD, 2002, p. 37).

O padrão adotado para definir e comparar Estados-Nação desenvolvidos, ou não,

também tem sido questionado. A Organização das Nações Unidas (ONU), por

exemplo, desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como uma forma

de verificar aspectos anteriormente não revelados pelo Produto Interno Bruto (PIB),

capaz de indicar a melhoria da qualidade de vida das populações, como expectativa

de vida, tempo de escolaridade, entre outras variáveis.

21 Remeto ao estudo de Durval Muniz A Invenção do Nordeste e Outras Artes (1999), sobre o Nordeste como
uma invenção político-econômica vinculada aos interesses das elites.
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É também observável que a nova divisão internacional do trabalho e sua distribuição

formaram áreas de especialização e novos espaços de prosperidade no planeta (os

tigres asiáticos são um exemplo), junto ao reconhecimento das diferenças culturais,

colocando em evidência o deslocamento do poder ocidental.

Desse ponto de vista o pós-modernismo pode ser relacionado com
os vários modos pelos quais os intelectuais ocidentais detectaram
sintomas dessa alteração no equilíbrio global do poder, embora,
obviamente, alguns deles possam ter interpretado essa alteração
como um processo interno que se deu no interior da modernidade
(ocidental). Seria mais apropriado, portanto, referir-se ao fim da
modernidade como o fim da modernidade ocidental ou, para colocar
as coisas de maneira menos dramática, o fim da modernidade
ocidental está à vista; o Ocidente chegou a seu auge e isso se faz
acompanhar por um senso de exaustão. (FEATHERSTONE, 1997, p.
119-120).

Diante de tais circunstâncias, pode-se considerar que as forças de transformação

social estão por toda parte na sociedade ocidental? Que há um conjunto de

elementos culturais, políticos, econômicos, sociais que indicam a disseminação

dessa transformação? Parece que o esgotamento da modernidade ocidental aponta

a necessidade de problematizar a complexidade da configuração global e suas

conseqüências para a vida social nos Estados-Nação. É a isso que se refere o pós-

modernismo para o entendimento das transformações em curso – problematizar o

interior das sociedades atuais, a partir da globalização.

A transformação social pode ser considerada para o pensamento pós-moderno

como uma possibilidade sempre aberta, descentrada, contingente e sem um agente,

mas com agentes múltiplos.

2.1.4 A modernidade em colapso como projeto epistemológico e cultural

De acordo com esta perspectiva – cujo principal expoente é o sociólogo Boaventura

de Sousa Santos –, o colapso da modernidade como projeto epistemológico e

cultural nos lança numa transição paradigmática e societária22, que resulta dos

22 Para Santos (2002, p. 167), a transição paradigmática ocorre “quando as contradições internas do paradigma
dominante não podem ser geridas através dos mecanismos de gestão de conflitos e de ajustamento estrutural
desenvolvidos pelo paradigma em causa.”
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excessos ou deficiências, de tensões, crises e conflitos que não podem mais ser

resolvidos por recursos intelectuais, institucionais e organizacionais do paradigma.

O autor concorda com a tese de que as mudanças nas sociedades nacionais

ocorrem a partir do movimento mundial, não sendo um movimento endógeno, mas

exógeno, cujo centro é o sistema mundial, a lógica global de desenvolvimento que

se manifesta localmente:

Admitindo que o sistema mundial é a unidade privilegiada do
desenvolvimento histórico moderno e, conseqüentemente, a sua
unidade de análise privilegiada, o debate sobre a transição
paradigmática deve fazer-se no plano do sistema mundial. Quer isto
dizer, por um lado, que a crise paradigmática se desenvolverá sem
ser muito afectada pelas soluções nacionais encontradas para as
suas manifestações locais; e por outro, que qualquer que seja o
resultado da transição, ele será sempre gerado ao nível do sistema
mundial. (SANTOS, 2002, p. 170).

Partindo deste pressuposto, Santos busca compreender como o sistema de

regulação construído pela ciência e pelo direito racionalizou o mundo moderno a

partir da falsa idéia de que os processos de transformação social são inteiramente

nacionais, conduzidos pelo Estado nacional. O Estado constitucional, no século XIX,

tornou-se uma força externa, através do poder militar e econômico, contra os

estrangeiros e concorrentes na acumulação; e uma força interna, principalmente

através do direito contra os inimigos (subversivos) da transformação social normal e

ordeira. O Estado decidia os meios e os fins normais e anormais da transformação

social. Contudo, isso se construiu num sistema de hierarquia inter-estatal, cuja força

e plasticidade eram variáveis e não estruturais.

Enquanto os países centrais tenderam a ser externa e internamente
fortes, externamente rígidos e internamente flexíveis, os países
periféricos tenderam a ser débeis externa e internamente, externamente
flexíveis e internamente rígidos. (SANTOS, 2002, p. 171).

Outro aspecto relevante é a compreensão do Estado e sociedade civil como duas

entidades autônomas, partes integrantes uma da outra, que não podem ser

compreendidas em separado, ocultando a natureza das relações de poder na

sociedade e transferindo para o Estado o poder político. Esta concepção contribuiu
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para a expansão de um modelo de mudança social normal23 pelo Estado, segundo

Santos, modelo que se expressa na repetição e melhoria, e cujo ritmo é dado pelo

desequilíbrio entre os fatores de repetição e de melhoria.

Para o autor, a mudança social normal foi o padrão de transformação social mais

presente nas sociedades na modernidade, após a Primeira Guerra Mundial. Nos

países centrais, ela se deu por meio do reformismo; nos países periféricos e

semiperiféricos, o reformismo disputou com a revolução social a hegemonia política.

Os pressupostos da mudança social normal estão sendo colocados em causa na

transição paradigmática, seus mecanismos de comando nacional estão degradados

devido à globalização, o bem-estar social está insustentável, a crescente visibilidade

das formas diversas de opressão questiona conjuntamente a qualidade de vida

gerada pela transformação normal. A hegemonia do modelo de mudança social

normal está em crise, gerando a transição paradigmática entre a sociabilidade

moderna e uma nova sociabilidade pós-moderna.

Santos (2002) propõe que a nova sociabilidade pós-moderna pode ser construída

tendo como finalidade a emancipação, e para isso cria um modelo teórico de

estrutura-ação da sociedade atual. Neste modelo apresenta seis conjuntos de

relações sociais – de poder, de direito, de conhecimento e de sensos comuns – em

espaços estruturais: espaço doméstico, espaço da produção, espaço de mercado,

espaço da comunidade, espaço da cidadania e espaço mundial.

São lugares que reproduzem as trocas desiguais, contudo, podem ser convertidos

através da prática social em lugares centrais de relações emancipatórias. Daí

emerge uma visão de transformação social como transformação do poder, do direito

e do conhecimento: “a transformação do poder em autoridade partilhada; a

transformação do direito despótico em direito democrático; a transformação do

conhecimento-regulação em conhecimento emancipação.” (SANTOS, 2002, p. 334).

Sua perspectiva, que se posiciona no âmbito do pensamento social pós-moderno, é

que o esforço de reconstrução teórica empreendido é a favor de um novo horizonte

23 Para Santos (2002), mudança normal são as expressões da regulação social criadas pelos Estados nacionais
constitucionais do século XIX.
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emancipatório. Por essa razão se auto-denomina pós-moderno de oposição, porque

se posiciona a favor de um horizonte, embora este não seja fixo ou pré-determinado.

2.2 O predomínio das incertezas

Analisando o século XX, Hobsbawn (1998) trata a história mundial a partir de alguns

momentos mais definidos e outros transitórios. Seu ponto de vista é de que estamos

vivendo numa sociedade em transição, na qual predominam as incertezas, o que,

em primeira instância, caracteriza um período transitório. A transição implica,

portanto, na problematização de tudo o que foi vivido como certezas – as dimensões

culturais, epistemológicas, sociais, políticas; enfim, possibilita uma revisão profunda

de nossas crenças para que uma reorganização do saber sobre a vida e o fazer

tenha lugar.

Ao refletir acerca da modernidade e da organização das formas de saber e fazer a

vida em sociedade é inegável a força do Iluminismo. Por um lado, sua influência foi

positiva, para romper com uma estrutura social que utilizava o divino como uma

forma de saber e de organização social, cuja mobilidade do exercício do poder era

extremamente fixa e hierarquizada.

Por outro lado, se a razão nos libertou de um tipo de opressão, na minha

compreensão contribuiu para criar outras, mantendo a idéia de usufruto futuro do

esforço empreendido no presente (BAUMAN, 2001), assim como no período de

predomínio do sagrado, em que os sacrifícios seriam compensados pela vida futura

no paraíso. A modernidade trouxe a idéia de um futuro de progresso, de melhoria

das condições de vida, de igualdade, de fim da opressão e de todo antagonismo.

As muitas mudanças ocorridas ao final do século XX e entrada do século XXI

indicam que as fronteiras da modernidade foram alcançadas, o projeto humanista

calcado no domínio da natureza pelo homem fracassou, e torna-se cada dia mais

necessário reconhecer que somos parte dessa natureza e quem sem ela não

sobreviveremos. A noção de ecologia, de um projeto ecológico para a vida24 toma

24 Ver Beck e Lash (1997), Capra (2002), Santos (2002), sobre uma possível saída para a modernidade.
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força entre vários pensadores sociais e de outros campos da ciência, como a física,

como uma inversão do humanismo, de um projeto de dominação da natureza para

um projeto de convivência respeitosa com ela.

A universalidade das regras de desenvolvimento da humanidade no pensamento

moderno, assim como o postulado universal de uma única natureza humana ou

essência humana suprime as particularidades existentes, de certo modo promove a

intolerância. A lógica do universalismo destoa da prática das comunidades políticas,

já que numa comunidade há práticas que podem não existir em outra (BAUMAN,

1997).

Os fundamentos inabaláveis da modernidade, as verdades absolutas apoiadas na

ciência, projetaram uma sociedade cujo desfecho estava pré-determinado; o

desenlace dos conflitos previamente conhecido levaria a uma vida livre e próspera.

Mesmo o pensamento crítico caiu nessa armadilha: não só o positivismo pretendia

ordenar a sociedade, a tradição marxista também criou seu ordenamento social,

embora com finalidades diferentes, ambos pretendendo o controle sobre o futuro.

Quem ficou livre mesmo foi o presente. Enquanto nele as bases da modernidade se

corroíam, prosseguia a tentativa de mudar tudo no futuro. A modernidade esvaziou o

sentido e o valor do presente, conforme Bauman (2001); a realização se colocava no

destino do peregrino, não na viagem, no caminho que deve seguir para chegar ao

destino pretendido. Até que com o colapso do socialismo real o futuro ficou oco,

como árvore comida por cupim. Dar ênfase ao presente não significa abandonar o

futuro, mas reconhecê-lo como lócus da aprendizagem, das estratégias que

constroem o futuro no aqui e agora, sem a pretensão de controlá-lo.

Com uma imagem desfocada de futuro, os paradigmas de transformação social

estão aptos a ser revisitados. A globalização, e em decorrência o enfraquecimento

dos sistemas locais, é mais um elemento para sua problematização. Os Estados-

Nação sofrem impactos variados, dependendo do tipo de inserção na lógica

econômica e política mundial.

Diante disso, a proposta de transformação social baseada na integração nacional

desintegrou-se. Com o fim da lógica que originou o Welfare State em vários países,

e dos pactos e conciliações que geraram o reformismo, o Estado-Providência chega
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a termo. A lógica minimalista de Estado no campo das políticas sociais deixa o

reformismo enfraquecido, as situações variam e são mais graves principalmente nos

países onde o projeto neoliberal adotou práticas agressivas.

Para a América Latina, cujo Estado-Providência funcionou para criar infra-estrutura

para o desenvolvimento capitalista e políticas de compensação, os problemas que

derivam do capital e da própria estruturação estatal fragilizam a constituição do

reformismo. Não por se tratar de reformas, mas porque a opção constitutiva do

Estado é submissa, e assim permanece.

Para entrar na dinâmica do mercado internacional a criação de um mercado nacional

é condição sine qua non, contudo, as condições em que se desenvolve são

desiguais e desfavoráveis, originando a noção de “atraso convertido em chave

explicativa da diferença cultural” (Martín-Barbero, 2003)25. Esta idéia revela o fator

comparativo embutido na noção de desenvolvimento: alcançar os padrões dos

países desenvolvidos é a meta para sair do atraso. “E outra, pensando a

modernização como recuperação do tempo perdido, e portanto identificando o

desenvolvimento com o definitivo deixar de ser o que fomos para afinal sermos

modernos.” (MARTIN-BARBERO, 2003, p. 226).

A criação do Estado nacional e seu fortalecimento no Brasil visam alavancar o

desenvolvimento e o mercado nacional. Nestes parâmetros, o reformismo produzido

pelo Estado historicamente não transforma seu eixo, apenas muda a embalagem. A

associação do desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social é prevalente,

o que justifica a ausência sistemática e permanente de investimento nas políticas

públicas de outra natureza, como políticas de segunda classe.

Com o colapso do comunismo no socialismo real do Leste Europeu, a experiência

sandinista, as guerrilhas que se prolongam, como a colombiana, causam um

desgaste nacional-popular (terror, fome, abandono, opressão) provocado por suas

ações rebeldes e reações a estas rebeliões. A motivação para novos processos de

transformação social via revolução estão em baixa, embora não seja possível

afirmar que processos revolucionários sejam inviáveis.

25 Na discussão dos processos de constituição dos nacionalismos na América Latina.
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No cômputo geral, a transformação social transcorreu na modernidade em

processos de transformação reformista, vinculados ao Estado, é o caso do Brasil e

de outros países da América Latina, ou com pouca adesão popular para processos

revolucionários. Atualmente, há uma grande aposta na expansão e radicalização da

democracia, como possibilidade de transformação social.

Reconhecem-se as precariedades democráticas no país, possibilidades, desafios e

distorções, ao mesmo tempo em que há uma crença no potencial igualitário que

pode promover a democracia a partir de seu crescente aperfeiçoamento. O que não

depende exclusivamente do Estado em sua condução, embora seu papel seja

relevante; a sociedade é parte nesse processo e como tal tem responsabilidades na

sua substancialização. Um bom exemplo disso são os Fóruns Sociais Mundiais, que

se constituem muito mais como espaço de troca, diálogo, articulação e de

estratégias de ação do que de definição ou fechamento de propostas.

O respeito ao outro, a condução do processo em total abertura para as culturas,

minorias, movimentos, organizações, sem predomínio de um ou outro e em sintonia

com “Um Outro Mundo é Possível”, demonstram que uma parcela da sociedade

mundial está disposta a encontrar novos caminhos para os conflitos nacionais,

sobretudo para transformar a vida em uma vida globalmente melhor. Deste modo,

penso que há uma abertura-de-novos-caminhos26 que indica a superação das

certezas e dos finais previsíveis, por essa razão a transformação social possui agora

um caráter aberto a todas as possibilidades e imprevisível quanto à forma.

Por último, esta questão acena para uma maior responsabilização pública e uma

flexibilização institucional para acolher as situações e as formas criativas de

resolutividade que podem ocorrer. Não necessariamente as respostas aos

problemas têm que vir do Estado; embora reafirme sua responsabilidade com o bem

público, compreendo que o âmbito institucional estatal numa democracia precisa

estar aberto para dialogar com a população e suas organizações.

Estar aberto é estar disposto a realizar mudanças condizentes com as demandas

populacionais, com uma atitude de respeito às culturas locais e dando credibilidade

e legitimidade ao que é criado em termos de tecnologia alternativa e que possuem

26 Santos (2002) utiliza essa expressão para tratar as relações de poder, como relações que possuem potencial
para a transformação.
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comprovada eficácia, a exemplo da agroecologia, das cisternas para convivência no

semi-árido e da incorporação das práticas alternativas em saúde, como política

pública.

Para problematizar ainda mais a discussão acerca da transformação social até aqui

transcorrida, tomo outros elementos que se conectam a ela como objeto de reflexão:

a emancipação e os projetos políticos que lhe dão sustentação e que inspiram as

práticas políticas na modernidade. Entre estas práticas políticas, as dos movimentos

sociais são o objeto empírico deste trabalho.
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3 EMANCIPAÇÃO E PROJETO POLÍTICO:
UM OUTRO MUNDO É POSSÍVEL?

Buscar um mundo novo, vida nova
E ver se dessa vez faço um final feliz
Deixar de lado aquelas velhas histórias
O velho usado, o tanto antigo
Vou dizer adeus
Fazer de tudo e todos bela lembrança
Deixar de ser só esperança
Ir por minhas mãos, lutando, me superar
Vou traçando eu mesmo o meu próprio caminho
E assim abrir meu peito ao vento, me libertar
De ser somente aquilo que se espera
Em forma, jeito, luz e cor
Vou buscar um mundo novo, vida nova

Mundo Novo, Vida Nova
Gonzaguinha

Neste capítulo abordo a construção e trajetória da noção de emancipação na

modernidade e os projetos políticos que se articulam a partir dela e da noção de

progresso. Apresento a visão crítica sobre estas construções teóricas a partir do

pensamento de Bauman, Laclau, Mouffe, Santos e Martín-Barbero e a seguir

proponho um rearranjo a partir da idéia geral de projetos alternativos

emancipatórios, utilizando a visão crítica dos mesmos autores.

Na modernidade, as crenças num futuro promissor progressivo, tendo como centro um

sujeito humano capaz de prover as condições que geram esse futuro, problematizam

a vida política como dimensão decisória da esfera pública. Direita e esquerda

balizam seus esforços tendo como norte a possibilidade de moldar esse futuro, em

direção, correspondentemente, ao liberalismo e ao socialismo. A crise teórica e

política aberta pelo socialismo real no final dos anos 1980 desnorteia a esquerda

mundial, abrindo novos flancos para a reestruturação e ocupação do espaço público

pelo liberalismo, que se posiciona como a única alternativa.

A dinâmica mundial imerge em profunda transição societária e epistemológica, o

projeto humanitário entra em crise, a política, cujo lócus de expressão no espaço

público exercita recorrentemente seus antagonismos, perde seu elã. Por que razão a
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política, aparentemente, perde sua força mobilizatória? A expressão grifada quer

insistir/evidenciar que há um enredamento intelectual que nos impede de enxergar o

político para além do antagonismo tradicional entre capital e trabalho.

Está claro que este enredamento se refere principalmente à redução do

antagonismo à dimensão econômica, como parte da visão racionalista de interesses,

fortemente apoiada na filosofia liberal e problematizada por Mouffe (2003, p. 12):

Na verdade, o termo “político” está cada vez mais presente na
filosofia liberal, mas o domínio do político é sempre tratado por uma
abordagem individualista e racionalista que o reduz ou ao econômico
ou ao ético. Como conseqüência, a dinâmica da constituição dos
sujeitos coletivos e o papel crucial desempenhado pelas paixões e
antagonismos neste campo não podem ser apreendidos.

Parto do suposto, em concordância com o pensamento da citada autora, que o

reducionismo econômico do antagonismo também afetou a tradição marxista

apoiada na visão racionalista do sujeito universal, de modo a incapacitá-la para

compreender a emergência dos antagonismos particularistas e a pluralidade das

lutas sociais contemporâneas.

A presença do antagonismo nas lutas sociais é referente às experiências de limite,

que impedem a constituição de identidades como objetividades plenas. O

antagonismo expressa a impossibilidade de totalidade do social, cujo limite é uma

subversão.

É a presença do outro que impede a constituição da identidade e configura o

antagonismo. No social o antagonismo pode emergir em diferentes espaços políticos

como particularismos e criar pontos de ruptura, que colocam o poder hegemônico

em questão (MUTZEMBERG, 2002).

As profundas transformações que atualmente acontecem como uma
conseqüência do processo de globalização requerem uma
compreensão adequada da construção de identidades políticas
coletivas e das formas possíveis de emergência do antagonismo,
numa variedade de relações sociais. De fato, é crucial entender que
o político não é algo que tem um lugar específico e determinado na
sociedade e que todas as relações sociais podem se tornar o lócus
dos antagonismos políticos. (MOUFFE, 2003, p. 13).
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Cabe acrescentar, como elemento de contributo à emersão de outras formas de

antagonismo27, as transformações decorrentes da ampliação de sistemas democráticos

nas sociedades ocidentais. Concomitantemente, a multiplicidade de antagonismos

políticos, a desuniversalização do sujeito, a radicalização fragmentária das identidades

coletivas e/ou a formulação do fenômeno da dissolução social na utilização de

análises de anomia e desintegração no pensamento sociológico (LAVALLE, 2003)

dificultam problematizar as identidades dos sujeitos políticos e as dinâmicas político-

sociais na sociedade atual.

Outro desafio para ampliar a compreensão acerca das identidades dos sujeitos

políticos e dos antagonismos que revelam é a ressignificação da política, enquanto

abordagem conceitual e prática social. A política, em sua capacidade de dar forma e

demarcar fronteiras, mediante os conflitos presentes nas relações humanas gerados

por antagonismos (MOUFFE, 2003), está deslegitimada socialmente como prática

coletiva, resultado da redução dos conflitos a interesses de grupos ou pessoais,

comum às práticas do liberalismo.

A exposição das fragilidades e distorções do socialismo real, a decepção com os

sistemas comunistas, o colapso da União Soviética abalam as certezas intelectuais

e militantes apoiadas na tradição marxista. Sua revisão e renovação intelectual,

acionadas pelo conjunto de elementos expostos, espraiam-se para a ação política,

dramatizando o cotidiano dos movimentos sociais, organizações não governamentais

e lutas sociais pertencentes ao campo ético-político mobilizador da agenda pública.

O abalo das certezas políticas e intelectuais desafia a repensar as convicções que

apóiam a ação política; o próprio sentido da ação política se coloca como questão.

Ao tomar como foco do político a emancipação, e da política28 os projetos políticos

emancipatórios, como alternativas políticas construídas cotidianamente pelos

movimentos sociais na atualidade, penso ser possível contribuir para repensar a

emancipação sob um novo prisma, recuperando o sentido da política.

27 O antagonismo pode advir de várias formas de relações sociais: religiosas, de gênero, raciais, artísticas,
geracionais, etc.

28 Para Mouffe (2003, p. 15), político é “a dimensão do antagonismo inerente a todas as sociedades humanas,
podendo assumir formas diferentes e emergir em relações sociais diversas”; e política “refere-se ao conjunto
de práticas, discursos e instituições que procuram estabelecer uma certa ordem e organizar a coexistência
humana” geralmente conflituosa.
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3.1 Emancipação e projeto político na modernidade

A passagem da centralidade do divino para o humano e do mítico para a razão, na

modernidade, contribui para instaurar mecanismos de controle e manutenção da

ordem mercantil de modo a favorecer seu progresso contínuo. As reações à nova

ordem tensionam as relações sociais, geram antagonismos e promovem conflitos

referentes à forma de organização social em curso. As lutas sociais se desenvolvem

e passam a disputar o direcionamento deste progresso; do confronto constituíram-se

projetos histórico-destinais universais, como uma competência futura para corrigir as

injustiças do presente (BAUMAN, 2001).

Como se configuram tais projetos na modernidade e que conseqüências político-

sociais produzem? O projeto positivo liberal propõe o progresso numa ordem

capitalista. Para o pensamento positivo o conhecimento e o espírito humano se

desenvolvem/progridem histórica e continuamente, na medida exata das necessidades

sociais e numa ordem absoluta. Este progresso, assim como o conhecimento que o

informa, é positivo, no sentido de ser útil ao aperfeiçoamento contínuo de nossa

condição individual e coletiva. Para Andery e Sério (1988, p. 385), no pensamento

positivo o progresso é uma ordem natural:

Neste sentido, a história que se resume ao desenvolvimento, ao
progresso linear e segundo uma ordem preestabelecida, e que nada
mais é que o desenvolvimento do espírito e do pensamento segundo
leis também preestabelecidas, é explicada (e compreendida) pela
mera apresentação de suas fases, que são, em última instância,
imóveis em si mesmas

O progresso é, portanto, um caminho pré-determinado com um fim já dado, cujos

melhoramentos ocorrem de modo linear e cumulativo; uma etapa de melhoria

substitui a outra, harmonicamente e dentro da ordem. Esta ordem não comporta

conflitos, pois é pré-existente e natural, suas leis imutáveis independem da vontade

dos indivíduos ou do coletivo. Neste caso, ao humano cabe apenas a resignação, o

desenvolvimento deve ser aguardado respeitando sua ordem natural, seu ritmo. Ao

sujeito cumpre desempenhar bem suas funções e papéis29, pois é isso que sustenta

29 Durkheim (1995), em As Regras do Método Sociológico, cap. I, desenvolve o pensamento comteano
aplicando-o à análise da realidade através dos fatos sociais e dos papéis e funções nele desempenhados
pelos indivíduos, grupos, instituições, enfim, a organização da sociedade.
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o movimento natural do todo, e garante o seu poder moral, no sentido de defesa do

direito à liberdade e responsabilidade na organização de uma sociedade justa.

O pensamento positivo clássico apresentado contribui para calçar o projeto liberal

capitalista, mantendo-se em suas argumentações centrais, contudo, sendo alterado,

requalificado e complementado como discurso político para dar conta (e manter sob

controle o rumo capitalista) das exigências colocadas pelas transformações na

sociedade contemporânea. Na atualidade é possível identificá-lo30 no curso do

projeto neoliberal, a despeito das novas configurações e propostas gerais de

adequação.

O neoliberalismo ocasiona, não exclusivamente, a crise do progresso humano,

porque agrava as desigualdades sociais verificadas em todo o planeta sob diferentes

formas e níveis de complexidade, revelando suas incongruências. O projeto

neoliberal é regulador31 do humano, atua com base na seleção darwiniana das

espécies – os melhores, ou os mais esforçados, alcançam as condições ideais de

existência. Como diria Policarpo Quaresma, ao vencedor as batatas!32

A emancipação sob esta inspiração é a do mercado, a ele deve ser dada a liberdade

para responder às necessidades humanas ou relativas à sobrevivência, sua própria

sobrevivência. Neste caso, muitas necessidades estão associadas à idéia do novo,

estimulante, à produção de tecnologia. O livre desenvolvimento do mercado, ou a

livre concorrência, é a idéia de emancipação liberal na ordem capitalista, na qual o

indivíduo por esforço pode desenvolver-se e no futuro ser recompensado. Este

esforço está associado a um adiamento da satisfação que assegura sua

durabilidade, aprisiona o sujeito e atribui “uma importância primordial ao trabalho, à

organização da produção, à liberdade de troca e à impersonalidade das leis“

(TOURAINE, 1994, p. 38).

30 O discurso de oportunidades iguais para todos é um discurso adaptado, mas pode ser articulado à idéia de
sociedade como um todo orgânico, no qual todos são iguais ou devem ser; desse modo a oportunidade de
mudança é também para todos.

31 Para Santos (2002) a regulação, formulada essencialmente pelos jusnaturalistas Hobbes, Locke e Rosseau e
por Adam Smith, é constituída por três princípios: o Estado, o mercado e a comunidade. Ao Estado cabe
proteger os cidadãos, ao mercado cabe o progresso como desenvolvimento da propriedade e do trabalho e à
comunidade, a solidariedade entre os membros.

32 Expressão cunhada por Machado de Assis e apropriada por BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo
Quaresma . São Paulo: Ática, 1999.
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As outras dimensões da vida são submetidas à ordem, as relações entre os sujeitos

ficam impregnadas de valores do mercado, o trabalho naturaliza-se como

centralidade do conhecimento e da vida cotidiana, inclusive as relações familiares

passam a se organizar a partir dele, justificando em sociedades periféricas, como a

brasileira, o trabalho infantil como dignificação e impedimento à marginalidade.

Considerando que na sociedade neoliberal o trabalho perde centralidade, o consumo

passa a alimentar a idéia de satisfação e, portanto, a de trabalho, na medida em que

há sempre uma necessidade a ser satisfeita, ainda que de modo parcial e

superficial, para que uma nova possa ser criada, mantendo sempre vivo o desejo

que não será satisfeito totalmente, a satisfação fugaz garante a correlação entre

produção e consumo.

No projeto socialista marxista o trabalho também é constitutivo das relações sociais,

é a primeira instância organizativa da sociedade capaz de se contrapor à ordem,

neste sentido, de construir antagonismo em relação ao sistema vigente. A teoria do

valor marxista garante ao trabalho o potencial necessário para alavancar sua

expressão política consubstanciada num projeto societário igualitarista.

O projeto socialista exerce grande influência sobre as lutas sociais e na construção

de projetos sociopolíticos de superação das condições de existência até fins do

século XX, pelos partidos e tendências de esquerda, inclusive nas sociedades latino-

americanas. Inspirada na tradição marxista, a idéia de transformação social comum

nos discursos dos agentes sociais tem como pressuposto a liberdade, a

emancipação, e consegue aglutinar, até fins dos anos 1970, a luta social em torno

da democratização da sociedade brasileira.

Para a tradição ortodoxa marxista a noção de emancipação humana unifica o

conteúdo libertário da luta de classes a ser promovida por um sujeito homogêneo – o

proletariado –, que representa a centralidade do trabalho e organiza a contestação,

de um lado, e de outro o poder concentrado nas relações de produção (MEJÍA,

1995). A luta pela transformação social tem à frente a vanguarda – o partido e os

intelectuais –, guardiã da consciência, da objetividade e da clareza para mobilizar os

processos, a luta de classes.
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A idéia de vanguarda, assim como a de classes, tem origem com o Iluminismo, como

um modo de diferenciação das noções empregadas para combatê-lo e em diálogo

com os significados impressos em sua construção. Para os iluministas a noção

política do povo corresponde a uma idéia negativa, em geral está relacionada à

ameaça contra as instituições políticas e por isso se opõe a tudo o que a razão quer

combater – a superstição, ignorância, desordem. No debate entre anarquistas e

marxistas, os segundos rompem com a noção de povo, para politizá-la e diferenciar

do uso culturalista que a noção assume com os românticos em oposição aos

iluministas (MARTÍN-BARBERO, 2003).

A politização da noção de povo o transforma em classes sociais no marxismo, se

posiciona frente aos iluministas como um modo de demonstrar os efeitos da

opressão e da luta, ao mesmo tempo em que rejeita a dimensão cultural como

organizativa da vida e elege o econômico como elemento estruturador da ação

político-social. Por outro lado a negatividade do povo criada pelo Iluminismo, a

ignorância, atraso, impulsividade e rudeza a ele atribuídos, fortalece a idéia de

vanguarda, cujo aspecto principal é o da liderança política. A presença das classes

no campo político necessita de representação de interesses, na tradição leninista o

partido é a liderança representante da aliança com as classes, que se aliam contra o

inimigo comum (LACLAU; MOUFFE, 2004).

A luta contra o capitalismo, na perspectiva marxista – a luta de classes –, visa à

emancipação humana, à ultrapassagem do reino da necessidade para o reino da

liberdade. Para o leninismo, a emancipação requer algumas condições, como

passos necessários e transitórios para atingir o objetivo; o fim do Estado burguês é

considerado uma etapa a ser alcançada, num movimento de emancipação política,

já que o Estado moderno é o centro da construção da filosofia política no Iluminismo

e ratificado como espaço político pelo marxismo e como um passo para a

emancipação genérica.

Em A Questão Judaica (1969, p. 148), Marx circunscreve os limites da emancipação

política aos do Estado, ou seja:

O limite da emancipação política manifesta-se imediatamente no fato
de que o Estado pode livrar-se de um limite sem que o homem dele
se liberte realmente, no ato de que o Estado pode ser um Estado
livre sem que o homem seja um homem livre.
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Ao considerar o Estado como elemento significativo do exercício da política, e da

busca pela emancipação, Marx chama a atenção para o papel do Estado moderno

nas sociedades, embora não se detenha em construir teoria sobre o mesmo. A

lógica ortodoxa do pensamento marxista desenvolve a tese do Estado representante

exclusivo dos interesses da classe dominante, um instrumento de dominação, que

precisa ser destruído para que a sociedade socialista possa se constituir. A oposição

do pensamento marxista ao Estado moderno é acionada pelo que o origina, o

desenvolvimento da economia política e do mercado, e em nome da centralização

do poder se consolida como Estado-Nação. A restritiva compreensão do conjunto de

problemas e de relações existentes no interior do Estado só será despertada com o

pensamento de Gramsci.

De todo modo, a emancipação na tradição marxista não se restringe à eliminação do

poder do Estado burguês, conforme já exposto, requer a eliminação das classes

sociais e, portanto, a eliminação absoluta do poder, para forjar a sociedade

socialista. A lógica da eliminação de todo o poder reside na própria compreensão de

poder como dominação e opressão, poder que se irradia a partir de um centro, a

burguesia, através de seu instrumento – o Estado. A emancipação até aqui é

vislumbrada como realização de um projeto político homogêneo e revolucionário do

proletariado em aliança com o partido.

Parte dos limites deste projeto está presente na noção de sujeito histórico; o

proletariado como vontade criadora é pré-determinado por um posicionamento

racional em uma direção prévia a ser alcançada. Outro aspecto questionável é que

ambos, projeto político socialista e proletariado, o sujeito a efetivá-lo, são não

ambivalentes e não aporéticos (BAUMAN, 2001).

Conforme já exposto no capítulo anterior, Gramsci amplia as articulações do campo

político para além da “aliança de classes” e do proletariado como o sujeito histórico,

na medida em que a teoria da hegemonia busca produzir a vontade coletiva através

da reforma intelectual e moral, com o objetivo de formar um novo bloco histórico.

Para Laclau e Mouffe (2004, p. 101-102), a vontade coletiva é como uma liga para a

construção de um bloco histórico e um rompimento com a noção de classes sociais

e de sujeito histórico.
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Pero este es el punto en el que Gramsci introduce su tercer y más
importante desplazamiento: la ruptura con la problemática reduccionista
de la ideología. Ni los sujetos políticos son para Gramsci “clases” –
en el sentido estricto del término –, sino “voluntades colectivas”
complejas; ni los elementos ideológicos articulados por la clase
hegemónica tienen una pertenencia de clase necesaria. Respecto al
primer punto la posición de Gramsci es clara: la voluntad colectiva
resulta de la articulación político ideológica de fuerzas históricas
dispersas y fragmentadas.

Significa que uma pluralidade de vontades compartilha a mesma visão de mundo, a

partir do consenso em torno de uma causa, no caso a luta pela liderança política, a

que se refere Gramsci para a formação de um bloco histórico, cuja finalidade é a

hegemonia. Há um componente relacional e articulatório que possibilita o

deslocamento deste poder em busca de hegemonia, embora sua noção de bloco

histórico ainda esteja presa a uma visão bipolar da história (LACLAU; MOUFFE,

2004); a luta política marcada por relações de força ultrapassa a noção de poder

como exclusivamente dominação ou opressão.

O ideário de projeto emancipatório revolucionário desloca a idéia do proletariado

como sujeito histórico. Neste deslocamento a emancipação pode ser entendida

como um processo de constituição através da luta política, cultural e ideológica

necessária frente à complexidade social e como condição para a formação da

vontade coletiva, sem a qual a idéia de emancipação perde todo o sentido. O

reconhecimento da pluralidade social e da necessidade de sua articulação para

formação do bloco histórico evidencia a desvinculação da noção de sujeito histórico

do proletariado.

3.2 Transitando na transição paradigmática

A profunda transformação do espaço público e do modo como passa a funcionar a

sociedade moderna aprofunda a crise teórica em que já estava mergulhada a

política de esquerda e a esquerda política (LACLAU; MOUFFE, 2004). A

democratização das sociedades ocidentais e a série de manifestações e conflitos

que passam a se expressar alavancam uma nova dinâmica social, com o reforço

das formas associativas e dos vários movimentos sociais que passam a provocar a
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agenda política pública a partir dos fins do século XX – feminista, ecológico, étnico,

homossexual, racial, os novos movimentos culturais, entre outros.

O tipo de modernidade que era o alvo, mas também o quadro
cognitivo, da teoria crítica clássica, numa análise retrospectiva, parece
muito diferente daquele que enquadra a vida das gerações de hoje.
Ela parece “pesada” (contra a “leve” modernidade contemporânea);
melhor ainda, “sólida” (e não “fluida”, “líquida” ou “liquefeita”);
condensada (contra difusa ou “capilar”); e, finalmente, “sistêmica”
(por oposição a “em forma de rede”). (BAUMAN, 2001, p. 33) .

O projeto societário elaborado pela teoria crítica marxista como alternativa libertária

de futuro dissolve-se, diante do totalitarismo empregado pelo socialismo real. A idéia

de projeto político como alternativa esvazia-se, ocupa seu lugar uma negatividade

em forma de autoritarismo, universalidade e fixação.

No hiato entre a dissolução do projeto político socialista e o momento atual em

busca de alternativas ao neoliberalismo, compreendo que se desenvolvem três

perspectivas: a primeira se mantém na perspectiva da tradição marxista e do projeto

socialista; a segunda, a partir da crítica pós-moderna, rejeita totalmente a

possibilidade de projeto político, por entender que o pluralismo é a fragmentação

das lutas sociais e não há possibilidade de unidade, numa concepção de projeto

político com perspectiva de projeto unitário; a terceira, em elaboração, procura na

critica ao pensamento crítico marxista encontrar novas possibilidades para a

política, e para projeto político na sociedade contemporânea, considerando seu

pluralismo democrático.

Esta terceira vertente considera a importância de construir alternativas ao projeto

vigente e reconhece os desafios que o pensamento crítico encontra para esta

reconstrução. A própria construção do pensamento crítico na sociedade é

problemática, há uma abertura à crítica com característica totalmente distinta; a

crítica no padrão do acampamento33 (BAUMAN, 2001, p. 31) não está preocupada

em causar mudança nos padrões de convivência social.

A questão é, porém, que a sociedade contemporânea deu à
“hospitalidade à crítica” um sentido inteiramente novo e inventou um
modo de acomodar o pensamento e a ação críticas, permanecendo

33 Em Modernidade Líquida (2001), Bauman caracteriza a crítica sem conseqüências, espaço aberto para quem
quiser se posicionar sem preocupação ou responsabilidade com a estruturação, sem se incomodar e
desejando não ser incomodado, uma crítica dentro do padrão acampamento.
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imune às conseqüências dessa acomodação e saindo, assim, intacta
e sem cicatrizes – reforçada, e não enfraquecida – das tentativas e
testes da “política de portas abertas”. (BAUMAN, 2001, p. 31).

Ao que parece, parte da sociedade contemporânea tenta evitar os equívocos da

teoria crítica, a partir do acolhimento incondicional da crítica como um modo de se

autoproteger dos fundamentalismos e de expectativas demasiado excessivas em

relação ao futuro e usufruir o que é possível no presente, sentindo-se livre para

conduzir sua própria existência e descrente quanto a soluções coletivas para

melhorar a vida.

Há uma outra parcela desta mesma sociedade que aposta na política como

resposta às contradições do sistema. Para esta parcela o pensamento crítico é

necessário para compreender a sociedade contemporânea e formular conhecimento

emancipatório sintonizado com um novo tipo de liberação capaz de lançar a

liberdade individual num processo de autodeterminação coletiva.

Esta linha de raciocínio indica que a emancipação tem um papel a cumprir e que ele

pode ser ressignificado. Para Bauman (2001), a emancipação tem como principal

tarefa preencher o espaço público, o que depende da transformação da

individualidade de jure em uma individualidade de facto34, para produzir uma nova

agenda pública que desprivatize o espaço público.

E assim o espaço público está cada vez mais vazio de questões
públicas. Ele deixa de desempenhar sua antiga função de lugar de
encontro e diálogo sobre problemas privados e questões públicas.
Na ponta da corda que sofre as pressões individualizantes, os
indivíduos estão sendo, gradual, mas consistentemente, despidos da
armadura protetora da cidadania e expropriados de suas capacidades
e interesses de cidadãos. (BAUMAN, 2001, p. 50).

Segundo Bauman (2001), há uma invasão das questões privadas no espaço

público, explorada pelos meios de comunicação, que tentam preencher o espaço

público a partir da identificação. As celebridades, ou indivíduos comuns, apresentam

suas questões pessoais que podem servir de exemplo para outros.

Para o indivíduo, o espaço público não é muito mais que uma tela
gigante em que as aflições privadas são projetadas sem cessar, sem

34 Para Bauman (2001), o indivíduo de jure é a existência individual, o individualismo, a negação das
contradições do sistema; o indivíduo de facto é o que tem o poder de decidir sobre sua vida, sua
autodeterminação.
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deixarem de ser privadas ou adquirirem novas qualidades coletivas
no processo da ampliação: o espaço público é onde se faz a
confissão dos segredos e intimidades privadas. (BAUMAN, 2001, p.
49).

A perspectiva em questão apresenta alguns problemas. Primeiro, o de atribuir um

crescente domínio do espaço público pela espetacularização da vida privada e da

ação política, como forma de construir a identificação pessoal descomprometida em

termos de luta social e de reduzir a importância dos conflitos com base em questões

públicas.35 A idéia de que a esfera pública é controlada pelos mais poderosos

através da mídia, transformando em simulacro a política, mantém a centralidade da

luta de classes e do poder opressor/oprimido sem mediações.

Em segundo lugar, a tendência a privilegiar a voz ativa das individualidades na

esfera pública e encontrar a solução para o esvaziamento da esfera pública na

capacidade individual de autodeterminação desconsidera completamente a ação

coletiva. A multiplicidade de problemas e temas que os movimentos sociais, as

organizações não governamentais e o associativismo apresentam, e que provoca a

opinião e a agenda política pública como capacidade de dinamizar a esfera pública,

sequer é citada.

De fato, uma descrença e deslegitimação política presentes na sociedade brasileira

geram o desinteresse participativo e uma ambivalente e ambígua autodeterminação

individual e coletiva. Sem negar a influência da cultura colonialista36 na sociedade,

porém considerando as mudanças que ocorrem a partir da década de 1980 na

esfera pública brasileira, é possível avaliar como conjuntural este contexto.

A democracia neoliberal, que atribui responsabilidade individual quanto a possíveis

fracassos ou sucessos, a desigualdade social, a fragilidade do sistema partidário em

termos de representação social, os freqüentes escândalos de malversação dos

recursos públicos por parlamentares e por funcionários do executivo ou ocupantes

35 Canclini (1996) aborda o papel da mídia na eliminação da necessidade de negociação e do conflito que nas
sociedades latino-americanas reduz a importância das manifestações públicas e, portanto, da política.

36 O colonialismo em Santos (2002) é o não reconhecimento do outro como sujeito. Nossas capacidades de
autodeterminação (reconhecimento como sujeito) foram historicamente minadas pela colonização portuguesa,
por um sistema político-administrativo quase feudal, que cultivou o dever (do povo) de lealdade e submissão,
manteve-se com os mandatários locais até fins do século XX e se reproduz com as dificuldades de
originalidade intelectual.
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de cargos comissionados em exercício e ainda a crescente violência que acomete a

sociedade são fatores que compõem esta conjuntura.

O principal desafio à emancipação, em diálogo com os aspectos explorados em

Bauman (2001), é a requalificação do espaço público e a restauração da política

como o lugar de encontro, debate e negociação entre indivíduos e o bem comum,

privado e público, de reconectar o indivíduo ao cidadão interessado nas questões

públicas. Esta requalificação do espaço público requer que a nova agenda pública

de emancipação se conecte ao pensamento crítico, de modo a revelar suas

ambigüidades e potencializar a auto-afirmação da política.

Bauman (2001) levanta como desafios à agenda pública: as contradições da

identidade, ao mesmo tempo flexível para mudar e sólida para ser reconhecida;

pouca institucionalização das parcerias, conferindo-lhes baixa resistência; a

indiferença ou a coerção à responsabilidade; a fragilidade da ação comum em

relação à necessidade de manutenção do entusiasmo dos atores e o tempo que

leva para alcançar os propósitos; e, por fim, a dificuldade de generalizar as

experiências pessoais transformando-as em questões públicas para as políticas

públicas.

O espaço público criado pela sociedade moderna buscou obliterar as experiências

pessoais e a proximidade moral, que pertence ao campo da intimidade, das

emoções: “[...] seguir emoções foi definido como não liberdade [...], e

conseqüentemente a emancipação equivalia a trocar a dependência da ação dos

sentimentos para sua dependência da razão.” (BAUMAN, 1997, p. 83).

Parte das experiências pessoais é movida pela ação dos sentimentos, outra parte

pela razão; independentemente do reconhecimento, das distorções e da radicalidade

com que foi executada sua separação pelo conhecimento na modernidade, ambas

as dimensões co-existem e interagem nos indivíduos e nas relações sociais. A

política de direita canalizou historicamente em seu benefício o dispositivo da

experiência pessoal associada a uma dependência emocional e a formação dos

vínculos de lealdade dissociados das contradições sistêmicas.

A política de esquerda para enfrentar a dependência e os vínculos de lealdade

entranhados na cultura política brasileira dissociou da experiência política a vida
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emocional pessoal, agindo estratégica e taticamente e negando os laços afetivos,

que se constituem na convivência política.

O reconhecimento da proximidade como expressão das experiências e da vivência

das contradições do sistema, pode estimular uma relação com outro na qual há

responsabilidade e cuidado, um cuidado comprometido37. O cuidado e a

preocupação com o outro (humano, grupo, natureza) é um novo princípio para uma

ética emancipatória; para garantir a existência futura (dos seres vivos, do planeta e

das novas gerações) é necessária uma responsabilidade no presente em

solidariedade com o futuro.

A proximidade é o campo da intimidade, da emoção e da moralidade (BAUMAN,

1997). Não significa que os riscos serão eliminados, porque o cuidado pode

desencadear seu extremo – a opressão – e resultar em crueldade/violência

(BAUMAN, 1997), mas uma ética emancipatória pode contribuir para que os valores

solidários – a responsabilidade e o cuidado – acionem o vínculo entre as

experiências pessoais e as questões públicas.

Para Santos (2002) a proximidade é a responsabilidade pelo outro, como modo de

compreender o real, a preocupação e o cuidado que pretendem garantir a

possibilidade de existência da vida no presente e no futuro, do ponto de vista local e

global.

O desafio central da emancipação em Santos (2002) é deslocar o colonialismo para

a solidariedade, reconhecer o outro como sujeito. Para a sua construção aborda

algumas implicações: o multiculturalismo, o conhecimento edificante e a ação

rebelde. No multiculturalismo a solidariedade significa o reconhecimento do outro

como produtor de conhecimento, o diálogo entre as culturas. A destruição dos

conhecimentos pelo colonialismo produz silêncios que bloqueiam a vocalização das

necessidades e aspirações dos povos ou grupos alvos desta destruição. Para que

37 Bauman, em A Ética Pós-Moderna, 1997, discute a responsabilidade com o outro, não como convenção social,
porque a convenção tem o efeito de nos manter afastados uns dos outros, mas uma responsabilidade moral
que reconhece uma face nesse outro, um ser autêntico por baixo da máscara, e que tanto como eu necessita
incondicionalmente do cuidado. O outro não precisa provar que lhe devo minha responsabilidade (já que não é
um contrato), sou livre para dar-me como refém do bem-estar do outro, eis a emancipação sem submissão.
Boff (1999) fala do cuidado como “modo-de-ser que perpassa toda existência humana e que tem ressonância
em diversas atitudes” em relação ao outro.



66

possam se expressar e afirmar suas diferenças é preciso o apoio de uma teoria da

tradução capaz de torná-las compreensíveis a outras culturas.

Esta noção de colonialismo que impede a expressão das necessidades e aspirações

dos povos colonizados é baseada na resignação, na impossibilidade de reação. A

submissão total e/ou a opressão absoluta refletem uma visão de poder centralizado

e estatal, na qual os poderes difusos socialmente são desprezados e, portanto, é

ambivalente para a análise de movimentos sociais populares. O multiculturalismo

como solidariedade necessita da abertura para compreender a produção cultural

como a comunicação entre os vários segmentos da sociedade, em suas expressões

culturais que dão vez e voz à troca de saberes que circulam culturalmente

(MARTÍN-BARBERO, 2003), produzindo enfrentamentos e intercâmbios.

O conhecimento edificante para Santos (2002) é aquele que deve estar atento aos

objetivos da produção de conhecimento técnico, tendo em vista as conseqüências

que operam, ter clara a necessidade de romper com a neutralidade científica e

desenvolver uma objetividade articulada às finalidades do conhecimento. Assumir

as conseqüências do impacto das ações técnicas desenvolvidas é uma atitude

prudente e solidária que desenvolve um conhecimento-emancipação. Algumas

descobertas acontecem por acidente, principalmente no campo das ciências

naturais, isso significa que não existe controle absoluto sobre a produção ou os

usos do conhecimento, mas uma atitude responsável pode evitar desvios de

percurso.

A ação rebelde (SANTOS, 2002) é uma construção social contextualizada de

subjetividades inconformistas e indignadas. Como desafio à sua construção, a

discrepância das experiências negativas do presente em relação às expectativas

desfavoráveis quanto ao futuro pode gerar ações conformistas tanto quanto

rebeldes. Em face disso, a relação entre presente e futuro está fragilizada, gerando

um excesso de presente como ruptura radical com o passado e indiferença em

relação ao futuro.

Outro desafio à ação rebelde transita entre o consenso e a resignação. O consenso,

para o autor, como consentimento para governar, imprimiu uma necessidade de

legitimidade e hegemonia, e atualmente, frente à ausência de alternativas ao
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neoliberalismo, transforma-se em resignação. Por último, há o desafio da

esperança, em face dos riscos sociais indeterminados; a atitude de espera sem

esperança se refere mais uma vez à ausência de alternativas que se tornou senso

comum.

A esperança não reside, pois, num princípio geral que providencia
por um futuro geral. Reside antes na possibilidade de criar campos
de experimentação social onde seja possível resistir localmente às
evidências da inevitabilidade, promovendo com êxito alternativas que
parecem utópicas em todos os tempos e lugares excepto naqueles
em que ocorreram efectivamente. É este o realismo utópico que
preside às iniciativas dos grupos oprimidos que, num mundo onde
parece ter desaparecido a alternativa, vão construindo, um pouco por
toda a parte, alternativas locais que tornam possível uma vida digna
e decente. (SANTOS, 2002, p. 36).

As experiências locais como alternativas ao neoliberalismo são ao mesmo tempo

abertura-de-novos-caminhos e fixação-de-fronteiras38; abertura por ser exercício de

poder em alternativa às situações que revelam as cadeias de desigualdade

existentes na sociedade como fixações-de-fronteiras. Desigualdades de raça, sexo,

classe, geração, etnia, nacionalidade, que podem ocorrer em elos na complexa

trama das constelações de poder.

O processo de aprendizagem que as experiências locais promovem, no sentido de

desenvolver relações emancipatórias, resulta em abertura-de-novos-caminhos, na

medida em que capacita as relações sociais em direção a relações mais iguais. As

restrições do tipo fixação-de-fronteiras são referentes aos elos das desigualdades

citadas no conjunto de práticas sociais; as desigualdades inibem o desenvolvimento

do indivíduo e das coletividades, mas podem ser deslocadas por relações

emancipatórias produzidas no processo de aprendizagem.

A emancipação é tão relacional como o poder contra o qual se
insurge. Não há emancipação em si, mas antes relações emancipatórias,
relações que criam um número cada vez maior de relações cada vez
mais iguais. As relações emancipatórias desenvolvem-se, portanto,
no interior das relações de poder, não como o resultado automático
de uma qualquer contradição essencial, mas como resultados
criados e criativos de contradições criadas e criativas. (SANTOS,
2002, p. 269).

38 O poder para Santos (2002) atua em forma de constelações de poder – na maioria das vezes o poder atua em
intersecção com outros poderes –, sua ação distributiva tanto fixa fronteiras como abre novos caminhos.
“Enquanto fixadoras de fronteiras, são inibidoras, e enquanto indutoras de novos caminhos, são permissoras.”
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A emancipação como processo relacional e de aprendizagem não é dada, mas uma

possibilidade a ser criada na experiência social das contradições do sistema.

Portanto, é ambígua como o são as relações e as experiências sociais. Para se

tornar hegemônica a emancipação deve ser capaz de produzir convencimento, um

conhecimento emancipatório acerca das experiências sociais de emancipação com

argumentações convincentes, de modo a expandir-se.

Nestes termos, a emancipação social se configura como emancipações sociais,

experiências diferenciadas das contradições do sistema, que correspondem a

diferentes lutas emancipatórias travadas nos diversos aspectos da realidade.

Segundo Santos (2002, p. 331), dois princípios são relevantes para definir os

parâmetros progressistas da transição paradigmática epistemológica e societal

emancipatória – o princípio da comunidade e o estético-expressivo.

O princípio da comunidade trabalha com os conceitos de solidariedade e

participação. A comunidade é uma lógica local em que os conhecimentos e a vida, a

solidariedade entre membros e obrigações políticas não estão totalmente impregnados

pela lógica racional reguladora. Há uma história e costumes coletivos partilhados,

interação e trabalho, consenso e conflito, intersubjetividade e dominação.

Embora Santos e Bauman concordem que a comunidade é fluida, consideram que

ela o é por motivos diferentes. A comunidade, para Santos, através das dimensões

da participação e da solidariedade, dinamiza a vida social comunitária; a participação

direta cotidiana e a reciprocidade comunitária impressa pela solidariedade expressam

os consensos e conflitos comunitários.

Em Bauman (2001), as relações intercomunitárias estão se construindo e destruindo

sistemática e simultaneamente, como modo de segurança e reinvenção; a

comunidade é um apelo à segurança e a uma cultura, uma etnicidade, à partilha de

costumes e dialetos locais, da história de um povo e das práticas político-culturais

que nela se desenvolvem e que habilitam seus membros a resistir ao colonialismo e

construir a solidariedade. A comunidade não é uma unidade, a unidade é o

resultado da negociação entre as diferenças.

O princípio estético-expressivo é composto por três elementos: o prazer, a autoria e

a artefactualidade discursiva. O prazer foi colonizado pela indústria do lazer dos
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tempos livres e pelo consumismo da indústria cultural, embora não possa ser

aprisionado. A autoria significa o criador e tem origem no meio artístico e literário,

mas um criador relativo em autonomia. Na artefactualidade discursiva a obra de arte

é criada ou construída como produto de uma intenção e de um ato construtivo. Sua

realização ocorre por meio de um discurso argumentativo que possui momentos de

fixação precários, porque os argumentos não mantêm o poder retórico por muito

tempo. A retórica – a arte de persuasão pela argumentação – coloca em jogo uma

nova percepção da realidade, o reconhecimento da existência de uma luta contínua

e interminável de disputa de sentidos na construção dos conceitos, com um

resultado provisório e negociado realizado na pluralidade de comunidades

científicas.

Por fim, Santos (2002) propõe uma utopia emancipatória, ou um projeto político

utópico, cujos elementos buscam dar conta dos espaços de contradição cotidianos e

sistêmicos. No espaço doméstico, a cooperação, a democracia e a afetividade como

uma nova forma de sociabilidade entre as gerações e os sexos. No espaço da

produção, a produção cooperativa e autogerida (pequena agricultura, agricultura

orgânica, redes de produção comunitária, unidades de produção de utilidade social,

etc), uma produção organizada coletivamente e sem degradar a natureza.

No espaço do mercado, a satisfação a serviço das necessidades radicais –

qualitativas e não quantificáveis – não subordinadas. No espaço da comunidade, a

abertura à inclusão; a identidade é sempre múltipla, inacabada, está sempre em

processo de reconstrução e reinvenção freqüentes de seus significados no contato

com outras comunidades e suas culturas. No espaço da cidadania, a democracia

radical, a obrigação política vertical entre o cidadão e o Estado, e a obrigação

política horizontal entre cidadãos e associações. Por último, no espaço mundial, as

alternativas democráticas ao desenvolvimento e a soberania reciprocamente

permeável.

Santos (2002) dá grande contribuição ao deslocar a compreensão de emancipação

para um campo relacional, no qual as experiências locais de rebeldia são relevantes

para a abertura de novas possibilidades de igualdade e de enfrentamento do

colonialismo, reconhecendo que existem dificuldades pela presença de restrições
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que fixam desigualdades. A dificuldade reside na plasticidade conceitual excessiva

que impede uma fixação de sentidos.

3.3 Outro mundo é possível?

A hegemonia do projeto neoliberal e as conseqüências para as diversas sociedades,

especialmente as periféricas, colocam em evidência a atualidade do debate acerca

de projetos políticos emancipatórios. Criar alternativas ao neoliberalismo é uma

tarefa da política. Para Mouffe (2003), uma sociedade democrática é uma sociedade

com opções políticas, com projetos alternativos e conflitantes:

O que é uma “sociedade democrática”? É uma sociedade pacificada
e harmoniosa [...] Ou é uma sociedade com uma esfera pública
vibrante onde muitas visões conflitantes podem se expressar e onde
há uma possibilidade de escolha entre projetos alternativos legítimos?
(MOUFFE, 2003, p. 11).

O modelo de democracia neoliberal empobrece literalmente a esfera pública e o

sistema político democrático. Nele “as paixões são apagadas do campo da política,

que é reduzido ao campo neutro do jogo de interesses” (MOUFFE, 2003, p. 12), o

que cria dificuldades de compreender a pluralidade dos conflitos, dos antagonismos

e a complexa trama social.

Nos países em desenvolvimento, as desigualdades são múltiplas, se referem a

temáticas e contextos que configuram vários e variados espaços públicos.

Correspondem a uma pluralidade de conflitos particularistas existentes no tecido

social, que se referem a “contextos socialmente difusos e segmentados de produção

de uma contra-cultura de resistência” (COSTA, 2002, p. 27).

Os contextos sociais difusos, nos quais emergem os conflitos, são esferas públicas,

espaços de participação política, nos quais ocorrem o debate e a formação de

opinião pública, implicando na capacidade de diálogo por parte dos cidadãos

(HABERMAS, 2003). Esfera pública na qual a análise dos movimentos sociais é feita

como zonas de conflito, pela interpenetração de mecanismos de interpretação
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sistêmica (reprodução material) na esfera de reprodução simbólica, que resulta na

sua erosão e colonização.

Habermas (2003) propõe que a ação emancipatória dos movimentos sociais é a

descolonização do mundo da vida, que significa a remoção dos mecanismos de

integração, substituição por contextos dialogais e a criação de novas instituições

democráticas. Esta concepção está apegada à universalidade dos contextos e das

identidades no plano da reprodução material e sua transformação radical.

Fraser (1987) problematiza esta distinção do ponto de vista do feminismo, alertando

para as relações entre a vida familiar e suas conexões com a reprodução material,

fazendo ruir a noção de esfera pública como reprodução material e sistêmica

exclusiva e o universalismo, para o qual os particularismos se isolam em

comunidades alternativas.

De modo mais geral, ao nível do conteúdo substantivo, contrariamente
à forma dialógica, o contraste entre universalismo e particularismo
está deslocado. Os significados e normas sociais substantivos são
sempre necessariamente específicos cultural e historicamente;
sempre exprimem distintivas formas de vida compartilhadas, mas
não universais. (FRASER, 1987, p. 64).

Os contextos específicos cultural e historicamente, forjados pelas experiências

político-sociais nas quais se mesclam a reprodução material e a reprodução

simbólica, são comunidades – esferas públicas – nas quais a participação política, o

debate e a formação de opinião pública constroem identidades coletivas.

O enraizamento da idéia de espaço público ou esfera pública, como um espaço

central no qual as ‘verdadeiras’ manifestações políticas ocorrem, impede que a

noção de comunidade vigore como pluralidade de espaços públicos legítimos para

os movimentos sociais populares. O espaço público como um espaço central é uma

concepção colonizadora e, portanto, dominante do político que não reconhece as

práticas e modos de ser do popular39, e não assume as relações de poder culturais e

a pluralidade e complexidade dos conflitos sociais.

39 Martín-Barbero (2003), discutindo a questão da comunicação e cultura do povo na América Latina, faz um
resgate do conceito de popular e suas implicações para a esquerda política. Para os movimentos anarquistas,
pela importância que tem o conceito para a discussão dos movimentos sociais no Brasil, o popular é tratado
como “base de afirmação da origem social, estrutural da opressão como dinâmica de conformação da vida do
povo” (p. 44), a relação com a opressão em todas as suas formas. O autor acrescenta a este significado a
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A comunidade é entendida como lugar no qual as interações e a experiência social

expressam os consensos e conflitos da vida cotidiana. Na comunidade as

experiências político-sociais e culturais populares da pluralidade das desigualdades

cotidianas e contradições do sistema emergem como conflitos, solidariedades e

alternativas que melhorem a vida das pessoas. As comunidades resguardam os

processos político-sociais, para que tenham tempo de se integrar às aprendizagens,

até que estas práticas estejam em condições de evidenciar seus antagonismos e/ou

conflitos na esfera pública universal.

Os conflitos expostos na esfera pública se forjam em torno de posicionamentos

diferenciados das diversas identidades coletivas e práticas políticas correspondentes.

São a manifestação do dissenso entre posições diferenciadas no social (MOUFFE,

2003) e a expressão das causas que buscam reconhecimento social no interior do

sistema, atuando nos limites da ordem social e dos instrumentos de negociação

existentes (MELUCCI, 2001). O conflito colabora para trazer à tona alternativas

políticas em relação às causas que defende.

Para criar alternativas emancipatórias é fundamental romper com a idéia de um

projeto político, pois radicalizar a democracia e a própria concepção de emancipação

significa possibilitar, diante das múltiplas configurações de desigualdade e de

problemáticas correntes, que as diversas comunidades locais possam encontrar

suas próprias alternativas. Em Mouffe (2003, p. 13) a concepção radical de democracia

se apóia na “inerradicabilidade do poder e do antagonismo, e do fato de que não

pode haver uma emancipação total, mas apenas parcial”.

A emancipação numa perspectiva democrática radical compreende o poder e o

antagonismo como inerentes às relações sociais, busca articular novos pontos de

fixação (pontos nodais) para subverter os limites do sistema, colocando em questão

o poder hegemônico.

Isto significa exercitar uma ampla autodeterminação dos povos em criar, sintonizados

com os potenciais e as necessidades específicas, seus projetos políticos emancipatórios.

A construção de projetos políticos emancipatórios baseados nos conhecimentos

produzidos pelas experiências não se refere a projetar exclusivamente benefícios

noção de circularidade cultural para expressar a troca cultural realizada entre cultura dominante e dominada,
que configura um novo modo de ser ao popular através do enfrentamento e do intercâmbio cultural.
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futuros, ou uma sociedade perfeita, mas, ao enfrentar as desigualdades como

problemas concretos e cotidianos no presente, revela-se como abertura-de-novos-

caminhos. Ao elaborar o que denomino políticas alternativas e alternativas políticas

de transformação das condições de existência no presente, os esforços empreendidos

no presente são nele usufruídos e geram benefícios para as futuras gerações –

aproximam presente e futuro. É o caminho percorrido pelas lutas político-sociais que

constroem projetos políticos emancipatórios.

Neste sentido, as múltiplas desigualdades e a pluralidade de antagonismos

particularistas e dos conflitos existentes no tecido social se articulam (não

necessariamente todos a um só tempo) e vocalizam na esfera pública (genérica)

demandas com o propósito de influenciar a agenda pública. Há, portanto, um estado

de latência, em que as identidades se configuram, formulam suas questões,

arregimentam forças, levantam informações, produzem conhecimentos que as

autorizam a dialogar com outras identidades na esfera pública genérica e formar

opinião pública.

O papel desempenhado pelos movimentos sociais e associações
voluntárias para a introdução de novos temas e questões na agenda
política e para a ampliação do espaço público brasileiro – no sentido
de mostrar o caráter público de questões como o aborto ou a
discriminação racial, antes tratadas como privadas – representa
desenvolvimentos que corroboram a percepção de que tais atores
apresentam uma natureza e formas de ação que se diferenciam dos
grupos corporativos. (COSTA, 2002, p. 34).

A introdução de questões privadas como de caráter público, pela mediação das

contradições do sistema, cria a aproximação do indivíduo com o cidadão, a partir da

identificação dos indivíduos com as causas postas à opinião pública. É preciso

também estar atento ao fato de que as questões privadas são expostas pelos meios

de comunicação como relevantes para o espaço público, utilizando a intimidade a

favor do individualismo, descaracterizando a ação política.

Estas causas põem em questão e mobilizam a necessidade de uma nova ética, a

ética da proximidade/intimidade, na qual a responsabilidade e o cuidado com o outro

no presente seja uma forma de solidariedade com o futuro. A ética da

proximidade/intimidade como compromisso com o outro é ato político, busca

associar indivíduo e cidadão, afetividade e objetividade nas práticas político-sociais.



74

Como as experiências político-sociais e culturais comunitárias podem possibilitar a

construção de um Outro Mundo a partir dos vários projetos políticos emancipatórios

e o que demonstra que estes projetos são emancipatórios para as diferentes

comunidades locais-globais?

O dispositivo das redes sociais temáticas enraizadas localmente tem servido para

experimentar uma forma articulatória, de diálogo e de produção de conhecimentos

que objetivam construir enfrentamentos e intercâmbios (MARTIN-BARBERO, 2003)

nas experiências sociais, referenciadas em questões específicas. As práticas

articulatórias apresentam o caráter relacional das identidades e a necessidade de

fixação de alguns significados parciais para construir um campo relacional de

significados. Os lugares de fixação parcial de sentido são os pontos nodais.

Tais práticas geralmente são compostas por diversos e diferentes sujeitos que

compartilham culturalmente dos posicionamentos em relação à temática em

questão, sem desconsiderar as nuances e divergências destes posicionamentos

internamente; compartilham, sobretudo, do caráter público da problemática e a

necessidade de políticas públicas de enfrentamento e muitas vezes de mudanças

político-culturais.

Estes níveis articulatórios estão hoje presentes em âmbito nacional e internacional,

construindo diálogos frutíferos e mudanças culturais a partir de redes sociais temáticas,

ou de fóruns privilegiados de diálogo entre redes sociais temáticas, que visam provocar

a agenda pública mundial a favor de novas políticas públicas ou de novos modelos

de desenvolvimento. Estas mobilizações políticas são exercícios que deslocam o

colonialismo para a solidariedade entre os povos. Existe atualmente um sentimento

de interdependência entre os povos, a percepção de que uma ação ou um problema

pode ter repercussão planetária, o que cada vez mais é comprovado pela ação

global do capital e pela ciência, a exemplo da ecologia e das descobertas da física

quântica, indicando um enlace entre questões locais e globais cada vez mais ativo.

O exercício da comunidade pode ser pautado como um elemento de convergência

das diversas experiências emancipatórias para um Outro Mundo Possível. Contribuir

para que espaços públicos de troca, de diálogos entre estas experiências se

constituam em processos de aprendizagens partilhadas e visem a criação de

mecanismos coletivos, que possam fortalecer o surgimento de processos político-
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sociais e culturais articulados mundialmente para hegemonizar a idéia e a prática de

uma vida mais digna, responsável e saudável no planeta.

A dimensão estético-expressiva é relevante para o fortalecimento dos processos

político-sociais e culturais e de sua hegemonização. Ela representa a disputa de

sentidos dos discursos nas comunidades, através da arte discursiva e/ou da criação

artística, por meio dos momentos de fixação de sentidos que promovem. A autoria e

a autoridade de sua retórica proporcionam a negociação no interior da pluralidade de

comunidades.

As aprendizagens partilhadas e os mecanismos coletivos de fortalecimento de

processos político-sociais emancipatórios articulados mundialmente expressam na

esfera pública internacional as suas demandas, como redes sociais de solidariedade

e intercâmbio que representam uma multiplicidade de redes sociais de solidariedade

enraizadas localmente.

Os Fóruns Sociais Mundiais têm concretamente articulado estas expressões locais-

globais de experiências político-sociais emancipatórias que buscam alternativas para

o projeto político neoliberal. Experimentando uma nova prática política e cultural que,

em detrimento da construção de um projeto político alternativo, aposta no diálogo e

nas trocas de experiência como fermento para construção de múltiplas alternativas.

Muitos estudiosos estão hoje a defender um projeto ecológico como um projeto

alternativo; as razões apresentadas evocam a idéia do funcionamento da natureza

como de interdependência e, também, o fato da lógica da ecologia ser totalmente

diversa da lógica capitalista e, neste sentido, capaz de romper com a sua estrutura

geral.

A visão ecológica de fato tem avançado para repensar a lógica produtiva e o

deslocamento da lógica do consumo para um consumo consciente na sociedade

contemporânea, inclusive como alternativa ao projeto humanista da modernidade, já

que o homem na visão ecológica deixa de ser o centro do qual emana o domínio da

vida e da natureza; nela o homem é natureza e como tal precisa aprender a conviver

(e não dominar para controlar) com os ciclos que lhe são próprios. A vida humana

como experiência do tempo cíclico da natureza não é nova, a vivência do tempo

cíclico existe como cultura humana anterior ao Estado moderno – o Estado-Nação –,
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cuja criação tencionava transformar as diferenças culturais numa unidade – a nação

– para dissolver os entraves à livre circulação das mercadorias.

A transformação do sentido de tempo que, abolindo o cíclico, impõe
o linear, centrado sobre a produção, a transformação do saber e
seus modos de transmissão mediante a perseguição das bruxas e o
estabelecimento da escola. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 142).

O cotidiano coletivo vivido como tempo cíclico carregava de sentido a temporalidade

e a cultura popular, como tempo da vida, ritos que marcavam a organização social

da época, sobretudo as formas coletivas de produção e partilha. A noção ecológica

resgata o tempo cíclico da natureza humana e da natureza dos outros seres vivos,

rompendo com o produtivismo que impõe o domínio sobre a natureza, e cujos

efeitos sobre a saúde são desastrosos para a vida presente e futura; o uso

indiscriminado de agrotóxicos, a poluição de mananciais hídricos, e do ar, entre

outros, são irresponsabilidades com a vida.

O projeto ecológico é hoje uma alternativa real, e não utópica; muitas experiências

têm comprovado sua possibilidade como mudança da qualidade de vida dos

agricultores e consumidores. Até porque a experiência ecológica, vinculada a este

segmento populacional, tem sido associada à experiência cooperativa, que pode

fortalecer a organização comunitária, familiar e produtiva. Mas não me proponho a

fechar a questão, projetos políticos emancipatórios são para ser construídos, de

acordo com as realidades.

Assim como a relação da natureza humana com a natureza de outros seres vivos

(vegetal, animal e mineral), as relações de gênero e de gerações são questões

relevantes para uma ética da proximidade, para minimizar as desigualdades

relacionais cotidianas vividas como conseqüência das contradições sistêmicas. A

construção social de homens e mulheres é vivida de forma bastante diferenciada e

de acordo com as culturas. No Ocidente, o patriarcado marca desde a vida privada à

esfera pública, como relação de opressão e dominação. As experiências, assim

como os discursos feministas, têm provocado mudanças culturais significativas e a

construção de alternativas emancipatórias.

Para a construção de projetos alternativos emancipatórios, a questão da educação é

hoje fundamental, e o acesso à educação no Brasil é precário. A realidade educativa
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brasileira também não é animadora. A política educacional pública é uma política

mercadológica, foi reduzida a adestramento (ARROYO, 2001, p. 1), à lógica

bancária, como diria Paulo Freire. Tem início com a alfabetização, que em geral é de

baixa qualidade, e continua com a exigência de assimilação dos conteúdos

programáticos curriculares sem explorar a capacidade de pensar dos alunos. Cria-se

o vício do emissor-receptor, no qual o aluno é o depósito receptor. A política

educacional não está preocupada com o desenvolvimento da capacidade

argumentativa e criativa destes indivíduos.

A capacidade de construir alternativas é a capacidade de refletir, de explorar a

criatividade, exercitar a auto-estima, qualidades desprezadas na educação brasileira.

Estamos então em déficit, em termos de ensino formal, contudo, há outras formas de

aprendizagem, segundo Gohn (1994), como as que são fornecidas pelas práticas

sociopolíticas.

Nesse sentido, os movimentos sociais populares têm algo a dizer. Os processos

educativos desenvolvidos pelos movimentos sociais populares partem de uma

concepção de educação que encontra frequentemente suas bases numa educação

crítica e construtivista, que parte da realidade e das experiências das pessoas.

Os conteúdos desses processos geralmente estão vinculados à dimensão política

dos movimentos, às questões técnicas referentes aos temas pautados pelos

mesmos, estratégias de luta, reflexão crítica da realidade e formulações de

alternativas.

Estes conteúdos estão vinculados ao conhecimento científico, intercambiam saberes

articulando o cotidiano a visões mais amplas da realidade (GOHN, 1994). A

dimensão educativa é uma ação social, seus valores, crenças e concepções de

mundo se expandem nas relações sociais, contribuindo para a circularidade cultural,

na medida em que pontos de encontro entre o conhecimento dominante e popular

constroem novos conhecimentos.

Na próxima seção a realidade do Nordeste brasileiro será contextualizada e

problematizada pela dinâmica social provocada pelos movimentos sociais na região.

Os movimentos são apresentados em termos das temáticas que os mobilizam, suas

origens e aspectos principais de suas lutas.
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4 O NORDESTE E OS MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES

De onde é que vem o baião?
Vem de baixo do barro do chão
De onde é que vêm o xote e o xaxado?
Vêm debaixo do barro do chão
De onde vêm a esperança, a sustança espalhando
o verde dos teus olhos pela plantação?
Vêm debaixo do barro do chão.

De onde vem o baião
Gilberto Gil

O propósito deste capítulo é contextualizar a dinâmica regional nordestina, de modo

a articular a realidade conjuntural e estrutural ao nascimento dos movimentos sociais

populares no Nordeste, as causas que defendem, os atores implicados e as razões

de sua existência.

Com a democratização da sociedade brasileira a partir de meados dos anos 1980

surge no Brasil uma multiplicidade de identidades coletivas, as quais trazem consigo

uma série de interações e compartilham modos de ser e agir com outras

identidades, o que parece se acentuar nos anos 1990, com a globalização e os

efeitos que produz em diferentes contextos (BURITY, 1999).

Resguardando as particularidades das realidades sociais nas quais a ação coletiva

está presente, as novas questões que os movimentos sociais apresentam dialogam

com as outras realidades, construindo um perfil local e global, simultaneamente. A

ação coletiva dos movimentos sociais no Nordeste brasileiro segue a mesma

tendência – as suas múltiplas identidades proliferam em cenários locais específicos,

regionalmente, e se articulam (ou não) de modos distintos nacionalmente. A

dinâmica regional, a partir das expressivas modificações ocorridas nos anos 1990,

articula novas e velhas problemáticas que povoam as ações coletivas dos

movimentos sociais.

Historicamente, a região nordestina é considerada uma realidade atrasada, povoada

por uma cultura política do patrimonialismo e do mandonismo local (ALBUQUERQUE

JR., 1999). No entanto, desde a independência do Brasil, muitas lutas libertárias

transcorreram no cenário nordestino, como indica Gohn (1995) em seu mapeamento

das lutas sociais.
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Em que momento tem origem este enfoque e a que interesses ele serve? O que o

mantém vivo e presente na realidade nacional? Ao que tudo indica, a questão está

relacionada à constituição do Estado-Nação brasileiro e à necessidade de

construção de um mercado nacional, de modo a alcançar os patamares atingidos

pelo Primeiro Mundo, em termos de desenvolvimento.

O despontar da industrialização em São Paulo e a expansão da agricultura, no início

do século XX, são parte desse processo. Há incentivo à migração estrangeira,

especialmente para as regiões Sudeste e Sul, para atender às necessidades de

mão-de-obra. A nova dinâmica e a emergência da cidade de São Paulo, que vai se

constituindo dentro dos moldes americanos de urbanização e como símbolo de

modernidade (ALBUQUERQUE JR., 1999), criam a contraposição – a modernidade

de São Paulo em oposição ao atraso do Nordeste.

O Nordeste surge como o ‘outro’ de São Paulo. Este outro é também explorado

pelas elites nordestinas (latifundiários, comerciantes, industriais) que se beneficiam

com recursos públicos para ‘investimentos’ privados, autorizados em grande parte

para combater a seca e a pobreza (NOGUEIRA, 1999) rumo ao progresso. Alguns

eventos são interpretados de modo a corroborar com esta visão: a religiosidade

nordestina não é vista como insurreição (Canudos, Juazeiro) e o cangaço refaz a

visão do homem nordestino como violento e mau (ALBUQUERQUE JR., 1999).

O processo de constituição do Estado e nação modernos na realidade brasileira

necessita de um contraponto, para afirmar que há um nível, ou padrão, de

desenvolvimento em curso. Neste sentido, o atraso nordestino serve para criar

polaridades, demonstrar um padrão positivo e negativo de desenvolvimento. Os

discursos e as práticas em defesa da região são construções reacionárias às

mudanças que estão ocorrendo no Brasil. São criados estereótipos que caracterizam

e cristalizam o ser nordestino e do Nordeste, que escondem a multiplicidade de

contextos sob a égide do regional (ALBUQUERQUE JR., 1999).

As análises latino-americanas (Martín-Barbero e Laclau) e da realidade brasileira

(Araújo, Albuquerque Jr., Nogueira, entre outros), sob a ótica da diferença e da

diversidade cultural, desfazem os estereótipos e construções discursivas forjados

pela ótica da dominação.

Os estados nordestinos têm diferenciações relevantes para a compreensão da

dinâmica regional atual, como novos espaços dinâmicos, diferentes trajetórias
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estaduais e focos de resistência a mudanças, que geram a heterogeneidade e a

complexidade da região (ARAÚJO, 2000). Esta complexidade se acentua na

dinâmica do Nordeste a partir da década de 1990.

4.1 O contexto do Nordeste a partir da década de 1990

O movimento do Estado brasileiro a partir dos anos 1990 é ambíguo em relação à

implantação do projeto neoliberal, expandindo sua ação em algumas áreas e

retraindo em outras. A municipalização de algumas políticas públicas, como a de

saúde e mais recentemente a de assistência, descentraliza e expande a ação

estatal. Este movimento é observado especialmente nas políticas públicas que

conseguiram vincular percentual de orçamento público às suas pastas. A forma de

controlar sua expansão é a focalização do atendimento.

A focalização desloca as políticas públicas da universalidade do atendimento à

seletividade, volta-as para um segmento da população e intencionalmente restringe

os cardápios do atendimento, ou seja, oferece a esse segmento o atendimento de

tipo básico (COSTA; TAVARES, 2001). A política de saúde é exemplar desta lógica;

o Programa Saúde da Família (PSF) atende as populações pobres com o serviço de

atenção básica, rompendo com o princípio da universalização e da integralidade do

atendimento (COSTA; TAVARES, 2001).

No campo das políticas voltadas para o desenvolvimento, uma característica é ter o

Estado como agente estruturador, para atrair investimento do capital, ou mesmo

como o próprio investidor em áreas geradoras de capital. Esta característica é ainda

mais acentuada no Nordeste, a partir de fins da década de 1950, quando é fraco o

dinamismo do setor primário-exportador da região para impulsionar o desenvolvimento.

A partir dos anos 1960, com a criação da Superintendência para o Desenvolvimento

do Nordeste (SUDENE), amplia-se a oferta de infra-estrutura econômica para

alicerçar os investimentos das atividades privadas no setor industrial e terciário

(ARAÚJO, 2000).

Da década de 1960 ao início dos anos 1990, o crescimento do Nordeste acompanha

o crescimento do PIB nacional, por vezes sendo maior que este. Há, segundo Araújo
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(2000), um movimento de integração econômica, que articula o processo de

acumulação capitalista e as dinâmicas regionais, mantendo as diferenciações. A

crise da indústria, nos anos 1990, afeta menos o Nordeste, em função do tipo de

indústria instalado na região, e há uma importante recomposição da produção que

acompanha tendências nacionais (ARAÚJO, 2000).

No cenário nordestino, a produção deixa de se concentrar nas atividades

agropecuárias. Embora estas ainda possuam uma importância relativa, ganham

expansão atividades urbanas – o setor terciário (comércio e serviços) e, em pequena

escala, a indústria. Surgem os pólos industriais: na Bahia, o Pólo Petroquímico de

Camaçari; em Sergipe, o pólo de fertilizantes; em Alagoas, o complexo da Salgema;

no Maranhão, a produção de alumínio (ARAÚJO, 2000).

A agroindústria canavieira, cuja maior incidência ocorre na zona da mata do Rio

Grande do Norte até Alagoas e que, a partir dos anos 1970, foi estimulada com os

programas de subsídios para a produção do álcool (Proálcool), nos anos 1990 se vê

forçada a um processo de reestruturação. A mecanização do trabalho, a

diversificação do investimento ou o encerramento de atividades de parte da

agroindústria canavieira modificam o cenário da zona da mata nordestina, principal

pólo de localização das ‘usinas’.

Os trabalhadores sazonais (bóias-frias) são os mais afetados, muitos não

conseguem mais trabalho com a mecanização e/ou fechamento da agroindústria, e

grande parcela destes trabalhadores passa a migrar no interior do Nordeste ou para

outras regiões em busca de trabalho. Há casos de trabalho escravo gerado a partir

da migração dos trabalhadores em busca de seu sustento e de sua família. E é alto

o índice de famílias sobrevivendo da aposentadoria de um dos membros em grande

parte de pequenos e médios municípios.

Os pequenos proprietários de terra, na zona da mata, muitos deles fornecedores de

cana-de-açúcar, a partir da crise e reestruturação da agroindústria canavieira

buscam diversificar sua produção para poder sobreviver, investindo na fruticultura,

nas hortaliças, nas plantações de feijão, laranja e milho e na criação de pequenos

animais, a exemplo da criação de galinhas (granjas).
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Nas áreas do semi-árido ocorrem mudanças significativas, a crise do algodão

agrava as condições de sobrevivência dos pequenos produtores, que passam a

sobreviver das culturas de sequeiro, empobrecendo ainda mais (ARAÚJO, 2000). A

ausência de política agrícola e agrária e as frentes de serviço nos períodos das

secas só contribuem para manter a pobreza e a desigualdade social no semi-árido.

Favoráveis à crescente concentração fundiária e à dependência dos trabalhadores

do sistema político vigente, inviabilizam a permanência de pequenos agricultores

como tais; descapita lizados para cumprir compromissos estes acabam vendendo

suas terras. Os pecuaristas, em geral latifundiários, produzem leite e seus

derivados; algumas áreas do semi-árido, como em Alagoas, são consideradas

bacias leiteiras.

A produção agroindustrial de irrigação tem impulso nas áreas às margens do rio São

Francisco, a exemplo do Vale do São Francisco, que produz fruticultura de

exportação (Petrolina e Juazeiro) e onde são instaladas vinícolas (Petrolina) com

relativo sucesso. O mesmo sucede no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, e no

Platô de Neópolis, em Sergipe.

Nas áreas litorâneas há uma expansão urbana desordenada em espaços naturais e

grande especulação imobiliária, que expulsam antigas comunidades de pescadores

moradoras das localidades. A exploração excessiva da pesca, a pesca predatória,

gera esgotamento nos estoques pesqueiros, principalmente de lagostas (Ceará) e

peixes de maior valor econômico, gerando desequilíbrio ecológico da biota marinha

(IBAMA, 1996). A expansão urbana nas cidades litorâneas também degrada

ecossistemas e paisagens (mananciais naturais), com o aterro de mangues

(Alagoas, Sergipe), alteração de dunas e praias, ausência de infra-estrutura capaz

de atender à população e ao turismo.

Os governos implantam projetos turísticos, a exemplo do PRODETUR, sem calçá-los

com a infra-estrutura e a educação ambiental necessárias, incentivando o

desenvolvimento do turismo em quase todas as capitais do Nordeste. Em muitos

estados uma outra modalidade de turismo se instala– o turismo sexual. Adolescentes

e jovens se voltam para a prostituição como meio de superar a pobreza; inclusive

são articuladas redes de tráfico de mulheres que alimentam a prostituição

internacional.
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Alguns estados tornam-se importantes pólos têxteis e de confecções, com uma forte

articulação entre capitais locais e de fora. O Ceará é um exemplo disso (ARAÚJO,

2000) e mais recentemente Pernambuco tem investimentos num pólo de confecções

e de moda no agreste, gerador de novos postos de trabalho.

Na área metropolitana do Recife há crescimento de atividades do setor de serviços:

um pólo de serviços médicos especializados, serviços de consultoria, propaganda e

marketing, um contingente de serviços cooperativados em diversos ramos, inclusive

na prestação de serviços domésticos. Atividades de base tecnológica em

Pernambuco e na Paraíba (Campina Grande) também merecem atenção.

Pernambuco tem se posicionado de modo relevante na indústria cultural, atraindo

investimentos na produção cinematográfica, em grupos de cultura popular, e

promovendo em parceria eventos nacionais e locais, como festivais de dança, de

cinema, teatro e música. Há um crescente investimento tecnológico e profissional

neste campo, com especial interesse pela indústria cinematográfica e fonográf ica.

A enorme riqueza de expressões culturais no Nordeste – corporais (caboclinhos,

coco, samba de roda, ciranda, bois, maracatu, entre inúmeras outras), musicais,

teatrais, artesanato, artes plásticas, literatura de cordel e outras literaturas – enuncia

a criatividade do povo, catalisada pela indústria cultural e transformada em

espetáculo para atrair o turismo. As diversas expressões culturais têm sido utilizadas

como instrumento pedagógico junto à juventude, por várias organizações não

governamentais e grupos artísticos – como o Daruê Malungo40, em Pernambuco e o

Olodum41, na Bahia –, no sentido de canalizar energias para uma ação cidadã,

combatendo a ociosidade, a falta de perspectiva e criando fronteiras com o crime e a

marginalidade.

Esse quadro demonstra a heterogênea dinâmica da economia nordestina,

registrando mudanças e continuidades na composição produtiva dos diversos

estados que compõem a região. Contudo, a dinâmica em curso não modificou

significativamente as condições de vida da maioria da população nordestina. Os

indicadores sociais e os índices de desenvolvimento humano recentes apontam a

40 Cf. Atividade 5.4: direitos através da dança. In: SAVE THE CHILDREN. Partners in Rights. Atividades do pacote
didático – direito à ação. Disponível em: <http://www.savethechildren.org.uk/partners/portuguese>.

41 Cf. Projeto educacional. In: OLODUM. Projeto social . Disponível em <http://olodum.uol.com.br/>.
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necessidade de maior investimento no enfrentamento e combate à pobreza, bem

como na melhoria da distribuição de renda.

Segundo o Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do

Milênio de setembro de 2004, elaborado para a Organização das Nações Unidas no

Brasil e coordenado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “a fome no Brasil é, sobretudo,

uma questão de desigualdade de acesso a alimentos, e não de sua

indisponibilidade” (p.18).

A pobreza e a desigualdade não são privilégios de uma determinada área

geográfica, são traços de nossa sociedade, contudo, sua distribuição é desigual nas

diferentes regiões brasileiras. Os dados a seguir revelam a preponderância da

pobreza na região nordestina em comparação com as outras regiões.

Tabela 1 - População residente, por situação do domicílio,
segundo as Grandes Regiões – 2004

População Residente
Grandes Regiões

Total Urbana Rural

Brasil 182.060.108 151.124.470 30.935.638

Norte 14.434.109 10.612.240 3.821.869

Nordeste 50.534.403 36.133.116 14.401.287

Sudeste 77.577.219 71.416.745 6.160.474

Sul 26.697.985 21.904.374 4.793.611

Centro-Oeste 12.816.392 11.057.995 1.758.397

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2004.

O Nordeste abriga 27,8% da população brasileira, com um total de 50.534.403

habitantes. Destes, 14.401.287 vivem na área rural, o que representa o maior

contingente populacional rural do país, correspondente a 28,5% da população da

região, taxa superior à verificada na região Norte (26,5%) e bem acima da média

apresentada pelas demais regiões (13,2%).
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Tabela 2 - População Economicamente Ativa (PEA), por situação
de domicílio, segundo as Grandes Regiões – 2004

População Economicamente Ativa1

Grandes Regiões
Total Urbana Rural

Brasil 92.860.128 75.741.787 17.118.341

Norte 6.928.229 4.897.374 2.030.855

Nordeste 24.614.974 17.014.318 7.600.656

Sudeste 39.670.980 36.325.549 3.345.441

Sul 14.964.216 11.821.370 3.142.846

Centro-Oeste 6.681.719 5.683.176 998.543

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2004.
1 Compreende as pessoas de 10 anos ou mais de idade economicamente ativas (ocupadas

ou que se encontravam à procura de trabalho).

Na região Nordeste 24.614.974 habitantes são economicamente ativos, o que

corresponde a 48,7% da população total. Esta taxa é ligeiramente superior à

encontrada na região Norte (48,0) e inferior à média das outras três regiões (53,1).

Como no restante do país, a proporção da população economicamente ativa é maior

na área rural, onde observa-se uma participação de 52,8%, comparativamente a

47,1% na zona urbana.

Tabela 3 - Rendimentos médios mensais em reais, por sexo, dos
40% mais pobres e dos 10% mais ricos da população
ocupada, segundo as Grandes Regiões – 2004

Rendimento médio mensal em reais1

40% mais pobres 10% mais ricosGrandes Regiões

Mulheres Homens Mulheres Homens

Brasil 172,03 226,27 2.466,50 3.730,49

Norte 165,12 218,74 2.015,40 2.820,75

Nordeste 88,88 132,47 1.785,93 2.377,07

Sudeste 210,82 301,30 2.688,77 4.177,01

Sul 213,78 300,23 2.409,71 4.059,97

Centro-Oeste 193,55 282,83 3.113,56 4.469,40

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2004.
1 Rendimento mensal de todos os trabalhos das pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de idade com

rendimento.
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Conforme demonstram os dados da tabela 3 a seguir, que apresenta os rendimentos

médios mensais dos 40% mais pobres e 10% mais ricos da população ocupada,

diferenças maiores entre as regiões se encontram na distribuição de renda. No

Nordeste o rendimento médio mensal em ambos os grupos é significativamente

inferior ao das outras regiões, tanto para os homens como para as mulheres. Outro

aspecto que se observa é a desigualdade de gênero: em todas as regiões as

mulheres ganham menos do que os homens, tanto entre os 40% mais pobres,

quanto entre os 10% mais ricos.

Os números revelam a desigualdade social e a grande concentração de renda

existentes no país, que se mostram de forma mais acentuada no Nordeste. Nesta

região, o rendimento médio das mulheres incluídas entre os 10% mais ricos da

população corresponde a 20 vezes o recebido por aquelas que se encontram entre

os 40% mais pobres, enquanto nas demais regiões essa correspondência é em

média de 13 vezes. No que se refere aos homens, aqueles que fazem parte do

grupo dos 10% mais ricos ganham 18 vezes o rendimento médio obtido pelos que

compõem os 40% mais pobres, comparativamente à média de 14 vezes observada

no restante do país. Os dados de escolarização da população infanto-juvenil indicam

sua articulação com as diferenças nos níveis de renda entre as regiões.

Tabela 4 - Taxa de freqüência líquida a estabelecimento de ensino da
população residente de 7 a 17 anos de idade, por grupos
de idade, segundo as Grandes Regiões – 2004

Taxa de freqüência líquida (%)1

Grandes Regiões 7 a 14 anos
(Ensino Fundamental)

15 a 17 anos
(Ensino Médio)

Brasil 93,8 44,4

Norte 92,1 27,5

Nordeste 91,6 27,9

Sudeste 95,4 58,0

Sul 95,5 53,4

Centro-Oeste 94,2 44,9

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2004.
1 Percentual da população em determinada faixa etária que se encontra matriculada no

nível de ensino adequado à sua idade.
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No que se refere ao Ensino Fundamental, observam-se em todas as regiões taxas

de freqüência próximas da média nacional, o que demonstra um maior investimento

da política educacional neste nível de ensino. Entretanto, enquanto nas regiões Sul

e Sudeste em média 55,7% dos jovens de 15 a 17 anos cursam o Ensino Médio,

essa proporção é de apenas 27,9% no Nordeste. No que se refere à faixa etária de

18 a 24 anos o contraste é ainda maior: 50,5% e 43,7% dos jovens nessa idade

cursam o Ensino Superior respectivamente no Sul e Sudeste do país, ao passo que

no Nordeste esse índice é de apenas 17,6%, conforme mostra a tabela a seguir.

Tabela 5 - Distribuição percentual dos estudantes de 18 a 24 anos de idade, por
nível de ensino freqüentado, segundo as Grandes Regiões – 2004

Estudantes de 18 a 24 anos (%)
Grandes Regiões Ensino

Fundamental
Ensino
Médio

Ensino
Superior1 Outros2

Brasil 15,7 38,8 33,0 12,5

Norte 22,6 46,2 17,6 13,6
Nordeste 28,8 44,4 16,4 10,5

Sudeste 7,0 35,8 43,7 13,6

Sul 5,4 29,4 50,5 14,8
Centro-Oeste 12,0 37,6 39,6 10,8

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de domicílio 2004
1 Inclui mestrado e doutorado.
2 Pré-vestibular, supletivo e alfabetização de adultos

Considerando que a escolaridade se configura nas duas últimas décadas como um

fator primordial de acesso ao mercado de trabalho e de ganhos acima do salário

mínimo, os dados de escolaridade e o precário acesso ao nível superior de ensino

esclarecem, em parte, os baixos salários.

O Relatório do Desenvolvimento Humano Brasil 2005 do PNUD – Racismo, pobreza

e violência – apresenta dados de 2001 que relacionam pobreza e raça, os quais

estão reproduzidos na tabela a seguir.
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Tabela 6 - Percentual de pobres, por cor/raça autodeclarada,
segundo as Grandes Regiões – 2001

Pobres (%)
Grandes Regiões

População Total População Branca População Negra

Brasil 33,6 22,4 46,8

Norte 44,3 33,6 48,4

Nordeste 57,4 46,9 61,9

Sudeste 21,5 15,6 32,1

Sul 23,3 20,4 38,9

Centro-Oeste 27,6 20,0 33,6

Fonte: PNUD, 2005, p. 61.42

A tabela evidencia a desigualdade racial existente no país, associada às

disparidades regionais. Em todas as regiões o percentual de pobres na população

negra é muito superior ao da população branca, porém, a diferença aumenta com o

grau de desenvolvimento da região. Nas regiões Sudeste e Sul a proporção de

pobres entre os negros é o dobro da observada na população branca, ao passo que

no Nordeste, que registra o maior percentual de pobres do país (57,4%), a diferença

entre os índices apurados nos dois grupos é bem menor (32%). O Nordeste também

concentra um grande percentual de população negra, especialmente nos estados da

Bahia, Sergipe e Maranhão.

No que se refere à expectativa de vida da população, a Síntese de Indicadores

Sociais do IBGE apresentada em 2005, com base na pesquisa de 2004, indica uma

pequena melhora na região, em relação aos dados de 1991. Em 2004 a expectativa

média de vida era de 68,6 anos, comparativamente a 62,8 anos em 1991 (IBGE,

1991), observando-se diferenças entre os sexos: para os homens a média era de

65,1 anos e para as mulheres de 72,1 anos.

A recomposição econômica do Nordeste, em termos de diversificação nas áreas de

produção, segue as tendências nacionais, em busca de competitividade no mercado

nacional e internacional. Os indicadores sociais também acompanham as tendências

42 Fonte dos dados: IBGE/PNAD, microdados. In: JACCOUD, Luciana; BEGHIN, Nathalie. Economia da saúde:
conceito e contribuição para a gestão da saúde. Brasília: Ipea, 2002.



89

de desigualdade social, embora revelem que a situação de pobreza é mais grave na

região nordestina que em outras.

O continuísmo das precárias condições de vida no Nordeste também está imbricado

ao campo de forças políticas, que é hegemonizado pelas tendências conservadoras.

Nas eleições de 2002 se elegem como governadores dois representantes do PSDB,

dois representantes do PSB, três representantes do PFL, um representante do

PMDB e um representante do PT. Para o Congresso Nacional o quadro do Nordeste

é mais complexo, mas mantém a tendência hegemônica conservadora, conforme a

tabela 7 a seguir.

Tabela 7 - Deputados federais e senadores eleitos no Nordeste para
a Câmara dos Deputados e Senado, por partido – 2002

Deputados federais e senadores eleitos
Partidos

Total Deputados Senadores1

PMDB 18 14 04

PT 14 14 -

PPB 06 06 -

PPS 03 02 01

PSDB 15 12 03

PFL 40 32 08

PC do B 02 02 -

PL 05 05 -

PMN 01 01 -

PTB 04 04 -

PSD 01 01 -

PSB 06 05 01

PDT 04 03 01

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
1 Só os eleitos em 2002.

Como se pode observar, para a Câmara dos Deputados o PFL, com 32 deputados

eleitos, tem a liderança, seguindo-se o PMDB e o PT, ambos com 14

representantes, e depois o PSDB (12). O PPB, PL, PMN, PTB e PSD somam 17

deputados, que em composição com os outros partidos (PMDB, PSDB, PFL)
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garantem uma bancada majoritariamente conservadora. No Senado o quadro é

praticamente o mesmo, com a repetição da liderança do PFL.

A composição do Congresso Nacional dificulta a aprovação de programas, projetos

e legislação favoráveis à melhoria das condições de vida da população. Por outro

lado, as diversas formas de participação social nos canais institucionais –

Conselhos, Câmaras Setoriais, Conferências, Orçamento Participativo – abriu o

diálogo entre a sociedade e as instituições estatais, possibilitando a expressão de

diferentes interesses e a luta por mudanças nas políticas públicas.

A participação nas organizações e movimentos sociais expressa diferentes

posicionamentos políticos em relação à desigualdade racial e de gênero,

discriminação sexual, ausência de moradia, afetação dos direitos sociais; e luta por

mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais que beneficiem a

maioria da população brasileira.

Penso que o quadro exposto acerca do cenário nordestino, pode ser sintetizado em

quatro pontos: 1) a dinâmica de recomposição econômica é inversamente proporcional

à melhoria das condições de vida; 2) a desigualdade social tem como pano de fundo

a concentração de riquezas; 3) o quadro político apresenta uma hegemonia

representativa conservadora, e uma participação institucional e social que busca

alterar este quadro; por último, 4) a criatividade cultural da região não se reverte em

benefício imediato, mas se constitui atualmente em trabalhos educativos junto à

juventude das comunidades pobres, como forma de criar fronteiras de combate à

marginalidade.

4.2 Localizando os movimentos sociais populares

As múltiplas identidades dos movimentos sociais que identificamos a partir dos anos

1990 na realidade nordestina revelam a diversidade e complexidade da vida no

contexto regional. As problemáticas que apresentam, a heterogeneidade de formas

de ser, os códigos culturais que questionam, as proposições e alternativas que criam

são práticas articulatórias entre si e simultaneamente com as realidades local/
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regional/nacional. A articulação é “toda práctica que establece una relación tal entre

elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa

práctica” (LACLAU; MOUFFE, 2004, p. 142-143).

A prática articulatória dos movimentos sociais, como prática política, mobiliza e

organiza as pessoas/movimentos/entidades em torno das problemáticas que

enfrentam e às quais pretendem dar visibilidade; provoca simultaneamente um

deslocamento43 de suas identidades, o que permite colocar em questão a existência

de movimentos sociais territorializados, ou genuínos.

Os modos de ser destes movimentos sociais a partir dos anos 1990 no Nordeste

colaboram para a crítica a uma possível crença em identidades coletivas fixas e

específicas territorialmente compostas. Para explicar a multiplicidade dos antagonismos

das lutas dos movimentos sociais na contemporaneidade, cujo centro não é a

oposição/contradição entre capital e trabalho, surge a noção de novos movimentos

sociais.44 Em termos gerais, segundo Gohn (1997), o paradigma dos novos

movimentos sociais enfatiza a cultura, a política e as identidades coletivas

constituídas. Penso que no Brasil a utilização do conceito de movimentos sociais

populares é mais apropriada, e por isso concordo com Jacobi (1987, p. 13) quando

afirma que:

A maioria dos movimentos sociais é composta de uma base
nitidamente popular, ou seja, daqueles setores da população que se
vêem diretamente afetados nas suas condições de vida. Entretanto,
isto não significa desconsiderar a própria heterogeneidade que lhes é
inerente na medida em que muitos movimentos organizam-se a partir
da percepção de carências que definem o que Durham denomina de
“coletividade possível”.

Esta noção de popular encontra sustentação cultural e social já que se refere à

afirmação da origem social e a todas as formas de opressão que constituem a vida

do povo, a noção de popular resgatada no trabalho de Martín-Barbero (2003). Esta

noção é empregada neste trabalho em virtude de afirmar não exclusivamente a

43 Para Laclau (1993) a identidade é um centro de poder deslocado por uma pluralidade de centros de poder.
44 Vasta literatura trata deste assunto. No Brasil, pode-se conferir: GOHN, Maria da Glória. Teorias dos

movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 1997. SADER, Emir.
Quando novos personagens entraram em cena: experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo
(1970-1980). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. SCHERRER-WARREN, Ilse; KRISCHKE, Paulo J. (Orgs.).
Uma revolução no cotidiano? Os novos movimentos sociais na América Latina. São Paulo: Brasiliense, 1987.
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origem social desses movimentos, mas as diversas formas de restrição e opressão

contra as quais se posicionam.

4.2.1 Os movimentos pesquisados

Os movimentos sociais populares pesquisados no Nordeste, num total de quinze,

são urbanos e rurais e se apresentam como espaços de construção de identidades

diversificadas. As causas que defendem são multifárias e não excludentes entre si.

Foram agrupados em oito temáticas, de modo a facilitar sua contextualização.

As temáticas dizem respeito a gênero; orientação sexual; etnia-raça; desenvolvimento

e projetos sustentáveis; ação cultural; comunicação; criança e adolescente; e

habitabilidade45. A partir destes eixos temáticos, serão contextualizados os

movimentos sociais populares que forneceram elementos para este trabalho: quem

são eles, como nasceram, o que fazem, quais as lutas que empreendem.

4.2.1.1 Gênero

No universo de movimentos pesquisados três são do campo de gênero: o

Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Brejo da Paraíba (MMT), o Fórum de

Mulheres do Rio Grande do Norte e o Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu

do Piauí (MQCB).

O MMT é criado em 1982, pelas mulheres que participam junto aos homens das

lutas pela reforma agrária e agrícola, animadas pela Pastoral Rural a se engajar no

combate à discriminação da mulher nos sindicatos rurais. A luta pela terra e o

combate à discriminação da mulher se consolidam em sua trajetória como frentes de

luta. O MMT é sediado em Pirpirituba, município da região do brejo na Paraíba e

desenvolve atividades em 21 municípios circunvizinhos, junto a grupos de mulheres

de várias faixas etárias.

45 De acordo com Gohn (2003, p. 31)), a habitabilidade se refere, entre outras coisas, ao urbano, à cidade,
nucleados pela questão da moradia.
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A luta por reconhecimento como trabalhadora rural impulsiona as mulheres do MMT

a estruturar suas práticas, a partir de 1985/86, em torno da construção da identidade

do movimento das mulheres trabalhadoras rurais. Isso as estimula a dar mais

consistência ao movimento criando uma coordenação; é nesse momento que sua

denominação passa a ser Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Brejo.

A partir de então passam a arcar com o investimento financeiro das suas atividades

e a definir suas linhas de ação. Em 1994, o movimento decide criar uma associação

para dar suporte institucional na busca de apoio financeiro, através do envio de

projetos às agências de cooperação internacional e nacional, governamental e não

governamental.

No bojo dos conflitos pela terra surge também o MQCB. Não há um registro preciso

de seu nascimento, contudo, sua luta começa a ter expressão na década de 1980.

Como informa o relatório do segundo Encontro Interestadual das Mulheres

Quebradeiras de Coco Babaçu: “Não temos o registro de quando foi a primeira vez

que uma Quebradeira resolveu atravessar a cerca de arame, coletar o fruto do

babaçu na chamada ‘terra de dono’ e ir à luta pela sobrevivência.”

Nestes conflitos pela terra, as mulheres assumem um enfrentamento específico – a

luta pelo babaçu livre. A concentração da propriedade das terras as privava de seu

uso livre. Os ‘donos’ das terras cercavam as plantações de coco babaçu, impedindo

o extrativismo e cobrando taxas pela sua autorização, ou derrubando as palmeiras

para inviabilizar a função social da terra e de seus recursos.

As Quebradeiras de Coco Babaçu, apesar de pouco conhecidas, estão presentes

nos estados do Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará, e por iniciativa própria criam o

Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, para articular suas

lutas a partir de 1991.

No Piauí participam do movimento as mulheres dos municípios de Esperantina,

Barras, Matias Olímpio, Nossa Senhora dos Remédios, Porto, Joça Marques, São

João do Arraial e Morro do Chapéu, que formam a microrregião do Baixo Parnaíba

piauiense.
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O Fórum de Mulheres do Rio Grande do Norte apresenta características distintas

dos dois movimentos anteriores. É criado em 1995, por ocasião das discussões

preparatórias à IV Conferência Mundial da Mulher, em Beijing, como condição da

Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) aos estados que desejassem participar da

citada conferência. Portanto, há fóruns de mulheres em outros estados brasileiros.

O Fórum de Mulheres é um espaço plural de participação, onde estão presentes

diversos movimentos de mulheres, entidades que trabalham com as causas das

mulheres e mulheres que não fazem parte de movimentos ou entidades, mas que se

mobilizam pela causa. Ao todo são 18 organizações que participam do Fórum.

No retorno da Conferência de Beijing, como ficou conhecida, o Fórum passa a

focalizar sua ação em quatro eixos: violência, saúde, educação e trabalho;

acompanhando casos do uso de violência, produzindo conhecimento sobre estes

eixos, acolhendo denúncias, propondo soluções para os problemas.

4.2.1.2 Orientação sexual

Este tema conta com um movimento, o Grupo Dialogay, de Sergipe. Criado em

1981, é um dos mais antigos grupos que trata da orientação sexual em

funcionamento no país. Seu nascimento está relacionado ao contexto de

perseguição e violência a que estavam submetidos à época (e ainda estão) os

homossexuais no mundo.

A partir dos anos 1980 os movimentos e grupos homossexuais se expandem e

ganham expressividade em todo o país. O movimento acolhe inicialmente gays,

lésbicas, travestis e bissexuais. Sua principal luta é assegurar a igualdade de

direitos humanos, a saúde e o bem-estar dos diferentes grupos e de suas famílias e

amigos, através do apoio educacional, jurídico e social.

O Dialogay atua focalizado em duas linhas principais de ação: os direitos humanos

e, na área de saúde, a prevenção à AIDS. Promove ações informativas e educativas

junto a garotos e garotas de programa e homossexuais da grande Aracaju. O

combate à discriminação e à AIDS levou o Dialogay a concentrar seus esforços na

defesa da dignidade e no respeito à orientação sexual.
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4.2.1.3 Etnia-raça

A Sociedade Negra Quilombola de Caxias (SNQC), no Maranhão, surge a partir do

Grupo de Estudos Independente da Cultura Negra de Caxias, existente desde 1993

e que se dedicava a estudos sobre os negros no contexto local, estadual e nacional,

com o objetivo de compor um quadro acerca da situação racial, que mobilizasse as

pessoas em termos de ação contra a discriminação.

Com este propósito, em 1995, o grupo se articula com outros movimentos e

pastorais e criam a SNQC, que além de lutar contra a discriminação racial contribui

com a defesa das terras de pretos46 e dos quilombolas. Existem muitas terras de

pretos no município de Caxias nas quais a SNQC faz pesquisa antropológica e

mobiliza as comunidades com o propósito de legalização das terras.

Participam da SNQC todos os que aceitam ser negros, caracterizando-se por sua

composição plural: grupos de capoeira, de tambor de crioula, pessoas de terreiros

de umbanda, evangélicas e de outros credos fazem parte do movimento.

Um aspecto bastante valorizado pelo movimento é a ação formativa junto aos seus

membros, no sentido de esclarecer origens, de informar a situação dos negros no

Brasil e no estado, de modo a fomentar uma nova percepção da negritude no

contexto em que vivem.

4.2.1.4 Desenvolvimento e projetos sustentáveis

Compõem este eixo temático três movimentos: o Movimento dos Pescadores do

Ceará (MOPECE), a Central Estadual das Associações de Assentados e Pequenos

Agricultores de Alagoas (CEAPA ) e o Movimento Popular Ecológico (MOPEC).

O MOPECE surge na década de 1980 (não há uma data precisa), no litoral leste do

Ceará – Beberibe, Cascavel, Aracati e Icapuí, nas praias de Barra da Sucatinga,

Morro Branco, Prainha, Praia das Fontes, Uruarú e outras –, tendo como elemento

motivador a interferência da Marinha nas entidades representativas dos pescadores.

46 Conforme Silva (2004, p. 236), “terras de preto é a designação utilizada por estudiosos e pelo movimento
negro para fazer referência aos territórios rurais ocupados por populações negras, em geral remanescentes de
quilombos.”
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As colônias de pescadores, assim como outras entidades – Federação e

Confederação dos Pescadores –, eram dirigidas por membros da Marinha, com o

apoio do órgão público que deu origem ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Renováveis (IBAMA).

Inicialmente a Pastoral dos Pescadores constitui um espaço para o debate destes e

de outros problemas, favorecendo a articulação dos pescadores para participar da

“Constituinte da Pesca”, que busca viabilizar o reconhecimento dos pescadores

como trabalhadores e a inserção do termo colônia como forma organizativa desta

categoria na Constituição Federal de 1988.

A falta de legitimidade e de credibilidade das entidades existentes, a exemplo da

Confederação dos Pescadores, mesmo após ter assumido sua presidência um civil,

dá origem à criação do MOPECE e do MONAPE, para conquistar estas entidades e

legitimar estes espaços organizativos como espaços próprios dos pescadores.

Um outro conjunto de elementos também mobiliza os pescadores – as condições

referentes ao modelo de desenvolvimento da pesca. Com a intensificação do uso de

tecnologia há uma modificação do cenário pesqueiro, que favorece a pesca

predatória em detrimento da pesca artesanal e da preservação ambiental.

Já o modelo de desenvolvimento agrário e agrícola faz surgir a CEAPA, criada em

1992, no município de Delmiro Gouveia, região do alto sertão alagoano, a partir de

oito associações, das quais cinco são de assentados e três de pequenos

agricultores de comunidades tradicionais, localizadas no alto sertão e na zona da

mata.

Seu nascimento está intimamente vinculado à expansão do Movimento dos Sem

Terra (MST) em Alagoas, que afirma sua presença no estado com a ocupação da

Fazenda Peba, no município de Delmiro Gouveia, em 1988, contando com o apoio

da Igreja e de outras entidades.

Seguem-se outras ocupações em 1989, avançando para a zona da mata, onde a

crise do setor canavieiro gera desemprego e abandono de fazendas. Em 1991, em

função dos questionamentos em relação a algumas práticas e posicionamentos da

Coordenação Nacional, a Coordenação Estadual do MST é suspensa e proibida de
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falar em nome do movimento por um ano. Esta atitude gera uma ruptura. Diante da

responsabilidade frente aos recém-assentados, que necessitam de apoio organizativo,

os militantes resolvem criar uma entidade que articule os assentamentos com

comunidades rurais tradicionais, dando surgimento à CEAPA.

Desde então, a ação política da CEAPA gira em torno da mudança de mentalidade

em termos de produção e comercialização: uma produção em convivência com o

meio ambiente, não depredatória, e a criação de mecanismos de produção e

comercialização mais autônomos. Também luta por linhas de crédito acessíveis,

formação dos associados e por projetos de infra-estrutura para os assentamentos e

pequenos agricultores, de modo a gerar a melhoria da qualidade de vida.

A convivência com o meio ambiente é a própria razão pela qual surge o MOPEC,

tendo como origem uma discussão provocada pela Coordenadoria Ecumênica de

Serviços (CESE), em torno da relação entre meio ambiente e a questão popular no

Brasil, num Encontro de Agentes de Projetos realizado em setembro de 1989. Neste

evento estão presentes dois representantes do movimento popular de Sergipe, que

promovem no estado a mesma discussão.

A partir desse debate cria-se uma articulação com pessoas interessadas no tema,

que dura de fins de 1989 a início de 1990, quando se organiza um Seminário sobre

Meio Ambiente e Organização Popular. Em abril de 1990 esta articulação estrutura

uma coordenação para o MOPEC com lideranças de comunidades, principalmente

dos bairros de São Conrado, América, Coroa do Meio e Augusto Franco.

A composição da coordenação parte da idéia de articular os problemas sociais com

a defesa do meio ambiente, estabelecendo essa relação como um princípio

fundamental do movimento. A forte presença do MOPEC na discussão e

encaminhamento de lutas frente aos problemas ambientais existentes nos bairros

tem origem nessa inter-relação.

Um outro aspecto relevante é a vinculação de algumas dessas lideranças ao Partido

Verde (PV), que inicia sua estruturação no estado de Sergipe, e a um grupo de

estudantes da Universidade Federal de Sergipe, especialmente oriundos dos cursos

de Biologia e Geografia (VILANOVA, 1988).
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O MOPEC se caracteriza por uma forte ação educativa no meio popular,

especialmente entre grupos de adolescentes e jovens, voltada para dar visibilidade à

degradação do espaço, urbano ou rural, em função do crescimento desordenado e

dos processos de desenvolvimento.

4.2.1.5 Ação cultural

Dois dos movimentos pesquisados atuam no campo cultural. Um deles é o

Movimento da Quixabeira, na Bahia, que surge no início dos anos 1990, em

decorrência de um trabalho de pesquisa feito pela NOVA – Pesquisa e Assessoria

em Educação, uma ONG sediada no Rio de Janeiro. A pesquisa resulta num CD que

reúne vários grupos de trabalhadores rurais dos municípios de Valente, Araci, Santa

Bárbara e Feira de Santana, região sisaleira do recôncavo baiano. Estes grupos

cantam e dançam chulas, reisados, batuques de samba, sambas-de-roda, bois de

roça, aboios, lindro amor, sambas santo-amarenses, entre outros.

A partir de então, há uma articulação entre esses grupos, que dá origem ao

Movimento da Quixabeira, composto por trabalhadores rurais que usam a música

como forma de expressão do cotidiano, suas experiências de vida, de plantio e

colheita. Através da música contam sua vida. Com sede no município de Santa

Bárbara, o movimento apóia, promove, produz, pesquisa e divulga a cultura popular

do recôncavo e sertão da Bahia.

O segundo grupo é o MH2Oce, movimento de hip hop organizado no Ceará em

1990, a partir da união entre um grupo do movimento estudantil com grupos culturais

da periferia de Fortaleza. Com o propósito de articular e organizar a juventude para

agir na sociedade, o movimento se estrutura em grupos nos bairros, os quais atuam

nas comunidades a que pertencem discutindo os problemas e pensando formas

para enfrentá-los.

O hip hop tem origem no Bronx, bairro pobre e de população negra de Nova York47,

e reúne três elementos com modalidades próprias: na música o rap, na dança o

break e na pintura o grafite. O rap passa a ser utilizado pelos jovens imigrantes

47 As informações sobre o hip hop estão contidas em documentos divulgados pelo próprio MH2Oce, em especial
num documento denominado Projeto Hip Hop Ceará.
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latinos, como música de protesto, pois sofrem grande discriminação nos Estados

Unidos da América. Os vários grupos negros também adotam esta prática, que se

difunde por todo o mundo. O break e o grafite são expressões que nascem como

formas de protesto nas ruas das cidades e são protagonizadas por jovens pobres

das periferias, que encontram nestas expressões uma guarida para suas

inquietudes.

A motivação que origina o MH2O é a utilização de uma linguagem que favorece a

comunicação entre os diversos grupos, os grupos culturais e o movimento estudantil,

possibilitando o surgimento de um grupo político juvenil, que expressa suas

necessidades e aspirações.

Os grupos, denominados de ‘posses’, têm a participação de rappers (vocalistas de

rap), dançarinos de break e smurf-dance, grafiteiros e militantes. Promovem oficinas

sobre estes elementos próprios do hip hop e a formação política dos participantes.

O MH2O atua especialmente junto a adolescentes e jovens de periferia,

apresentando a eles uma alternativa de vida, frente ao assédio das drogas e da

criminalidade. O hip hop canaliza o potencial criativo e busca ativar a capacidade

crítica acerca da sociedade atual.

4.2.1.6 Comunicação

Representa o campo da comunicação, neste estudo, o movimento das Rádios

Comunitárias, articulado pela Associação das Rádios Comunitárias e Livres do

Estado de Pernambuco (ARCL’s). Recentemente a associação fez uma modificação

em sua denominação, contudo, não está claro como ficou oficialmente.

As rádios comunitárias surgem na década de 1980 em Pernambuco, sendo a

pioneira a Rádio Sabiá, no bairro da Guabiraba, fundada em 1984. Muitas nascem

de grupos culturais e nas associações de moradores, com o propósito de ser um

agente mobilizador das comunidades e de estímulo à participação nas associações.

As rádios se originam como estratégia de comunicação entre os movimentos e a

população em torno de interesses coletivos. No início dos anos 1990, a Associação
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Brasileira de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO) articula as rádios comunitárias de

todo o país na luta pela democratização dos meios de comunicação. A partir desse

momento as rádios comunitárias percebem sua importância política específica e se

constituem num movimento pela liberdade de expressão das comunidades pobres e

geralmente periféricas das cidades.

A luta pela democratização dos meios de comunicação ainda continua ativa. O

acesso restritivo a novas freqüências – no caso a Freqüência Modulada (FM) –

imposto pela legislação para as rádios comunitárias a mantém acesa a partir de fins

da década de 1990. Além disso, a liberdade de comunicação continua viva em seu

trabalho cotidiano junto às comunidades, na abertura de espaço para expressão da

arte e cultura locais e na inclusão de grupos etários diversos e de gênero.

4.2.1.7 Criança e adolescente

Este eixo abarca dois movimentos: o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de

Rua de Alagoas (MNMMR ) e a Associação de Educadores de Escolas Comunitárias

de Pernambuco (AEEC/Pe), que representa o Movimento das Escolas Comunitárias.

O MNMMR se origina da articulação de várias entidades da sociedade civil, de

pessoas ligadas às instituições oficiais que trabalham com crianças e adolescentes

carentes e/ou de rua, que questionam as práticas institucionais. Em 1986, a partir da

participação num Seminário Sobre Geração de Renda, realizado em Olinda-PE, os

militantes resolvem criar o movimento em Alagoas.

A partir de então muitas lutas são empreendidas em defesa da criança e do

adolescente, valendo destacar o combate ao extermínio que toma forma no período

de 1988 a 1989. O movimento traz à tona as diversas questões relacionadas às

condições de vida destas crianças e adolescentes.

Visa combater de modo permanente e sistemático as violações dos direitos

humanos e de cidadania das crianças e adolescentes (documento Síntese). Este

combate não se restringe ao campo da denúncia, a partir da década de 1990 o

movimento passa a fiscalizar e propor políticas públicas voltadas para este

segmento populacional.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), principal instrumento legal que

orienta e dá suporte a toda e qualquer iniciativa vinculada hoje a uma ação

direcionada a crianças e adolescentes no Brasil, resulta dos esforços desenvolvidos

pelo movimento em todo o país.

Voltado a este mesmo público, o Movimento das Escolas Comunitárias tem uma

origem antiga. O seu surgimento em Recife data de 1942, sob a denominação de

“escolas da comunidade”, em razão de um elevado crescimento populacional no

período, sendo a oferta de serviços insuficiente para atender a demanda. Estas

escolas se espalharam por todo o país. Ao longo dos anos 1980 as “escolas da

comunidade” voltam a se estabelecer, basicamente em função do mesmo motivo: o

sistema público oficial não consegue absorver as crianças e adolescentes de todas

as comunidades, especialmente as periféricas.

Seu objetivo não é apenas ser includente, mas desenvolver um trabalho pedagógico

que assume a realidade das comunidades como parte do processo ensino-

aprendizagem, tendo a experiência das pessoas como base de uma ação

transformadora.

Em 1986 o movimento das Escolas Comunitárias cria a AEEC, para politizar o

debate educativo e lutar pelo reconhecimento das escolas comunitárias como

espaço educativo e pela garantia de funcionamento, via acesso a recursos públicos.

A partir dos anos 1990, o movimento prioriza o investimento na qualificação de sua

prática, no reconhecimento de seu trabalho pelo Estado, e se afirma como

organização que atua no campo da Educação Popular, construindo uma identidade

entre as diversas experiências pedagógicas que as escolas comunitárias

desenvolvem.

Esta opção político-pedagógica se constitui na partilha de valores sociais e culturais,

construindo uma relação entre o senso crítico, a criatividade, a melhoria das

condições de vida e do processo ensino-aprendizagem. Aos jovens e adolescentes

em início de vida profissional oportuniza o acesso à experiência de trabalho, em

geral voluntária, que possibilite outros engajamentos: econômico, político e social.
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4.2.1.8 Habitabilidade

O Movimento de Luta pela Moradia na Paraíba (MLM) e a Federação de

Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do Piauí (FAMCC ) se

referem ao urbano, ou às condições necessárias à vida na cidade.

Em 1989, mil e quinhentas famílias ficam desabrigadas em João Pessoa, em

decorrência das chuvas que provocaram enchentes. A inexistência de política

habitacional no estado e de apoio governamental a estas famílias leva 284 delas a

ocupar prédios públicos abandonados e buscar apoio na Arquidiocese da Paraíba

(Igreja Católica).

De 1989 a 1993, a Cáritas Arquidiocesana da Paraíba – organismo de pastoral

social vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), onde integra a

Comissão para a Caridade, a Justiça e a Paz (Comissão 8) – medeia as

negociações com o poder público municipal e estadual, no sentido de solucionar o

problema das famílias desabrigadas. A Cáritas também aproxima dos grupos

desabrigados, para apoiar as famílias, um grupo representante de dez favelas, que

luta por questões de moradia.

As negociações resultam na construção de moradias em regime de mutirão. O

trabalho de organização e de luta por moradia feito pela Cáritas dá origem ao MLM

oficialmente em 1993. O movimento se caracteriza pela luta pela Reforma Urbana,

sobretudo pelo acesso à habitação digna.

O MLM atua através de núcleos por moradia nas favelas da cidade de João Pessoa

e em outros cinco municípios: Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, Salgado de São Félix

e Guarabira. O contexto de vida das pessoas nestes ambientes é de extrema

pobreza, habitando em beiras de rios, mangues, barreiras, sob lonas e/ou fios de

alta tensão, em palafitas, embaixo de viadutos, entre outros locais.

A interlocução com outros atores no Fórum Estadual e Nacional de Reforma Urbana

contribui para que a luta por moradia não esgote o movimento. A falta de infra-

estrutura e os problemas decorrentes da urbanização dão seguimento às lutas do

MLM.
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A FAMCC apresenta pontos em comum em relação ao MLM, quanto à luta por

moradia e por infra-estrutura. Sua origem tem a ver com o crescimento, em fins dos

anos 1970, das Associações de Moradores, por causa da ocupação de terras

ociosas por famílias expulsas do campo, que faz surgir novos bairros periféricos,

expandindo a cidade e os problemas.

A necessidade de articular e fortalecer as lutas empreendidas por estas Associações

dá surgimento à FAMCC em 1986, com a assessoria do Centro Piauiense de Ação

Cultural (CEPAC). A FAMCC caracteriza-se como movimento comunitário que luta

pela moradia e pelas políticas de infra-estrutura para melhorar as condições de vida

do povo.

Como movimento comunitário, o contexto em que se move é o da periferia – as

favelas e as vilas pertencentes a três regiões do estado do Piauí. A situação

socioeconômica das populações vinculadas às Associações e Conselhos

Comunitários em geral é de desemprego ou subemprego, alto índice de

analfabetismo e baixo grau de escolaridade.

Na região sul a FAMCC possui 78 associações filiadas, nos municípios de Picos,

Oeiras, São João da Varjota, Pio IX, Santo Antônio de Lisboa, Vila Nova, Fronteiras,

Francisco Macedo, Floriano e São José do Piauí. Na região centro participam 100

associações, dos municípios de Teresina, União e Demerval Lobão. Na região de

Parnaíba, considerada região norte, são 80 associações e conselhos comunitários,

pertencentes aos municípios de Piripiri, Barras, Piracuruca, Batalha, Esperantina,

Parnaíba, Matias Olímpio, Ilha Grande e Pedro II.

A exposição do cenário nordestino – em seus aspectos econômicos, políticos,

sociais, culturais e do ponto de vista das políticas públicas estatais e privadas – e a

contextualização dos movimentos sociais na região são elementos que situam o

leitor para compreender o próximo capítulo. Nele estão contidos os elementos que

dão substância às práticas sociopolíticas e culturais dos movimentos sociais na

região nordestina, antagonismos, conflitos, práticas articulatórias, entre outros

elementos, que conformam as identidades coletivas e seus projetos políticos

emancipatórios.
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5 OS FIOS QUE TECEM AS TRAMAS EMANCIPATÓRIAS

É
a gente quer valer o nosso amor
a gente quer valer nosso suor
a gente quer valer o nosso humor
a gente quer do bom e do melhor
a gente quer carinho e atenção
a gente quer calor no coração
a gente quer suar, mas de prazer
a gente quer é ter muita saúde
a gente quer viver a liberdade
a gente quer viver felicidade.

É
Gonzaguinha

No capítulo anterior contextualizou-se o cenário nordestino e os movimentos sociais

populares que o dinamizam, a partir das razões e do modo como emergem neste

cenário. O propósito deste capítulo é mergulhar nessas identidades coletivas, para

compreender os vários elementos que as compõem, formulando um quadro mais

complexo de suas nuances e formulações acerca de projetos políticos

emancipatórios como alternativas ao sistema vigente.

Sob este prisma o texto busca encontrar os sentidos, os fios que tecem as tramas

urdidas pelos movimentos sociais populares, tendo como matéria-prima as temáticas

abordadas por eles, aqui costuradas através dos conceitos e noções consonantes

com os referenciais adotados.

Os conceitos e noções são: antagonismos, conflitos sociais, o fazer política, práticas

articulatórias, institucionalidade, proximidade/intimidade, comunidade, religiosidade,

projetos políticos emancipatórios, dimensão estético-expressiva e dimensão educativa.

Através da exposição destes conceitos e noções conduzimos à análise dos temas

que formulam as identidades coletivas dos movimentos sociais populares em

evidência neste estudo.
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5.1 Antagonismos

A precariedade das identidades coletivas se manifesta, em Laclau e Mouffe (2004),

através do movimento das diferenças, da impossibilidade de sua constituição plena.

A impossibilidade das identidades como objetividades, ou seja, como diferenças

plenamente constituídas, constitui experiência de limite colocado pela presença do

antagonismo.

O antagonismo se configura pela presença do outro: “[...] la presencia del Otro me

impide ser totalmente yo mismo” (MOUFFE; LACLAU, 2004, p. 168). O antagonismo

expressa os limites da objetividade, deste modo, a experiência da impossibilidade de

uma unidade ou totalidade do social. O limite do social não é uma fronteira criada,

ele ocorre internamente, por um antagonismo que o subverte.

No social o antagonismo pode emergir em diversos pontos, como antagonismos

particularistas, em diferentes espaços políticos, e criar pontos de ruptura. Cabe

atentar que o particularismo apela a princípios universais para construção de sua

identidade (LACLAU, 2001). Deste modo, os antagonismos colocam “[...] em

questão o poder hegemônico, seus objetivos e regras” (MUTZEMBERG, 2002, p.

39).

A hegemonia é uma lógica de articulação, que atua no campo aberto e incompleto

do social, através da presença de forças antagônicas e de sua instabilidade. É a

possibilidade de articulação dos elementos flutuantes implicados nas relações de

poder que constitui a prática hegemônica (LACLAU; MOUFFE, 2004).

Em geral as lutas pela terra são lutas entre identidades antagônicas, entre os que

não podem se afirmar como camponeses ou trabalhadores rurais por não serem

proprietários das terras em que trabalham, por sua expulsão da terra, por

discriminação ou pelo seu não reconhecimento como trabalhador rural. Este é o

caso de muitas mulheres e uma das causas abraçadas pelo MMT; durante muitos

anos as mulheres lutaram para ter acesso à posse da terra legalmente, como mais

um componente de sua afirmação como mulheres trabalhadoras rurais.
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Para a SNQC, a luta pela legalização da posse das “terras de preto”, terras

quilombolas, significa afirmar sua identidade afrodescendente, conforme afirma a

Carta dos Quilombos Contemporâneos de abril de 1995:

A sociedade brasileira tem uma dívida de 500 anos com a população
Afro-Brasileira. É inadmissível que o Estado persista em sua
omissão, desconhecendo o seu dever de fazer valer a lei e garantir
aos remanescentes de quilombos a titulaçãode suas terras.

A luta pela terra para os descendentes dos quilombolas ocorre entremeada a uma

dupla negação, a negação da identidade afrodescendente e a negação como

trabalhadores rurais em uma comunidade forjada pela etnia. É pela negação de sua

identidade étnica que o acesso à propriedade da terra é inviabilizado.

A luta pela terra também significa para as quebradeiras de coco do MQCB sua

afirmação como trabalhadoras rurais, imbricada com o livre acesso aos babaçuais,

para o desenvolvimento de sua atividade extrativista, conforme afirma uma das

entrevistadas:

[...] é sobre o babaçu que a gente luta, para ter ele livre, porque
antes a gente não tinha acesso a este babaçu, ele era preso e agora
em muitos lugares ele está sendo livre e a gente já teve um bom
êxito neste momento em que a gente já conseguiu algumas área,
que mesmo tendo os donos, não sendo das quebradeiras, a gente
conseguiu isso, ele livre.

No caso das quebradeiras de coco babaçu, há um confronto com os proprietários da

terra, a própria propriedade da terra é questionada, no sentido de seu uso para

extração do coco babaçu. Mais do que sua afirmação como quebradeiras, o

antagonismo se expressa na subversão da propriedade da terra, não para tomar

posse integralmente da terra, mas para ter a posse de seus frutos, através da

extração do coco babaçu.

A questão ecológica/ambiental acrescenta algumas interfaces relevantes na luta

social do campo, especialmente no tocante à preocupação com o combate e o

controle da devastação. Este combate à devastação está presente na vida das

quebradeiras de coco – inclusive a preservação do manancial de plantas medicinais

entra em pauta em outros momentos –, conforme se vê no seguinte depoimento:
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“Sim, porque a gente não luta só pelo babaçu, mas também pelas árvores, que a

gente luta para que elas sejam preservadas e também não seja devastada.”

Pode-se pensar que a preservação das palmeiras é algo óbvio, pois sem palmeiras

não há quebradeiras de coco, no entanto, essa consciência não é automática. Há

muitas atividades extrativistas por parte da população que devastam, como, por

exemplo, a extração de madeira da Mata Atlântica para produzir carvão, sem haver

esta preocupação com sua própria existência; às vezes o que conta é a

sobrevivência imediata. No caso das quebradeiras, elas desenvolveram uma forma

de colher o babaçu que não ameaça a vida da palmeira.

Para a CEAPA a questão ambiental diz respeito a um processo educativo junto aos

agricultores familiares, de modo a combater a contaminação do meio ambiente, mas

principalmente para melhorar a alimentação das suas famílias; à mudança da

mentalidade agrícola para uma convivência com o potencial nativo da região e a

geração de renda, através dos produtos orgânicos. Deste modo, gerando um modelo

produtivo antagônico ao modelo produtivo capitalista. Um entrevistado relata como

se desenvolvem essas ações:

[...] nós temos um projeto de educação ambiental onde fizemos
alguns cursos de multiplicadores em educação ambiental, estamos
executando esses cursos a nível das comunidades em que já foram
feitos esses cursos multiplicadores nas regiões. [...] nós vamos
implantar em torno de 50 a 70 hortas orgânicas no estado para que
os agricultores tenham primeiramente o que comer, garantir a
alimentação na sua casa e também que essa horta gere renda para
ele [...] aonde vamos produzir algumas mudas no viveiro do
Genipapo, mudas nativas daquela região e também da caatinga, pra
gente trabalhar com os agricultores na questão de algumas espécies
nativas.

A importância da produção de alimentos orgânicos para consumo das famílias e

geração de renda significa romper com a lógica produtivista, na qual o que conta é a

quantidade de produtos para venda no mercado consumidor e o lucro oriundo disso,

não a qualidade e a preservação da vegetação nativa.

O MOPEC se posiciona em relação ao modelo produtivo propondo a luta por um

novo modelo de desenvolvimento, com base no ecodesenvolvimento, que preconiza,

entre outras coisas, a redução dos riscos ambientais com o desenvolvimento de
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empreendimentos econômicos, como esclarece o documento Análise do Modelo de

Desenvolvimento de Sergipe na Ótica do Eco-Desenvolvimento:

Eles até poderiam ser realizados com sucesso do ponto de vista da
causa ecológica, se a sociedade definisse democraticamente quem
arcaria com os custos dos investimentos, que os riscos ambientais
fossem drasticamente reduzidos a um mínimo aceitável, que as leis
ambientais fossem cumpridas, que a melhoria da condição de vida
fosse assegurada, com melhores salários (com participação nos
lucros), com benfeitorias sócio-básicas cumpridas (saneamento, luz,
água, reciclagem do lixo etc.) e o exercício da cidadania fosse pleno
para todos sem discriminação social ou racial, pois esses são os
pilares básicos do eco-desenvolvimento.

A proposta do ecodesenvolvimento implica numa inversão quase total do modelo de

desenvolvimento capitalista. O que o MOPEC, assim como outros movimentos

ecológicos, questiona é o modelo de desenvolvimento fundado sobre a primazia do

mercado, o esgotamento dos recursos naturais e a degradação da qualidade de

vida, especialmente para as camadas mais pobres da população.

Ainda com referência a questões ecológicas/ambientais, o MOPECE aponta os projetos

de desenvolvimento que produzem desequilíbrio ambiental. O PRODETUR, criado

para desenvolver o potencial turístico dos estados litorâneos do Nordeste, é questionado

por estimular a expansão do turismo sem o devido controle sobre a depredação do

meio ambiente, a descaracterização do litoral, e por deteriorar a vida das comunidades

dos pescadores, causando por vezes sua expulsão. O MOPECE aponta que o

turismo sem a devida regulamentação, sem educação ambiental e monitoramento,

produz a especulação imobiliária (hotéis e residências), descaracterizando o meio

ambiente e provocando a contaminação do biótipo natural litorâneo.

O combate à pesca predatória não diz respeito apenas à preservação da fauna

litorânea, mas a um padrão de pesca que elimina gradativamente o pescador

artesanal, pela falta do pescado. A agressividade da pesca predatória interrompe,

por vezes, a reprodução natural dos peixes, posicionando em lados opostos a pesca

artesanal e a pesca industrial. Um pescador entrevistado relata uma das ações

contra a pesca predatória:

[...] de todas as coisas que estavam acontecendo no litoral do Ceará,
principalmente a questão da especulação imobiliária, que os
pescadores estavam sofrendo e da pesca predatória. [...] Então,
todas essas associações de pescadores dessa área, elas se uniram
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nessa Caravana e o que aconteceu foi que tivemos realmente uma
redução da pesca predatória. Mas não tanto pela fiscalização, em si,
mas pela ação dos pescadores.

Mais uma vez o modelo de atividade produtiva mercadológica se opõe a um

preservacionista, não apenas pela consciência dos efeitos da pesca industrial sobre

o biótipo marinho, mas pela sua ameaça à própria existência da pesca e do

pescador artesanal, comprometendo a vida de uma comunidade inteira,

principalmente em seus aspectos culturais, econômicos e sociais.

A vida comunitária também pode ser comprometida pela existência do racismo, da

discriminação racial. Este é um elemento primordial para a SNQC – o combate ao

racismo e à discriminação racial. O racismo é a negação do outro, neste caso da

etnia afrodescendente. Decorre desta negação o desconhecimento pela própria

população afrodescendente de sua história e de sua importância para a construção

de lutas libertárias no Brasil, a exemplo da Balaiada, que foi resgatada pela SNQC e

pelo Centro de Cultura Negra (CCN), em projeto educativo organizado em 2001,

denominado O Negro Cosme e a Balaiada no Maranhão, implantado nas escolas.

Na escola, por exemplo, a criança recebe diariamente estímulos
negativos em relação a sua cultura e, sobretudo, à sua personalidade
cultural e étnica. Dessa forma a criança negra é levada a concluir
que sua realidade cultural, social e familiar não é adequada e nem
pode ser incorporada em outras relações sociais e grupais. Neste
contexto, a atividade aqui apresentada objetiva superar o preconceito
e combater atitudes discriminatórias, pois acreditamos que a escola é
um local onde se possa desenvolver o diálogo, mudar mentalidades
e formar opiniões, promovendo a cidadania entre os diversos grupos
culturais existentes (p. 2).

O combate ao racismo é uma ação afirmativa da identidade negra, que passa pelo

fortalecimento da comunidade afrodescendente e de sua auto-afirmação, de modo a

romper com o ciclo do preconceito. É, portanto, uma relação de dupla afirmação e de

rompimento, a auto-afirmação da identidade negra pela comunidade afrodescendente

e sua afirmação frente a outras identidades, cujo movimento de subversão se

manifesta em seu interior e exterioridade.

De modo parecido pode-se compreender a luta em defesa da homossexualidade por

parte do Dialogay. O movimento busca dar visibilidade à discriminação dos que

expressam sua diferença em termos de orientação sexual. O movimento traz à tona
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a marginalidade em que vivem os homossexuais como conseqüência do

preconceito, conforme artigo na revista Krion nº 1, do qual extraí o trecho abaixo:

Essa discrição é exigida a cada dia na família e sociedade
aracajuana, que cobra uma postura viril de seus filhos e maridos.
Quebrar essa regra é o mesmo que banhar-se em um mar de lama,
autorizando a todos enxergar como alvo de críticas, chacotas,
insultos e rejeição.

Os homossexuais, assim como outros grupos – lésbicas, travestis, bissexuais –, são

obrigados a levar uma vida dupla, escondendo, disfarçando sua orientação sexual,

para serem respeitados socialmente. O que os expõe a situações de risco, pois a

maioria acaba buscando espaços inseguros para a vivência de sua sexualidade.

Embora com caráter diferenciado, a luta pela democratização dos meios de

comunicação empreendida pelo movimento das Rádios Comunitárias é uma luta por

igualdade de condições, com as emissoras comerciais, para realizar a comunicação

com maior espectro de alcance. A ARCLs, na luta pela democratização da

comunicação, busca se realizar plenamente naquilo que a origina – a comunicação

na comunidade e em prol dela.

5.2 Comunidade

A comunidade no entender de Santos (2002) é uma representação aberta e

incompleta, dificilmente representável, e seus elementos constitutivos também são

abertos e inacabados. A comunidade é o lugar no qual as interações e a

experimentação social expressam consensos e conflitos da vida cotidiana. Possui

duas dimensões: a participação e a solidariedade. Ambas parcialmente colonizadas,

possuem abertura para emancipação.

A participação possui dois aspectos: um que a limita pela representação política e

outro que a emancipa pela participação direta na vida social; assim como a

solidariedade, que tem origem na reciprocidade comunitária e é posteriormente

modificada pelas políticas sociais estatais, ainda que de modo incompleto.
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Frente a isso a comunidade expressa as experiências político-sociais e culturais

populares da pluralidade das desigualdades cotidianas e contradições do sistema,

os conflitos e as solidariedades em seu interior, simultaneamente à criação de

alternativas para enfrentá-las, que favoreçam a criação de uma vida globalmente

melhor. Configura-se como múltiplos espaços públicos, nos quais pulsam as

manifestações dos movimentos sociais populares.

Para os movimentos pesquisados, as comunidades – lugar de onde emergem – são

seu lócus principal de atuação, e origem de suas reivindicações e proposições. A

participação político-social na vida comunitária por parte dos movimentos só tem

como exceção o Dialogay; todos os outros movimentos da amostra possuem

mecanismos de participação direta em suas comunidades.

Em forma de associações, grupos, núcleos de atuação, há sempre um mecanismo

de vinculação entre o local e o movimento. Por exemplo, a CEAPA, a SNQC e a

FAMCC possuem as associações nas comunidades; O MMT, o MOPEC, o MLM e a

Quixabeira contam com grupos; O MH2Oce e o MNMMR têm núcleos locais.

Esta participação tem como objetivo despertar o senso crítico das pessoas em

relação ao cotidiano e melhorar a sua qualidade de vida. Para o MH2O isso se

traduz na participação no que convencionaram como posse (núcleos do movimento

que atuam comunitariamente). O documento A Posse esclarece isso:

As posses do MH2Oce têm a função de reunir e organizar os
membros do movimento em sua área (bairro(s) ou cidade), divulgar o
nome e o pensamento do MH2Oce no local onde atuem, e agir no
movimento comunitário, discutindo os problemas de sua comunidade
e pensando em formas de lutar, para resolver esses problemas.

Há uma vinculação orgânica do movimento com as comunidades nas quais atuam,

construindo sentidos como a solidariedade coletiva, expressa em ajuda mútua, em

reciprocidade. Numa das entrevistas do MLM a solidariedade aparece através da

continuidade do engajamento das pessoas, mesmo após conseguir a casa:

Por pessoas que quando conseguem suas casas continuam lutando
para conseguir casa para as outras pessoas. São pessoas movidas
pelo sentimento de solidariedade, pelo desejo de ver todo mundo
feliz, ver todo mundo com uma casa digna.
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Ou como no movimento da Quixabeira, cujos membros estão sempre envolvidos em

várias ações nas comunidades, contribuindo e organizando o esforço coletivo, para

que todos possam se beneficiar:

[...] nós procura realizar todas as coisas, atividades, que vem servir a
comunidade. Nós luta em prol da comunidade, nós pensa na aguada,
nós pensa na frente produtiva, nós pensa no mutirão, que nós
trabalha no mutirão, nós cuida até de um prédio escolar que existe,
então nós se preocupa com as coisas que tem na comunidade, tá
certo? O sindicato rural, associação, grupo de mulher, grupo de
jovens catequista, então tudo isso é uma luta que a gente pensa por
ela e nós executa mesmo com gosto de gás.

Há uma dinâmica e convívio cotidianos nas comunidades, que estimulam o exercício

da participação e da solidariedade, através da reciprocidade, ou seja, da ajuda

mútua. Esta dinâmica cotidiana na comunidade e a forma como ela se nutre da

organização do movimento configuram um espaço público, no qual a participação e

a solidariedade formatam relações interpessoais e políticas. Lugar em que os

conflitos também emergem, às vezes por disputas políticas, outras pelo desejo de se

beneficiar individualmente às custas do movimento, como foi o caso apresentado por

um membro da Quixabeira:

Aí a gente tem que entrar com ele no conselho para ele saber que
aqui é um grupo, não é individual, é uma coletividade, é uma
irmandade. Se o cara quer pular fora, que acontecem dessa, tiramos
uma reunião. Para uma festa em Santa Bárbara e o grupo de Lagoa
da Camisa e da Matinha, cismaram que se recebeu dinheiro, porque
tinha entrado nos grupos e eles queriam receber os dinheiros deles,
mas como os dois era a minoria nós ganhamos, eles deram aquilo ali
dizendo de depois dar a resposta. E fora deram botar parte na
justiça, só que teve saída, se perderam pela justiça e lá ficou e não
puderam se apresentar no grupo mais nunca.

As divergências de entendimento do que é uma coletividade, dos modos deste

coletivo beneficiar o indivíduo podem gerar este tipo de conflito, como vimos acima.

Estas divergências demarcam posicionamentos políticos nas comunidades nas

quais atuam.
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5.3 Conflitos sociais

Como visto anteriormente, as identidades coletivas se forjam em torno de

posicionamentos diferenciados, em torno do plano dos reconhecimentos, que para

Martín-Barbero (2003, p. 316) tem o sentido de interpelar uma questão acerca do

modo específico de se constituir.

Os diferentes posicionamentos das identidades coletivas e suas práticas políticas

têm como uma de suas dimensões o conflito. O conflito é a manifestação do

dissenso entre posições claramente diferenciadas no social (MOUFFE, 2003) e das

causas que lutam por reconhecimento, “no interior da própria composição

hegemônica” (MUTZEMBERG, 2002, p. 39). O conflito opera nos limites de

compatibilidade do sistema, joga com as regras do jogo, ou nos limites da

negociação Melucci (2001), neste sentido, atua no interior de uma ordem social.

Os conflitos ou instabilidades a partir das tensões causadas por disputas internas

entre forças político-sociais presentes, e decorrentes de suas afiliações a partidos ou

correntes, são uma constante nos movimentos: concepções políticas e partidárias de

condução do movimento, concepções diferentes sobre a temática/problemática que

é sua causa, diferenças de concepções de mundo. Estas divergências internas

geram processos de negociação incessante na condução das causas que movem o

movimento, na tentativa de construir consensos sem esgarçá-lo.

Para a FAMCC as divergências refletem as disputas políticas e partidárias, são parte

da dinâmica do movimento, a questão é de que forma isto é tratado, se existem

espaços de diálogo e negociação ou não, como relata um dos.entrevistados:

Temos conseguido construir coletivamente, muito embora tendo que
administrar uma série de conflitos e disputas, em razão de
divergências relativas às formas de encaminhamentos e até de
concepção de movimento. Acho que devemos continuar investindo
nos processos de participação e divisão das responsabilidades da
maneira mais democrática possível, pois tudo isso se constitui em
oportunidades de construção das pessoas e da entidade.

Esses processos são desgastantes, às vezes ocorrem divergências insolúveis, como

a que aconteceu nas Rádios Comunitárias, gerando a saída de um membro

fundador. Outras vezes as divergências geram decisões desfavoráveis ao próprio
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movimento; sobretudo, revelam a necessidade de maior amadurecimento a respeito

da questão em foco. Um caso emblemático é o do Fórum de Mulheres do Rio

Grande do Norte.

O Fórum é composto por entidades e mulheres militantes feministas, e a maior parte

destas mulheres é filiada a um partido (PT, PC do B, PSDB), com diferentes e por

vezes divergentes visões do feminismo e de condução do movimento. Estes

posicionamentos geram conflitos no interior do Fórum em determinadas situações.

Numa destas circunstâncias o governo municipal recriou o Conselho Municipal da

Mulher e convidou o Fórum para participar. O debate travado no interior do Fórum

para deliberação gerou conflito e desconforto entre os membros, pois a decisão final

foi pela não participação. O desconforto se deveu ao fato do Fórum assumir uma

postura ambivalente em seu posicionamento mais global, pois envida esforços

generalizados por políticas públicas para as mulheres (de segurança pública, saúde,

direitos civis) e se recusou a participar de um órgão definidor destas políticas no

nível municipal. Contextualizando a situação transcrevo trecho de uma entrevista

abaixo:

O Conselho surge pela movimentação das mulheres nacionalmente e
surge aqui em Natal do mesmo jeito. O primeiro Conselho de Natal
foi indicação nossa, do movimento; quem ia ser a presidente, as
conselheiras, tudo foi indicação do movimento. Depois o Conselho
fechou, depois foi reaberto e aí o movimento não é mais respeitado
pra nada. A gente não foi mais consultada para nada e aí teve uma
grande discussão dentro do Fórum, que o Fórum não deveria ter
assento no Conselho, isso não é consensual dentro do Fórum. É
tanto que algumas entidades que faziam parte do Fórum resolveram
ter assento e isso foi discutido no Fórum, o Fórum não teria assento,
mas algumas entidades do Fórum teriam pra gente poder saber o
que estava acontecendo por lá, e houve um boicote também muito
grande do Conselho a essas entidades que faziam parte do Fórum
[...]. O pessoal do PT da DS, a grande discussão era essa, porque
elas achavam um absurdo a gente estar; e o conselho que está aí é
totalmente aparelhado para o governo de Vilma, sempre foi, então
todo trabalho está atrelado [...].

Neste caso, o conflito gerado no interior do movimento não se refere apenas às

divergências internas por posturas partidárias, embora tenham sua parcela de

contribuição, refere-se à própria dificuldade do movimento de lidar com um espaço

conflitual como o é um conselho, no qual o dissenso diz respeito à busca de

reconhecimento de causas diferenciadas. De acordo com o depoimento pode-se
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inverter a questão. O conflito interno foi gerado pela dificuldade do Fórum em lidar

com as diferenças e divergências no Conselho, enfim, por não conseguir

reconhecimento e por não saber lidar com o dissenso no Conselho.

As divergências internas são, via de regra, vistas como parte dos processos de

democratização e “reconhecimento da multiplicidade dentro de si mesmo e nas

posições contraditórias que essa multiplicidade acarreta” (MOUFFE, 2001, p. 422); e

como disputas políticas, que enfraquecem a identidade do movimento e a prática

política na condução das lutas sociais, exigindo constantes negociações.

No Fórum de Mulheres o reconhecimento da pluralidade interna gera a mobilização

de esforços para a convivência democrática. Embora o contraditório apareça

circunstancialmente, na medida do possível o movimento segue negociando suas

divergências, como informa uma das entrevistadas:

[...] principalmente na questão da democracia, das pessoas participarem,
de apresentarem suas propostas, uma coisa que é difícil, porque a
gente convive assim com pessoas de vários partidos. Pessoas de
várias outras entidades que têm uma visão diferente, uma concepção
diferente de mundo e trazem essas concepções pra dentro dos
movimentos e eu acho que a gente consegue trabalhar de uma forma
mais democrática, eu acredito que contribui muito, eu acho que é um
espaço de formação para as pessoas.

A aceitação das diferenças é relevante para a tolerância e para a convivência

democrática, e nisso os movimentos pesquisados – do campo cultural, de comunicação,

de orientação sexual, racial, ecológico, de crianças e adolescentes – são

concordantes, incluindo em suas preocupações a luta pelo reconhecimento das

diferenças, a heterogeneidade com que é composta a sociedade e a eqüidade

social.

O fortalecimento da participação feminina nos movimentos (mulheres/adolescentes/

jovens/meninas) é em parte o reconhecimento das diferenças em termos de força

política. É relevante, por exemplo, em movimentos como o MH2O, CEAPA e

MOPECE, a participação das mulheres no cotidiano das lutas e sua rara presença

na liderança, em cargos de direção, ou de significativo poder decisório. Ainda são

poucas as mulheres dirigentes nos movimentos e geralmente quando conseguem

galgar esses cargos ocorrem conflitos, mas progressivamente as mulheres conquistam
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espaços de poder nos movimentos. Os dois depoimentos dos pescadores a seguir

tratam das dificuldades da participação da mulher e de seus avanços:

Hoje ainda eu acho muito precária. No Fórum, no MOPECE, em
qualquer movimento, eu acho ainda a participação da mulher muito
pouca. Eu acho que é uma das coisas que o movimento tem que se
preocupar mais, com a participação da mulher.

No começo não, elas participavam mas não tinham cargos, depois
começaram assumir, como a Joana assumiu a Federação em
Pernambuco, a Alberta no Batoque, a D. Francisquinha no Baupino.

A participação da mulher também é restrita devido à forma como em nossa cultura

política os lugares sociais se constroem. Mesmo com papel relevante socialmente,

às vezes é preciso um trabalho específico para a participação das mulheres nos

movimentos, ou para o seu reconhecimento como um segmento de trabalhadoras,

como é o caso das trabalhadoras rurais.

As mulheres do MMT, aproximadamente a partir de 1985, após um encontro regional,

percebem-se como trabalhadoras rurais, passando a lutar pelo seu reconhecimento

como tais, utilizando isso posteriormente como estratégia para a sindicalização e a

documentação das mulheres, inclusive através da Campanha Nenhuma Trabalhadora

Rural sem Documento.

Do mesmo modo, o MOPECE empreende uma série de ações para o reconhecimento

dos pescadores como trabalhadores. Na época da ditadura, a Marinha tomou conta

das colônias de pescadores e obrigou todos os pescadores a se filiar, pois eles

tinham uma postura de ‘guardiões da costa’ brasileira (a visão militar de segurança

nacional). Esse era um conflito para os pescadores, pois eram filiados, mas não

eram reconhecidos como trabalhadores. Só no começo dos anos 1990 é que

conseguem administrar as colônias e conquistar alguns direitos sociais.

As conquistas geradas a partir da Constituição de 1988 e do processo de

democratização brasileiro são insuficientes para barrar o agravamento progressivo

das condições de vida da população nos anos 1990; a implantação do projeto

neoliberal e os efeitos da globalização reduzem as possibilidades de inserção no

mercado de trabalho e restringem ainda mais a ação já precária do Estado no

campo das políticas sociais.
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A ausência de políticas públicas estruturadoras e sociais sintonizadas com as

necessidades/demandas da população desencadeia uma série de lutas sociais. Por

políticas habitacionais e de infra-estrutura (água encanada, energia, saneamento,

transporte) no meio urbano lutam o MLM, a FAMCC e as Rádios Comunitárias; por

políticas de educação acessíveis às crianças, jovens e adultos e por melhorias na

qualidade do ensino lutam o MNMMR, a AEEC, o MH2O.

O Fórum de Mulheres e o MMT lutam por políticas de saúde, de segurança pública,

pelo reconhecimento das trabalhadoras rurais pela Previdência Social e por políticas

agrícolas favoráveis aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Por políticas afirmativas

para os afrodescendentes e pelo reconhecimento da questão racial.

As lutas por políticas públicas generalizadas nos anos 1990 – principalmente políticas

básicas, como a de educação e as de infra-estrutura – demonstram os custos dos

ajustes impostos pelo projeto neoliberal para as políticas públicas no Brasil (SOARES,

2000), e que os instrumentos jurídico-políticos instaurados pela Constituição Federal

de 1988 incorporam os direitos sociais, mas o Estado não os efetiva. Num país com

uma tradição de Estado de ‘improvidência’ social o neoliberalismo acentua e direciona

esta tendência.

Os movimentos sociais populares urbanos, especialmente os de moradia como o

MLM, articulados em todo o país na luta pelo direito à cidade, criam uma “unidade”

hegemônica provisória (LACLAU, 2004), em torno da temática de Reforma Urbana,

que congrega muitos aspectos da vida social urbana: combate à especulação

imobiliária, políticas habitacionais, políticas de infra-estrutura, de transportes,

espaços de lazer e preservação de áreas verdes e habitat naturais (Mata Atlântica,

manguezais, rios, canais, etc.) e nos últimos anos o combate às várias formas de

violência.

Os custos dos ajustes neoliberais para a sociedade não se resumem aos efeitos

sobre as políticas públicas. O agravamento das condições de vida num contexto de

desemprego e de redução de postos de trabalho pela reestruturação global do

capitalismo, o narcotráfico favorecem o esgarçamento social.

Neste sentido, a violência é desde os anos 1990 uma problemática que cresce em

curva ascendente e desafia todos os segmentos sociais a se mobilizar em prol de
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sua eliminação/amenização. Os movimentos sociais populares a enfrentam de

formas diferentes, de acordo com as facetas de sua problemática. O MNMMR

combate as várias formas de violência contra crianças e adolescentes, conforme

consta num documento síntese sobre o movimento: “Combatemos as várias formas

de violência contra as crianças e os adolescentes: maus tratos, prisões ilegais,

trabalho escravo e precoce, exploração sexual infanto-juvenil e o extermínio.”

O MH2O atua contra a violência entre os jovens das periferias e o uso da violência

pela polícia com os jovens, para exterminar o envolvimento em gangues, o tráfico e

o uso de drogas, a marginalidade, a exploração sexual. Numa campanha contra a

violência o movimento criou um manifesto denominado Parem a Violência, do qual

transcrevo parte do texto:

Brigas de gangues, drogas, assaltos, “balas perdidas” e assassinatos,
tudo isso já é rotineiro na vida da juventude pobre. Como também já
é rotineira, a covardia da polícia que reprime violentamente, aos
desesperados excluídos, que sem educação, emprego ou
perspectiva de futuro, partem para o “tudo – ou – nada” em busca de
sobrevivência.

O MMT e o Fórum de Mulheres buscam coibir a violência contra a mulher:

emocional, sexual e física. O Dialogay procura junto aos grupos de direitos humanos

e a justiça apoio no combate e prevenção da violência contra os homossexuais.

A ausência de reconhecimento e preservação do patrimônio cultural brasileiro

também pode ser considerada uma violência, porque nega a existência de um modo

de ser popular, buscando amoldar este modo de ser a novos modos favoráveis ao

padrão hegemônico cultural global. Contudo, a cultura popular se recria dentro do

padrão da circularidade cultural48 (Martín-Barbero, 2003, p. 155). Deste modo, o

movimento da Quixabeira busca trazer à tona as músicas que falam de seu cotidiano

– sua vida e trabalho –, expondo seus modos de ser e de ver o mundo.

Estas lutas em parte são lutas pela efetivação de direitos e pelo reconhecimento de

novos direitos. Segundo Gohn (1995, p. 203), estes novos direitos

[...] se referem a forma e o modo de equacionar e de encaminhar as
demandas [...] e a redefinição da idéia de comunidade, não apenas

48 Para o autor não há hegemonia e nem contra-hegemonia sem a circulação cultural, pois a cultura que vem de
cima implica em um modo de ascensão da cultura de baixo, reformulando-a.
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como um lócus geográfico espacial, mas como uma categoria da
realidade social, de intervenção social nesta realidade; assim como o
abandono da postura até então predominante na cultura política
brasileira, que é a de se esperar pela ação do Estado, enquanto uma
obrigação, e criticá-lo pelo não cumprimento ou omissão.

Os movimentos na década de 1990 passaram a ter uma ação proativa, no sentido

de participar mais efetivamente da vida social. Esta mudança tem a ver com o

contexto democrático, que tornou mais permeável a sociedade e a própria ação

social, ao mesmo tempo em que as trocas e as intersecções complexificaram os

problemas sociais.

Segundo o MMT existe atualmente nas cidades de interior a vigência de várias

problemáticas consideradas urbanas, a exemplo da exploração sexual de crianças e

adolescentes. Veiga (2005) problematiza a relação rural/urbano a partir das

distinções até então aceitas como critérios para designar o que é urbano e rural.

Para o autor, a ruralidade “[...] nunca se resumiu às relações sociais ligadas às

atividades agropecuárias [...]”(2005, p. 13), e a hipótese da existência de completa

urbanização é equivocada, estando vinculada ao “[...] vício de resumir o rural ao

agrário” (2005, p. 12).

Os conflitos no meio rural dizem respeito, entre outras coisas, à falta de política

agrícola e agrária, que apresenta diversas facetas nos movimentos. As

Quebradeiras de Coco estão em acordo com a CEAPA quanto à necessidade de

melhoria das condições de produção agrícola e reivindicam a melhoria das

condições do extrativismo. A CEAPA também apresenta o conflito frente às linhas de

crédito dos Bancos, cujos critérios e normas são incompatíveis com as necessidades

da agricultura familiar.

A incompatibilidade das linhas de crédito com as demandas dos pescadores e suas

possibilidades de pagamento também é um desafio para o MOPECE, que questiona

a postura do sistema financeiro em relação aos pequenos credores, como os

pescadores, gerando um dissenso entre a oferta do crédito e a forma de demanda

específica.

A defesa do meio ambiente, observando o contexto urbano e rural, é, sobretudo,

uma luta por melhoria da qualidade de vida. Os problemas ambientais geram
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dramas sociais e vice-versa. Como exemplo cito trecho do documento do MOPEC

intitulado A Respeito do MOPEC:

Os principais problemas sócio-ambientais de Sergipe são: o crescimento
caótico da área urbana de Aracaju, que leva à destruição dos
mangues. A implantação de grandes projetos como o porto marítimo
e pólo cloroquímico que poderão trazer profundos impactos sobre o
meio ambiente e a própria população das comunidades litorâneas,
todo o litoral sofre com a emissão de poluentes sanitários,
especulação imobiliária, emissões industriais e petrolíferas. A
destruição da Mata Atlântica na região sul do Estado por madeireiras.
Projetos industriais etc. Por fim a secular pecuária extensiva,
associada à monocultura da cana-de-açúcar, que empobrecem os
solos, destrói os rios, desmatam as vegetações nativas e levam a
miserabilidade pela expulsão do campo de grandes parcelas de
trabalhadores rurais.

Os efeitos da degradação do meio ambiente sem dúvida afetam a vida das pessoas:

águas poluídas contaminam os alimentos e as pessoas, a contaminação do solo

provoca a mesma situação, sem contar com o problema dos distúrbios climáticos,

chuvas em excesso que causam enchentes e desabrigam as famílias e outras

inúmeras situações decorrentes da destruição ambiental.

5.4 Dimensão educativa

Os processos educativos podem ou não ser desenvolvidos no interior do sistema

formal de ensino. Conforme Gohn (1994), os processos educativos desencadeados

pelos movimentos sociais partem de uma concepção de educação não restrita a

conteúdos curriculares. A concepção de educação freqüentemente em prática

encontra suas bases numa educação crítica e construtivista, que parte da análise da

realidade e das experiências das pessoas.

Os conteúdos dos processos educativos geralmente estão vinculados à dimensão

política dos movimentos, às questões técnicas que envolvem a problemática que os

mobiliza, formulações de alternativas, estratégias de luta e conhecimento crítico

sobre a realidade. A articulação entre o saber popular e o saber científico é um

elemento imprescindível para unir o cotidiano a uma visão mais ampliada da

realidade (GOHN, 1994).
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A dimensão educativa possui também uma externalidade, que busca espraiar seus

valores, crenças e concepções de mundo, no social; modificar as relações sociais e

com a natureza. Contribui, portanto, para a circularidade cultural, criando pontos de

intersecção entre o conhecimento dominante e o conhecimento popular, de modo a

construir novos conhecimentos de enfrentamento e intercâmbio (MARTÍN-BARBERO,

2003) pelos movimentos sociais populares.

A formação junto aos militantes do movimento é um elemento da dimensão

educativa desenvolvida pelos movimentos sociais populares pesquisados, sendo

que movimentos como a FAMCC, O MMT, a ARCLS e o MH2O têm uma política de

formação, quer dizer, têm um plano de formação, com uma sistemática.

Para a CEAPA, a ARCLs e a FAMCC a formação deve contribuir para a politização

dos militantes, ajudar as pessoas a compreender a realidade e ser capazes de

encontrar alternativas para os problemas. Um dos entrevistados exemplifica este

aspecto da formação: “Porque um camponês leva, no mínimo, cinco anos para se

tornar um quadro. [...] Mas para que esse quadro pense, que proponha, que enfrente

as dificuldades, a gente tem dificuldade.”

A formação não faz milagres e o processo de aprendizagem é variável para cada

pessoa. As experiências organizativas e participativas desenvolvidas no movimento

também são elementos de formação, que associadas a processos sistemáticos de

discussão sobre conteúdos relevantes para o movimento ofertam novas ferramentas

para a leitura da realidade, ampliando o horizonte das pessoas em termos de

conhecimento. Não é à toa que nas entrevistas vários militantes declararam que o

movimento é um espaço de aprendizagem pessoal e coletivo, conforme expressado

na AEEC, MH2Oce, ARCLs, MLM, Fórum de Mulheres e no MMT, do qual

transcrevo trecho da entrevista:

Ele, para mim, foi e ainda é uma grande escola aonde aprendi que a
mulher é gente, sabe o que quer, tem a cabeça no mesmo lugar
quanto o homem, porque somos tratadas com uma grande
discriminação, como se não fôssemos gente. Mas no movimento eu
aprendi que a mulher é gente e tem capacidade para assumir tudo
que é possível para melhorar esse mundo, para melhorar e fazer
acontecer uma coisa boa.
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O relato acima toca no reconhecimento de si mesmo, como individualidade e

identidade coletiva. Indica o reconhecimento como elemento de pertencimento a

identidades coletivas gestado nos processos coletivos e individuais de aprendizagem.

A ação pedagógica não é exclusivamente a escolarização, “todo ato educativo é,

antes de tudo, um diálogo entre pessoas” (ARROYO, 2001), e nesse diálogo é a

própria vida que se coloca como problema, ato de reflexão a partir da experiência,

interação entre saberes diferentes que contribuem para o crescimento das pessoas.

É possível que a reflexão sobre a história pessoal utilizada em alguns movimentos,

como o MNMMR e a SNQC, possa colaborar para situar esse indivíduo num

contexto mais amplo, a partir da experiência pessoal conectar-se com a realidade

social, de modo a encontrar soluções alternativas. O MNMMR de Alagoas trabalha

esta metodologia com as crianças e adolescentes, no sentido de favorecer a

compreensão da realidade e refletir sobre as soluções.

A ação formativa, assim como o domínio metodológico na formação, requer clareza

quanto à concepção de educação. Os movimentos sociais populares em questão

apresentam vários elementos que formulam um campo conceitual educativo,

utilizado em suas práticas formativas.

O movimento que mais formulou sobre educação é a AEEC. Os elementos

conceituais apontados por ela são: uma educação libertária, que respeite a realidade

e a transforme; uma aprendizagem que não seja restrita ao intelectual, mas

igualmente afetiva, ética, estética, social e política para responder aos desafios

cotidianos contemporâneos; incorporação dos enfoques ecológico, étnico e de

gênero, no sentido de desenvolver o combate à discriminação, a reflexão sobre os

papéis e identidades sociais e o desenvolvimento sustentável. O MNMMR e a AEEC

declaram que sua proposta pedagógica se alicerça na Educação Popular.

Os outros movimentos tratam mais da ação pedagógica em si. A SNQC se ocupa de

projetos educativos que tratem da questão racial, como o já citado projeto O Negro

Cosme e a Balaiada no Maranhão, que visa combater a discriminação e o

preconceito racial. O MOPEC investe na formação da consciência ecológica nas

comunidades populares através da ação pedagógica, como o Projeto de Educação

Ambiental no Meio Popular, de cujo texto destaco o trecho que aborda o trabalho de
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educação ambiental junto a crianças e adolescentes das comunidades populares de

Aracaju:

O MOPEC vem desenvolvendo um trabalho de educação ambiental
para um grupo de trinta crianças e adolescentes do bairro São
Conrado, localizado na área sul de Aracaju. Este trabalho visa
promover um tipo de educação que amplie os conhecimentos da
criança sobre o seu ambiente natural e social, além de ajudá-la a
perceber a interação homem-natureza a partir da realidade de sua
própria comunidade, da sua cultura e estilos de vida grupal e familiar.

A implantação de ações de educação e preservação ambiental no meio popular é

cada vez mais comum no conjunto dos movimentos: a ARCLs, por exemplo,

desenvolveu um trabalho em parceira com a UNICEF sobre o lixo nas comunidades;

o MLM trabalhou a conscientização da comunidade em relação ao lixo no rio

Jaguaribe; a CEAPA vem trabalhando com multiplicadores para formar uma

consciência ambiental junto aos agricultores, conforme já citado anteriormente; o

MOPECE tem atuado a partir da discussão da pesca predatória, a FAMCC através

dos resíduos como o lixo, e as Quebradeiras via a discussão da preservação das

palmeiras. Enfim, muitas são as portas de entrada para a temática da educação

ambiental.

A AEEC, preocupada com os índices de violência nas comunidades, desenvolve

ação educativa junto às famílias, convocando-as a exercer o seu papel educativo na

formação dos filhos e na prevenção de qualquer tipo de violência. Ao que parece, a

ação educativa está implicada com a cultura, na medida em que busca mudança de

mentalidades e comportamentos frente aos diversos aspectos da realidade.

Este diálogo entre a educação e a cultura torna-se viável quando há conhecimento

sobre a realidade, o conhecimento instrumentaliza para a ação educativa, entre

outras possibilidades. Mesmo estando focados nas causas que os mobiliza, os

movimentos elaboram muitos conhecimentos acerca da realidade daquela causa

posta em questão. Cito como exemplo o MLM, que orientado e preparado por

professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) realizou uma pesquisa nas

favelas de João Pessoa, que em termos de quantidade e qualidade das informações

passou a ser uma referência de estudo sobre as favelas na cidade.
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As análises de realidade tendo como foco as causas que defendem, produzidas

pelos movimentos, também devem ser consideradas como conhecimento. Neste

sentido, compartilho com Santos (2002) da idéia da experiência como conhecimento

válido, não esgotado em si mesmo, mas um conhecimento que é matéria-prima para

pensar soluções e produzir conhecimento científico.

É bom frisar que a ação educativa dos movimentos sociais populares não se esgota

em si mesma, a política de formação inclui acessar conhecimentos de especialistas,

de modo a fortalecer o seu conhecimento empírico com o conhecimento técnico

sobre os aspectos relevantes das questões em pauta, conforme informa a

entrevistada do MMT:

Nós convidamos para participar outras trabalhadoras para que elas
vão participando. A coordenação toda participa. Convidamos umas
pessoas especialista no assunto para vim fazer essa formação de
acordo com o tema que a gente vai estudar, seja comunicação ou
como fazer programa de rádio, e assim por diante, como fazer
remédio alternativo, nos capacitamos nesse termo de prevenção.

Nessa perspectiva, a formação dentro dos movimentos é ao mesmo tempo um

multiculturalismo e um conhecimento edificante (SANTOS, 2002); implica em

reconhecer que há leituras da realidade, que confrontadas em sua diferença com o

conhecimento científico proporcionam um conhecimento emancipatório; investe na

produção de conhecimento sobre as causas que trabalham sob uma outra ótica, a

ótica dos que a vivem.

5.5 Dimensão estético-expressiva

Segundo Santos (2002) a racionalidade estético-expressiva49 está vinculada ao pilar

da emancipação, é permeável e inacabada e reside no campo artístico-literário. Três

princípios a compõem: o prazer, a autoria e a artefactualidade discursiva. O prazer

não pode ser aprisionado, mas de certo modo foi colonizado através da indústria do

lazer e tempos livres, do consumismo, da indústria cultural.

49 A racionalidade estético-expressiva é uma representação da emancipação utilizada por Santos (2002) para
designar a resistência à cooptação pela regulação dos modos de vida.
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A autoria é um conceito com origem no meio artístico e literário, significando o

criador, seu desafio é a precariedade da sua autonomia. A artefactualidade

discursiva é uma construção, produto de uma intenção e de um ato construtivo.

Ocorre por meio de um discurso argumentativo que possui momentos de fixação

precários.

A dimensão da artefactualidade discursiva da racionalidade estético-expressiva

assume a existência de uma luta contínua e interminável entre os sentidos atribuídos

aos discursos, a qual tem sempre um resultado provisório e negociado, realizado na

pluralidade de comunidades científicas. Este princípio tem na retórica – a arte de

persuasão pela argumentação – seu principal elemento interventivo, coloca em jogo

uma nova percepção da realidade. Apreende-se deste princípio o reconhecimento

da existência de disputa de sentidos dos discursos.

A racionalidade estético-expressiva em Santos (2002) acentua o conhecimento, a

pluralidade de sentidos atribuídos aos discursos que lhe dizem respeito e as

disputas para hegemonizá-los. Para abordar o aspecto artístico-cultural foi preciso

ampliar seu horizonte em termos de dimensão estético-expressiva.

Na dimensão estético-expressiva o elemento artístico-cultural é considerado a partir

da ótica da circularidade cultural em Ginzburg (apud MARTÍN-BARBERO, 2003),

para debater a produção cultural dos movimentos sociais populares em termos de

“comunicação entre diferentes extratos da sociedade” (MARTÍN-BARBERO, 2003 p.

70). De modo que a troca entre os saberes não possa ser mecanicamente

compreendida em termos de hegemonia e contra-hegemonia, mas de enfrentamento

e intercâmbio.

Tomando a expressão artística como um dos eixos da dimensão estético-expressiva,

para compreender a ação cultural dos movimentos sociais populares, observa-se

que o MH2O e a Quixabeira usam a linguagem artística como instrumento de

comunicação, sobretudo de diálogo e reflexão sobre a vida. Está explícito no projeto

Hip Hop do Ceará do MH2Oce, conforme o trecho abaixo:

O projeto Hip Hop do Ceará tem como primeiro e maior objetivo,
interagir com os jovens através de uma linguagem acessível e
compatível com seu universo cultural, buscando despertar o senso
crítico e o desejo de civilidade e cidadania, colocando-se como o
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antídoto mais eficaz no combate a violência, ociosidade e vandalismo
já que apontamos como principal causa da violência, a falta de
perspectivas sociais e a ausência de uma proposta cultural de
resgate dos valores mais caros de nossa juventude.Tudo isso
pretendemos abordar juntos, e tentar visualizar através da arte e
cultura possíveis soluções.

Vislumbra-se que a arte possa ocupar um espaço na vida dos jovens, capaz de

encontrar novas soluções para sua existência, a partir do direcionamento de sua

criatividade para o campo da arte engajada politicamente; o que não significa a

eliminação de contradições na vivência cultural, frente à realidade cotidiana na qual

atuam politicamente.

As expressões artísticas no meio popular são recursos culturais comunitários, que

garantem o enfrentamento e o intercâmbio cultural, via grupos musicais e grupos de

teatro, entre outros. A ARCLs e a AEEC apóiam e promovem estas expressões

artísticas, sobretudo para construir vinculações e intercambiar experiências na

comunidade, valorizando as capacidades criativas dos grupos populares locais.

No documento Calendário 98 – Educar para Transformar, a AEEC adota como

metodologia “trabalhos de forma integrada com as diversas disciplinas e cultura

popular emergentes nos diversos bairros”. O que denominam de cultura popular

emergente nos bairros são as expressões artísticas de grupos culturais populares,

como: maracatu, balé popular, grupos de frevo, corais e outros.

O apoio da ARCLs às expressões artísticas locais contribui para difundir, divulgar a

produção local, como informa o entrevistado: “[...] dar voz a quem não tem voz,

democratizar de fato, a valorização do artista local, os movimentos brega. Hoje

cresceram muito, mas eles nasceram nas rádios comunitárias.”

O MMT também apóia expressões artísticas locais, como as violeiras, divulgando

seu trabalho nos programas de rádio que opera e promovendo encontros. Estimulou

a criação de um grupo de teatro de jovens mulheres, que atua com a perspectiva de

politização acerca de temáticas de interesse das mulheres, valorizando os potenciais

criativos.

Outro aspecto cultural das expressões artísticas no meio popular é a transmissão de

uma tradição cultural oral, canções de domínio público e de autoria – que tratam das



127

experiências cotidianas –, danças, aboios, repentes, emboladas, etc. Esta tradição

cultural é vivida no trabalho, no lazer e na animação política. A Quixabeira tem como

razão de sua existência esta transmissão cultural, conforme trecho de entrevista

abaixo:

A atuação deste movimento é no sentido de organizar a cultura dos
trabalhadores, uma cultura que vem de tradição do trabalho, a
maneira do trabalhador se divertir, nem só como festa, para diversos
tipos de trabalho. No meio rural o trabalhador sempre tem uma idéia
do canto para se divertir no trabalho. Aí esse movimento é de resgate
da cultura. A proposta de trabalho é a seguinte, é, realmente esse
movimento se torna em movimento político, uma ação que a gente
leva, porque essa cultura que se está falando, desse tipo de
trabalhador, ela foi sufocada, porque nasceu numa época que não
existia a mídia, e se existia era uma coisa muito distante do
conhecimento do trabalhador.

O movimento da Quixabeira apresenta um modo de vida do trabalhador rural e ao

mesmo tempo o questionamento dos meios de comunicação na transformação

cultural do povo, baseado na idéia de cultura como prazer e diversão – uma forma

de ser –, fruto da alegria do trabalhador e não como produto comercial. Consta em

seu estatuto, no capítulo I, artigo 4, o seguinte:

O objeto social do Movimento da Quixabeira é apoiar, promover,
produzir, pesquisar e divulgar a cultura popular do Recôncavo e
Sertão da Bahia e também fazer intercâmbios e ajudar outros
movimentos culturais produzidos por populares, mesmo que de
outros Estados.

Este artigo indica como idéia principal fortalecer a cultura popular da região, sem ter

a preocupação de torná-la objeto de consumo em massa; o termo utilizado – objeto

social – se refere a uma prática social reconhecida, que pretende fazer-se

reconhecer por outros.

As expressões culturais representam os modos de vida dos trabalhadores rurais

sintonizados com os ciclos da natureza (plantio e colheita), para o movimento da

Quixabeira (os cancioneiros do trabalho). O modo de vida do pescador também

segue os ciclos da natureza – maré baixa, maré alta, ventos e tempestades –, que

são observados e dão ritmo à vida das comunidades pesqueiras. Para o MOPECE

esta é uma lógica cultural em permanente enfrentamento da lógica capitalista, cujo

tempo do trabalho e da produção não cessa, não celebra, não segue o curso da



128

natureza, segue o curso do mercado (MARTÍN-BARBERO, 2003). Esta tradição

cultural vive em permanente confronto e intercâmbio, entre os significados que a

experiência da cultura oferece e a lógica do mercado.

A SNQC nutre nas expressões culturais a difusão e a defesa da cultura negra, a

exemplo do tambor de crioula, dos terreiros de umbanda, da capoeira, da dança do

Lili, dos grupos de dança e das bandas afro. O fato de tratar-se de expressões

culturais referentes a uma etnia racial não quer dizer que são homogêneas, algumas

delas são específicas, como o tambor de crioula.

Estes aspectos da cultura brasileira referentes aos enfrentamentos quanto aos

novos modos de vida impostos pelo capitalismo desencadeiam lutas pela

preservação do potencial estético-expressivo do povo. Gonh (2003) afirma que estas

são lutas em defesa das culturas locais, orientadas para o ser humano e não para o

mercado, operam o resgate do sentido das coisas públicas.

No potencial estético-expressivo do povo se incluem as disputas de sentido dos

discursos em uma comunidade, inspirados pela possibilidade de enfrentamento

cultural e seus sentidos. O MH2O se posiciona como um movimento contracultural,

que visa propagar valores humanos e libertários em oposição aos valores

capitalistas. Segundo Mouffe (2001), a identidade cultural é objeto de luta política,

sua existência cria um conflito com referência num sistema de relações sociais

particulares que tentam fixar, ainda que temporariamente, determinados significados

relevantes para a experimentação social.

Os valores humanos a que se refere têm por base a solidariedade, a liberdade, o

respeito, a igualdade social, a diversidade cultural e humana e o coletivismo. Para o

MNMMR e a SNQC estes valores se complementam com a adoção da democracia

como princípio, para construir uma sociedade cujo fruto do trabalho seja partilhado

com justiça para os que produzem e onde haja respeito às distintas tradições

culturais e religiosas.

Além dos valores humanos que compõem a cultura política dos movimentos acima

citados, outros valores estão sendo inseridos nos diversos espaços públicos nos

quais os movimentos sociais atuam, como a convivência e responsabilidade com a

natureza – exposta pelas Quebradeiras de Coco, SNQC, CEAPA, MOPECE e
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MOPEC – e/ou o propósito de manter-se conectados às suas formas de ser junto

aos ciclos da natureza: plantio, colheita, marés, reprodução dos peixes.

5.6 Institucionalidade

A questão da institucionalização no Brasil, nos anos 1990, mobilizou o campo teórico

dos movimentos sociais. As abordagens strictu sensu, conforme Gohn (1997), que

os localizam como ação coletiva num espaço não-institucionalizado, negam o

movimento enquanto tal, quando ele se institucionaliza.

Gohn (1997) problematiza esta argumentação com uma acepção mais ampla de

movimentos sociais, que se refere às lutas sociais dos homens, alertando sobre as

generalizações empíricas, que podem produzir equívocos, quanto a considerar como

movimento tudo na esfera não-institucional.

Na abordagem de Mouffe (2003), o reconhecimento da multiplicidade de elementos

que compõe as identidades possibilita enfrentar sua porosidade, no sentido de

acomodar outras identidades, ao que denomina de hibridismo. O hibridismo é uma

atuação sobre os próprios limites da identidade, que os torna vulneráveis e

desestabiliza as definições exaustivas (SANTOS, 2002).

Esta abertura identitária ao outro gera vulnerabilidade nos limites e nas definições

acerca das identidades. O hibridismo possibilita pensar a institucionalização dos

movimentos como elemento que penetra a identidade coletiva dos movimentos

sociais populares, deslocando suas fronteiras. Significa pensar esta institucionalização

não como totalidade, mas como uma dimensão da identidade, que denomino como

institucionalidade, por tratar de aspectos organizativos e estruturadores, que não

anula a capacidade de ação coletiva, mas a modifica.

A partir de meados dos anos 1990, a cooperação internacional, que financia vários

movimentos sociais populares no Brasil, inclusive a maioria dos que compõem a

amostra deste estudo, em função da mudança geopolítica mundial, dos conflitos

étnicos e do agravamento da pobreza no mundo decorrente da globalização e do

neoliberalismo, redefine suas políticas de parceria e financiamento.
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Estas redefinições geram duas principais tendências nos movimentos sociais em

questão: 1) a criação de alternativas de sustentabilidade – como se tornar capaz de

se auto-sustentar; e 2) a criação de entidades jurídicas (geralmente associações)

para dar suporte institucional e captar recursos junto a fontes diversas, inclusive

órgãos públicos.

Dentro da primeira tendência, formas alternativas de sustentabilidade são

elaboradas. No caso das associações, em teoria as contribuições dos sócios

deveriam sustentá-las, mas na prática não é bem isso o que ocorre. A CEAPA, o

MMT e a FAMCC apontam a dificuldade das associações manterem seus

compromissos e, conforme um dos entrevistados, não é possível sobreviver das

mensalidades dos sócios:

Não conseguiu trabalhar a auto-sustentação. Sempre foi para a
FAMCC um desafio a questão da mensalidade dos sócios, não
consegue organizar e nem ter uma proposta clara capaz de que esta
receita seja importante dentro da FAMCC e de garantir a atividade e
tudo mais.

Alguns movimentos vão em busca de contribuições dos parceiros, doações, fazem

bingo, festa para arrecadar fundos, mas tudo isso ainda é insuficiente. A grande

maioria ainda depende da cooperação internacional e entrou em crise financeira

quando a reestruturação deste segmento deslocou seu foco.

O MMT está trabalhando em solução para a auto-sustentabilidade; comprou um sítio

no município de Pirpirituba, sede do movimento, e está construindo um hotel e

restaurante, que pode servir também como centro de treinamento para transformar

este investimento em recursos para o movimento. No ano de 2000 o MMT não

conseguiu a aprovação de nenhum projeto estruturador enviado à cooperação

internacional, apenas recursos para atividade.

A auto-sustentabilidade também é o caminho perseguido pela ARCLs. Neste caso

específico a situação é diferenciada, pois o movimento, por sua própria natureza,

pode oferecer serviços de comunicação, com acesso a uma tecnologia que, embora

baixa, contribui para sua sustentação. Segundo entrevistado:

Em parcerias e, além disso, estamos buscando auto-sustentabilidade,
com aluguel de som, de estúdio, vendas de serviços de som. Nós
somos entidades que não buscamos ter lucro, pensamos em garantir
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a sustentabilidade do trabalho que a gente tem, pra que isso possa
fazer um trabalho de qualidade melhor. Nós pensamos também
alimentar nossos parceiros que gastam fortunas em aluguéis de som,
com aluguel de estúdio, com uma série de coisas, e a gente pensa
que além de alimentar nossos parceiros em oferecer um preço baixo.

O acesso a fundos públicos foi uma alternativa para alguns casos. O Dialogay, por

exemplo, desenvolve trabalhos educativos sobre DST/AIDS, com recursos do

Ministério da Saúde; o MOPEC desenvolve ações de monitoramento da Mata

Atlântica com recursos do Ministério do Meio Ambiente. A relação com recursos

públicos exige uma institucionalidade, uma organização reconhecida juridicamente,

capaz de realizar a atividade, programa ou projeto, e de prestar contas do trabalho

desenvolvido. Com o propósito de construir uma institucionalidade criaram associações

os seguintes movimentos: MMT, Quebradeiras de Coco, MOPEC, MH2Oce,

Quixabeira, ARCLs, Dialogay, SNQC, AEEC.

O fato de se tornar uma entidade associativa não implica a perda de identidade de

movimento, sua capacidade mobilizatória e de ação política continua ativa e

presente na vida das pessoas.

Para uma definição apropriada de identidade, precisamos levar em
consideração tanto a multiplicidade de discursos e a estrutura de
poder que a afeta, como a dinâmica complexa de cumplicidade e
resistência, que acentua as práticas nas quais essa identidade está
implicada. (MOUFFE, 2001, p. 420).

Partindo do pressuposto de que a identidade é relacional, como até agora vim

desenvolvendo, as relações que as identidades estabelecem se dão num campo

multifário, as relações com estruturas de poder como as instituições públicas, assim

como com uma institucionalidade auto-referente – em forma de associações –, são

aberturas na identidade dos movimentos sociais populares, para acomodar outras

identidades, tornando-as híbridas.

Não há incompatibilidade entre ambas, a institucionalidade associativa criada pelos

movimentos não anula a identidade de movimento, ao contrário, lhe é constitutiva,

dá margem a um rearranjo identitário, afirmando uma identidade ainda mais

complexa e contraditória. O movimento da Quixabeira, por exemplo, se posiciona

acerca da institucionalidade como um elemento que passa a compor sua existência,

conforme relata entrevistado:
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Minha organização, a gente começamos trabalhando avulso, mas
fomos obrigado a registrar o movimento porque até para angariar
recursos em outras entidades existe as exigências. A burocracia que
existe no Brasil obriga a gente se registrar, então aí foi obrigado a se
organizar melhor porque falando que existe um movimento sem que
seja registrado no papel, sem ter nossa forma registrada, a gente
ficava como uma ferramenta sem corte, ou uma coisa sem guia e aí
nós fomos obrigados a se organizar em documentos.

Em nenhum dos casos verifica-se a associação e a institucionalidade que dela

deriva como o que dá sentido ao movimento, mas como instrumento que o apóia

para fazer pulsar a ação coletiva, que ajuda a estruturar o movimento e possibilita

novas alternativas de sobrevivência.

5.7 Práticas articulatórias

O caráter relacional das identidades e a abertura e incompletude do social, terreno

onde se formula, se constituem de elementos que não aderem, ou não se fixam a

qualquer significado (LACLAU; MOUFFE, 2004), e isto ocorre devido à presença de

diversos significados no social.

Contudo, para a construção das identidades e de suas diferenças, alguns

significados precisam ser construídos e fixados, ainda que parcialmente. A fixação

parcial de significados são os pontos nodais, lugares de fixação parcial de sentido

em um campo relacional de significados (LACLAU; MOUFFE, 2004).

A prática articulatória se processa então como construção de pontos nodais que se

caracterizam por fixar sentido parcialmente, em decorrência da abertura do social e

da multiplicidade dos significados em disputa.

As práticas articulatórias possuem, segundo Gohn (1997), dois níveis, um interno e

outro externo. No âmbito interno configura-se a partir das “bases demandatárias, das

lideranças e assessorias” (GOHN, 1997, p. 257). No âmbito externo das relações,

com diferentes agentes sociais, entre eles, as redes temáticas das quais participam

movimentos sociais e ONGs. As igrejas, os partidos também fazem parte do campo

relacional externo.
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As problemáticas específicas que constituem as identidades processam a partir das

práticas articulatórias o enlace entre elas. Identificamos temáticas específicas

incluídas como um componente novo50 que modifica a identidade coletiva

inicialmente constituída, a partir de sua inserção. A organização das mulheres na

ARCLs, CEAPA, FAMCC, MOPECE e no MLM é afirmativa dessa interação e

desestabilização da identidade dos movimentos, articulando um novo centro de

poder ao já existente.

Nas Rádios Comunitárias as mulheres criaram uma rede de comunicadoras

populares, de modo a fortalecer sua ação no interior do movimento, conforme cita

um dos entrevistados:

Hoje dentro do movimento de rádio comunitária elas estão se
organizando mais, ainda é pouco porque a rádio em si tem uma
concepção machista de que o cara que é locutor tem que ter a voz
bonita, que a voz feminina é aguda e tem que ser grave; então a
gente vem combatendo isso junto com elas e elas tem mostrado
claramente que não tem diferença. Mas não tem que olhar por esse
ângulo, tem que olhar que é uma luta e vamos construir juntos, e que
existe dentro do nosso movimento, principalmente do pessoal que
coordena a rádio. As mulheres tem uma participação muito pouca
mais vão ocupando o espaço delas.

A partir de meados dos anos 1990 os temas dos movimentos feministas e

ecológicos ou ambientalistas são incorporados como elemento de debate e prática

política em vários outros movimentos e neles se articulam de formas diferenciadas.

A identidade é, na verdade, o resultado de um sem-número de
interações que ocorrem dentro de um espaço, cujas linhas não estão
claramente definidas. [...] o que estabelece elos altamente
elaborados entre as muitas formas de identidade e uma rede
complexa de diferenças. (MOUFFE, 2001, p. 420).

Os movimentos sociais populares, ao incorporar elementos de outros movimentos,

estão interagindo com problemáticas específicas e com as diferenças presentes na

vida cotidiana e na complexidade da formação social, assumindo que estas

diferenças também lhes dizem respeito, são aspectos da luta social presentes em si

50 Laclau e Mouffe (2004) abordam na noção de articulação o elemento como uma diferença não
discursivamente articulada pelas identidades, mas presente a partir da prática articulatória no discurso. Neste
sentido, a articulação entre as identidades coletivas dos movimentos provoca a entronização de novos
conteúdos que reformulam o arranjo inicial das identidades.
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mesmos, o que formula uma convivência plural e democrática e redefine

freqüentemente as identidades.

Estas práticas articulatórias de inclusão são por vezes acionadas pela participação

dos membros em vários movimentos, no movimento da Quixabeira diversos

membros participam de Associações Rurais e/ou de Sindicatos Rurais. No MH2O

alguns participam de grêmios estudantis, na AEEC há a participação em

Associações de Moradores, no Fórum de Mulheres a participação em grupos outros

de mulheres e em partidos; esta prática cria uma transmigração de problemáticas e

lutas de uns movimentos para outros.

Da relação entre as práticas articulatórias externas e internas emerge o movimento

como espaço plural de participação, no qual diferentes e diversas visões de mundo,

concepções de movimento e das temáticas com as quais estão envolvidos estão em

contato com as práticas articulatórias. O Fórum de Mulheres, conforme já exposto

anteriormente; a SNQC, da qual participam comunidades rurais e urbanas, grupos

de capoeira, membros de terreiros de umbanda, grupos culturais, etc.; a FAMCC

com suas várias tendências partidárias internas. Este escavar das práticas

articulatórias desloca a imagem de homogeneidade dos movimentos sociais

populares para a heterogeneidade de suas identidades, ou seus hibridismos.

O aspecto interno destas práticas visa aglutinar os diversos grupos, associações e

comunidades que compõem os movimentos sociais populares. Os encontros, as

assembléias, reuniões, são formas de contato e de trocas. O MMT se articula

através de seus núcleos de mulheres nos municípios, as Quebradeiras via as

comunidades nos municípios, o MH2Oce pelas posses, a ARCLs através das várias

rádios comunitárias, o Dialogay por intermédio dos grupos de homossexuais, a

FAMCC e a CEAPA por meio das Associações, o MOPECE através das

comunidades de pescadores, o MNMMR por meio dos núcleos nos bairros. Enfim,

há sempre uma organização que os mantém em contato.

A participação político-social é parte da própria razão de ser dos movimentos sociais,

é a prática articulatória do movimento sobre si mesmo, aglutinando os grupos que o

compõem de modo a construir sua organicidade.
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Com a democratização do Estado, a luta social passou a ocupar espaços de

participação institucionais: conselhos, comissões, fóruns, conferências, gabinetes de

parlamentares. Segundo depoente da FAMCC, eles têm participação em vários

conselhos: “Sim, nós temos assento em quase todos os conselhos, só que estamos

prioritariamente no conselho de saúde, nos conselho de assistência social, criança e

adolescente, e aqui na capital no conselho de transporte e moradia.”

Alguns movimentos participam de vários conselhos, como é o caso da FAMCC,

enquanto outros participam de conselhos cujas temáticas dizem respeito às causas

pelas quais lutam; como a CEAPA, que participa do Conselho de Desenvolvimento

Estadual; o MOPEC, que participa do Conselho de Meio Ambiente; o MOPECE, que

participa do Comitê de Pesca; o MNMMR, que participa do Conselho da Criança e

do Adolescente; e o MMT, que participa do conselho de saúde.

Outros movimentos não participam de nenhum conselho, como o MLM e o MH2O,

por ter a luta social como prioridade. Alguns militantes do MOPECE passaram a

exercer mandato em cargos eletivos (vereadores e prefeitos). Enfim, as situações

em relação aos mecanismos institucionais de participação são diversas e diferentes.

Uma outra situação é a relação com instituições públicas em termos de apoio

técnico, convênios para realização de ações. A ARCLs desenvolve programas de

cunho educativo em convênios com a Prefeitura e o Governo do Estado, tipo

veiculação de matéria sobre impacto ambiental da defesa civil da Prefeitura, nos

morros do Recife. Ou com a EMLURB, conforme trecho de Ata de Assembléia:

O primeiro assunto a ser abordado é sobre o projeto entre a
EMLURB – Empresa de Limpeza Urbana e as rádios
comunitárias é sobre o projeto de reciclagem. A EMLURB
propôs para as rádios de se divulgar a programação das áreas
no sistema de limpeza urbana.

As parceiras técnicas para realização de estudos e para capacitação em

determinadas áreas temáticas favorecem a partilha do conhecimento técnico de

instituições públicas com a sociedade. O MNMMR realizou curso sobre a prevenção

das DST/AIDS e sobre o uso indevido de drogas com a participação de profissionais

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório de atividades.
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O MOPECE estabelece uma parceria com o Laboratório de Ciências do Mar

(Labomar), da Universidade Federal do Ceará, assim como com o Departamento de

Engenharia de Pesca. Numa Carta Aberta à Comunidade o Departamento de

Engenharia de Pesca declara seu apoio aos pescadores, em função do apoio dos

pescadores a sua atividade de pesquisa, conforme trecho abaixo:

O Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal
do Ceará vem desenvolvendo parte de suas pesquisas de campo em
comunidades pesqueiras com o apoio da Associação Pesqueira de
Ponta Grossa e da Associação Grupo Carente de Icapuí, desde
1995. Estas Associações vêm contribuindo muito para a realização
de nossos trabalhos. Neste sentido, pretende-se ampliar o número
de viveiros no mar em locais onde se pratica a pesca de lagosta
pelos motivos abaixo apresentados: [...].

As parcerias técnicas resultam em benefícios mútuos; o estudo e a pesquisa

causam benefícios aos professores e alunos envolvidos nos projetos, ao tempo em

que isso se reverte em apoio aos movimentos e suas comunidades, em termos de

desenvolvimento de alternativas de sustentabilidade.

Merece destaque a participação da cooperação internacional e nacional nas práticas

articulatórias junto aos movimentos sociais populares. Esta participação se efetiva

de várias formas: parcerias técnicas, redes temáticas, recursos financeiros e

humanos. A cooperação internacional, a partir dos anos 1990, imprimiu uma relação

diferente com os movimentos sociais populares no Brasil, não apenas em termos de

sustentabilidade, mas em termos de parceria.

A sua importância para a canalização das denúncias oriundas dos movimentos em

formas de pressão internacional ao governo brasileiro se manteve. A cooperação

financeira foi reestruturada e direcionada em grande parte a outros países em que a

situação de pobreza é mais grave, como a África e a Índia. É bastante restrito

atualmente o investimento de ONGs internacionais em movimentos sociais

populares no Brasil. Os movimentos por sua vez criaram uma relação de

dependência financeira e poucos conseguiram repensar sua sustentação, como cita

o MMT em uma das suas entrevistas.

Até hoje o movimento vem se sustentando com doações de
entidades financiadoras estrangeiras, já passamos por várias
entidades, já tivemos o apoio da Oxfam, Christian Aid, Milal, Fiat Páx,
logo no início do movimento, e por último a CESE, e esses projetos
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foram até o ano 2000, da Oxfam até 1999, e conseguimos aprovar
um projeto para 2000, não para as atividades do movimento, mas
pensando na auto-sustentação.

O estímulo da cooperação internacional voltou-se para a auto-sustentabilidade e a

cooperação técnica passou a ter maior prestígio nas parcerias estabelecidas com os

movimentos e as ONGs nacionais. As ONGs nacionais têm desempenhado um

papel importante nas parcerias técnicas e redes temáticas, especialmente no meio

rural. A CEAPA aborda na entrevista a parceria técnica com uma ONG como

relevante para mudança nas práticas agrícolas:

[...] projeto de meio ambiente aonde foram administrados vários
cursos, seminários. Estamos construindo 100 hortas orgânicas e
estamos treinando essa questão orgânica. [...] Nessa questão
ambiental a nossa parceria com o Centro Sabiá nos ajudou muito.

Estas parcerias técnicas com as ONGs ocorrem em função da especificidade

técnica desenvolvida por estas organizações nos campos temáticos em que atuam,

numa perspectiva intelectual engajada nas causas sociais. Contudo, as interações

entre movimentos e ONGs ampliam-se para outros horizontes, como as redes,

fóruns e outras articulações, que atuam em áreas diversas na sociedade brasileira

atualmente.

O Fórum de Mulheres é uma articulação e está vinculado à Articulação de Mulheres

Brasileiras (AMB). O MMT participa da Articulação Nacional de Trabalhadoras

Rurais, do Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MTR) e da Rede de

Comunicadoras de Rádio. O MLM se articula ao Fórum Estadual de Reforma Urbana

e ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM).

A Quixabeira se articula com os Sindicatos Rurais e Associações Rurais. A CEAPA

no Fórum contra a Violência, com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura

(FETAG), o Grito pela Terra, a Articulação do Semi-Árido (ASA) e a Central Única

dos Trabalhadores (CUT). As Quebradeiras de Coco se articulam em nível

interestadual.

Estes exemplos demonstram que as formas e os níveis de articulação são bastante

diversos e plurais, além de circunstanciais, pois a depender das demandas novas

articulações serão sempre criadas, desfeitas, rearranjadas.
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As práticas articulatórias no próprio campo é uma participação político-social que

produz ação transformadora dos movimentos sobre a sociedade.51 A partir do

envolvimento em lutas mais gerais ou em outras lutas, os movimentos sociais

populares produzem um campo de princípios, ou, como formula Doimo (1995), um

campo ético-político. Este campo se formata a partir das práticas articulatórias e de

interação que os movimentos produzem entre si e/ou com ONGs, cooperativas e

associações: redes, fóruns, federações, centrais sindicais, comitês, etc.

Alguns casos específicos merecem atenção. Embora as Rádios Comunitárias tenham

gerado articulações específicas, como a ABRAÇO, a Rede de Comunicadoras de

Rádio e a própria ARCLs, seu papel nas comunidades favorece o diálogo cultural e

político entre as comunidades e outros movimentos. Vários movimentos utilizam as

Rádios Comunitárias como veículo de comunicação e articulação. As mulheres do

MMT durante alguns anos possuíram programa de rádio, as Quebradeiras utilizam

as rádios para divulgação, o mesmo ocorrendo com a FAMCC.

Estas articulações imprimem algumas dinâmicas aos movimentos, das quais se

podem citar algumas: o envolvimento dos movimentos sociais populares em lutas

mais gerais; o diálogo com diversos sujeitos que fazem parte da mesma realidade,

de modo a potencializar a transformação do quadro em questão; a inclusão/absorção

de temáticas novas e a busca de novas formas de relacionamento e convivência

entre as pessoas e a natureza em constante movimento, pois seus significados

estão sempre a ser modificados por novos significados; a mobilização da sociedade

com o propósito de promover e defender direitos.

5.8 Proximidade/intimidade

A proximidade é uma dimensão da ética em Bauman (1997) e em Santos (2002).

Para Santos, a proximidade é uma forma de conceber e compreender o real,

indiferente ao nível desta proximidade, se local ou global, pois seu significado é a

51 Cf . Scherer-Warren (1993) o campo privilegiado de atuação dos movimentos sociais é a sociedade civil, pois a
sociedade tanto quanto o Estado precisa ser transformada.
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responsabilidade pelo outro, a preocupação e o cuidado, que pretende garantir a

possibilidade da existência da vida no presente e no futuro.

A proximidade é o campo da intimidade, da emoção (BAUMAN, 1997) e da

moralidade. Como moralidade é ambivalente, possui potencial amoroso e também

de ódio, de cuidado e de crueldade. Diante dos riscos da globalização e da

tecnologia Bauman (1997) propõe a responsabilidade não restrita à reciprocidade

(solidariedade), mas expandida ao vulnerável sem aguardar reciprocidade, como

uma ética da preservação e da prevenção.

A ética é o campo dos princípios, como tal representa um modo de ver o mundo e

lhe atribuir sentido. A proximidade como um princípio ético acrescenta à política a

dimensão da emoção, ou da subjetividade, extrapolando a reciprocidade exigida

pela solidariedade, para o âmbito do cuidado e da intimidade.

A proximidade é a ética do cuidado com o outro, um compromisso e

responsabilidade com o todos os seres vivos, que implica numa nova ética

emancipatória. O reconhecimento de que a aproximação com o outro implica no

acolhimento e na das fragilidades e dos potenciais a serem desenvolvidos. É o

princípio da co-existência entre os seres vivos aqui e agora em solidariedade com o

futuro.

A preocupação com o desenvolvimento geral dos membros dos movimentos gera

algumas ações. A CEAPA articulou projetos de alfabetização do Estado para a

inserção das comunidades na educação. O MH2O estimula os militantes a dar

continuidade aos estudos, pois a educação formal é reconhecida como um dos

instrumentos de desenvolvimento do potencial pessoal, de acordo com documento

de avaliação dos dez anos de existência do movimento, denominado MH2Oce

2001/2010:

Para atingirmos este ponto deverá aconselhar seus membros e
simpatizantes a estudar e ocupar espaços na sociedade, também
cabe ao movimento uma maior atenção à aspectos morais, éticos,
emocionais, familiares e pessoais dos membros e próximos à ele, e
quando possível a facilitação do acesso à formas de renda e
educação.
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O movimento deseja que os jovens possam ser profissionais e ocupem outros

lugares na sociedade, mas isto não é suficiente, é preciso que os aspectos

subjetivos sejam cuidados, de modo a fortalecer estas pessoas socialmente. A

AEEC e o MNMMR também se preocupam com o fortalecimento do desenvolvimento

intelectual e emocional das crianças e adolescentes. Nas entrevistas, a preocupação

e a afetividade no trabalho ficam explícitas: “A principal bandeira de luta do

movimento é o desenvolvimento da criança, o adolescente, [...] porque tenho amor

às crianças de minha comunidade e compromisso com minha parte, respeito.”

Há um envolvimento direto com as crianças e adolescentes, o que gera a

preocupação com seu desenvolvimento e com a elevação da sua auto-estima. O

reconhecimento do poder limitado de intervenção em termos de abrangência por

parte do MH2O e do MNMMR é compensado pelo trabalho feito sobre a auto-estima.

A auto-estima é uma das dimensões mais relevantes para impulsionar/motivar as

pessoas para processos de mudança, desse modo, penso que é também uma das

questões mais significativas do ponto de vista de uma nova estruturação emocional

na vida das pessoas.

Uma forma de elevar a auto-estima é valorizar as pessoas. Neste sentido, a CEAPA,

preocupada com o índice de analfabetismo de seus associados e associadas,

conseguiu junto ao governo do Estado um curso de alfabetização para jovens e

adultos e um investimento na capacitação dos(as) professores(as) das escolas

rurais.

As Quebradeiras de Coco, o MMT e a Quixabeira também se preocupam com a

elevação da auto-estima, seja através da valorização das mulheres e de seu

reconhecimento como trabalhadoras, seja no aspecto da valorização da criatividade

dos trabalhadores rurais para a Quixabeira. O MNMMR busca cuidar de elevar a

auto-estima das crianças e adolescentes que participam do movimento através de

ações culturais, conforme esclarece o documento Subsídios para Reflexões e

Discussões, do qual transcrevo o trecho a seguir:

[...] precisam de desenvolvimento, sobrevivência e proteção o que,
na prática, se traduziria em liberdade, dignidade, integridades física,
psíquica e moral, educação, saúde, cultura etc. Daí a importância do
desenvolvimento de atividades culturais direcionadas para a auto-
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estima dos nucleados, com o objetivo de revigorar as raízes de cada
um, favorecendo a reconstrução de sua história.

Outra nuance a ser considerada na discussão da proximidade e intimidade é a

presença da amizade, a importância de estar com o outro, e o efeito prazeroso que

esta presença coletiva e o sentimento de igualdade causam, como expõe um

entrevistado da Quixabeira:

Acho que está bem em ficar em casa fazendo meus negócios, meus
pensamentos, fazendo minhas música, conforme der certo e depois
eu volto a meu parceiro que também está fazendo outras por lá e
volto a se entender, aquele que achá melhor nós segura, a amizade
e uma irmandade só, todo mundo é irmão taí cantando. Canta o que
sabe, o que pode, e não tem melhor que ninguém. Quem fizer melhor
fez, quem fizer mais ruim fez, nós tá na festa, esse é o plano da
gente e conseguir isso aí. Não tem melhoria para ninguém, não tem
desafio, não tem fulano é melhor e bertano é melhor não, é tudo
igual.

O sentimento de igualdade diz respeito à construção da identidade, de sentir-se

parte, de possuir os mesmos motivos para estar juntos e defender suas causas, mas

a dimensão da amizade faz parte da proximidade, do compromisso consigo e com o

outro e o prazer que daí resulta.

Na proximidade o compromisso se revela pela ausência de expectativas em relação

ao outro, um princípio ético de envolvimento. Neste sentido, o MH2O elabora um

projeto denominado MOLEQUES, quem cuida de nós, somos nós mesmos, para

acolher crianças que vivem nas ruas do bairro, do qual transcrevo o trecho a seguir:

O que propomos é acolher aos moleques no bairro e cuidar deles,
buscando resgatá-los, e fazer isso onde eles escolheram para residir,
ou seja, no pólo de lazer do Conjunto Ceará, que hoje é um pólo de
atração dessas crianças e jovens.

Este compromisso também se revela a partir da preocupação com a profissionalização

das pessoas e a saúde mental e física do militante, o equilíbrio emocional como

relevante para a integralidade do desenvolvimento pessoal. Aspectos presentes no

documento de planejamento do MH2Oce intitulado MH2Oce 2000/2010:

Precisamos de advogados, médicos, juízes, professores etc, compondo
o movimento, e antes de tudo necessitamos de pessoas conscientes,
saudáveis, equilibradas e (na medida do possível) estabilizadas
emocionalmente e (na medida do possível) materialmente, tais
condições são necessárias [...].
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Há um crescente reconhecimento do militante como um ser integral, um progressivo

abandono do paradigma político racionalista predominante nos partidos de esquerda

até a década de 1980. Os movimentos buscam considerar as expectativas, a

corporeidade, a afetividade, a sexualidade dos militantes, as expressões culturais

em suas atividades, desprendendo-se gradativamente da ação disciplinadora e

repressiva adotada no paradigma político tradicional de esquerda.

5.9 Projetos políticos emancipatórios

Diante das múltiplas configurações de desigualdade e de problemáticas correntes,

radicalizar a democracia e a concepção de emancipação significa possibilitar que as

diversas comunidades locais possam encontrar suas próprias alternativas. Em Mouffe

(2003, p. 13) a concepção radical de democracia se apóia na “inerradicabilidade do

poder e do antagonismo, e do fato de que não pode haver uma emancipação total,

mas apenas parcial”.

A parcialidade da emancipação significa exercitar uma ampla autodeterminação dos

povos em criar, sintonizados com os potenciais e as necessidades específicas, seus

projetos políticos emancipatórios. A construção de projetos políticos emancipatórios

a partir das experiências político-sociais e culturais se revela como abertura-de-

novos-caminhos, ao realizar no presente alternativas de transformação das condições

de existência, aproximando presente e futuro.

A parcialidade da emancipação também diz respeito aos obstáculos à construção de

alternativas, os limites postos pela realidade e pelo arcabouço cultural e político

ancorado nas práticas sociopolíticas. É o caminho percorrido pelas lutas e experiências

político-sociais que dita os limites e as possibilidades na construção dos projetos

políticos emancipatórios.

Essas possibilidades e limites na construção dos projetos políticos emancipatórios

estão presentes concretamente nas políticas alternativas e nas alternativas políticas

que são moldadas cotidianamente pelos movimentos sociais populares.
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O potencial e os limites das alternativas criadas pelos movimentos sociais podem ser

problematizados a partir da relação entre o universal52 da proposta e o

particularismo de sua aplicação em função do experimento e dos recursos

disponíveis. É também um desafio para o Estado, já que este é pressionado a dar

universalidade à positividade do experimento, ou seja, a reconhecer sua eficácia e

dar acesso aos que dele necessitam – torná-lo um direito.

As alternativas dizem respeito à construção de um campo de princípios, no qual se

realizam as experiências, o que revela o diferencial/particular das propostas em

curso. Formulam princípios para a convivência numa sociedade democrática, dentro

de uma política cultural de enfrentamento e intercâmbio, já que se opõe aos valores

preconizados pelo capitalismo.

Uma política cultural cujos valores humanos e libertários, para o MNMMR, se

baseiam em formas de solidariedade e ajuda mútua, democracia, liberdade e

respeito às distintas tradições culturais, diferenças religiosas e humanização dos

membros. Para a FAMCC a idéia de projeto político popular é forte, a maioria dos

entrevistados abordou seus vários aspectos. O trecho a seguir, a meu ver, incorpora

o conjunto dos elementos citados:

Acho que para início o que me motivou a participar foi essa questão
da luta da construção de um projeto popular, onde as pessoas
possam lutar pelos direitos, pela questão do respeito, da igualdade e
da democracia e também de trabalhar um instrumento de trabalhar a
diminuição da opressão, das injustiças, da má distribuição de renda,
estas coisas mais que oprime e mata a cada dia. Outra coisa que nos
impulsiona é essa questão do princípio da libertação, o caráter do
próprio movimento e isto nos motiva e nos alimenta.

Segundo Santos (2002), a luta contínua e interminável entre os sentidos criados

pelos discursos é uma luta baseada no princípio estético-expressivo, que tem na

retórica (a arte de persuasão pela argumentação) seu instrumento interventivo. Os

movimentos, ao criar um campo de princípios e valores que orientam suas políticas

alternativas, disputam sentidos na construção de conceitos e de modos de vida, e

neste aspecto difundem idéias emancipatórias.

52 Para o debate entre universal e particular ver a proposição de LACLAU, Ernesto. Universalismo, particularismo
e a questão da identidade. In: SOARES, Luiz Eduardo (Org.). Agenda do milênio: pluralismo cultural,
identidade e globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. (Trabalhos apresentados nas conferências
internacionais da Agenda do Milênio, promovidas pela Unesco, pelo Conselho Internacional de Ciências
Sociais e pela Universidade Cândido Mendes).
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As idéias emancipatórias se expandem a partir de ações concretas. Neste sentido, o

Fórum de Mulheres do Rio Grande do Norte participa da elaboração da Plataforma

Feminista, um conjunto de proposições para a sociedade brasileira com mudanças

na agenda política pública. No âmbito estadual o movimento elabora um documento

denominado Propostas para os Programas de Governo nas Eleições 98, abordando

as áreas de saúde, educação, violência e trabalho, cuja formulação mais geral é:

Consideramos imprescindível ao programa de um governo que
queira assumir, de forma inovadora, a mudança da atual lógica do
Estado, garantir que a concepção de gênero seja incorporada,
estabelecendo-se a transversalidade, a interface e a articulação com
as diferentes Secretarias de Estado, executoras das políticas
públicas.

As propostas são possíveis diante do conhecimento sobre a realidade, da reflexão

focada nas causas que defendem e na construção de soluções. Com relação à

formulação de políticas públicas favoráveis às mulheres, o Fórum propõe para o

combate à violência a implantação de “Casas Abrigos nos principais municípios do

Estado e núcleos especializados de atendimento às vítimas de violência”,

elaboração que consta do documento citado.

A divergência de valores e das concepções de mundo em relação ao sistema

vigente é determinante para a construção de alternativas de modos de vida. A

criação de tecnologias alternativas nasce no bojo destas concepções divergentes do

sistema. No caso do meio rural as tecnologias alternativas preconizam a convivência

do homem com a natureza. Os movimentos nem sempre produzem tecnologias

sozinhos, até porque o conhecimento técnico por vezes lhes falta, porém articulados

a outros agentes como as ONGs desenvolvem soluções para seus problemas.

A CEAPA lança mão de tecnologias alternativas a partir da mudança de mentalidade

sobre a relação dos agricultores familiares com a natureza, adotando os sistemas

agroflorestais e o cultivo de espécies nativas, como modo de produção alternativo de

alimentos, de melhoria dos solos e diversificação da produção. Para isto utiliza a

experiência e o conhecimento de uma ONG, conforme o documento Histórico e

Experiências da CEAPA, de 2000:

A CEAPA há três anos estabeleceu parceria com o Centro Sabiá
(ONG que trabalha a questão do meio ambiente e sistemas
agroflorestais) com experiências implantadas em Pernambuco. Em
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Alagoas as experiências em sistemas agroflorestais foram implantadas
através da parceria com a CEAPA. Duas áreas estão fazendo a
experiência: o assentamento Pindoba e a associação da Serra da
Barriga em União dos Palmares.

No semi-árido a seca é um fator preponderante para o agricultor, neste sentido

foram desenvolvidas tecnologias alternativas de convivência com a seca por

algumas ONGs, entre elas o Caatinga. A CEAPA estabeleceu parceria com o

Caatinga para implantação de cisternas como alternativas à escassez da água e

formação sobre estratégias de convivência com a seca. O modelo alternativo de

agricultura familiar que emerge desta dinâmica tem o cooperativismo como política

de comercialização.

As Quebradeiras de Coco criaram tecnologias para facilitar a extração do coco

babaçu preservando a sobrevivência das palmeiras. O MLM articulado ao MNML e a

outros agentes investe em novas tecnologias de construção de moradia, mais

baratas, acessíveis e com um padrão de melhoria das condições de vida.

As Rádios Comunitárias utilizam as cornetas e as caixas como alternativas políticas

à comunicação realizada pelos meios de comunicação de massa; algumas utilizam

as novas tecnologias associadas à freqüência (FM). O MH2Oce faz uso da

tecnologia fonográfica para produzir CDs e divulgar o trabalho dos rappers do

movimento.

A política ambientalista/ecológica tem uma qualidade alternativa, que preconiza a

convivência responsável com a natureza. Na pesca esta inspiração se reflete com

medidas de respeito ao ciclo reprodutivo dos peixes (calendário de pesca)

articuladas pelo MOPECE numa proposta política alternativa de pesca,

descentralizada, participativa e com a gestão do ecossistema marinho sob o

acompanhamento dos pescadores.

O MOPECE propõe ainda uma política alternativa para o turismo que tem como

princípio a preservação ambiental e a vida da comunidade, e no campo do

empreendimento uma reversão dos recursos a seu favor. O movimento propõe que

os recursos do PRODETUR sejam utilizados para uma política alternativa de

turismo, conforme trecho de Relatório de Reunião:
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Encontrar uma forma de efetuar um turismo comunitário, que seria
construção de pousadas pelas associações com o financiamento do
Prodetur. As casas dos pescadores devem ser preservadas como
são, pois vivem em harmonia com o trabalho dos pescadores é tanto
que são construídas em sua grande maioria com os fundos para o
mar. O turismo domiciliar é uma alternativa que deverá ser estudada
com muita cautela por que a relação turistas e família ocupando a
mesma casa trará transformações e influência na mudança dos
costumes da família e essa intimidade torna-se nociva no enlace
familiar dos nativos.

Para uma política turística alternativa, o que conta não é só a forma de utilização dos

recursos, mas as conseqüências que o turismo pode trazer para a cultura dos

pescadores, para seu modo de vida. A política turística alternativa revela cautela

quanto à adoção do modelo de turismo doméstico, pois em algumas experiências se

observam efeitos no modo de vida dos pescadores, por conta do intercâmbio com

outras culturas, transformações culturais como o uso de drogas e a prostituição.

Como movimento juvenil o MH2Oce se coloca como uma alternativa política

estético-expressiva, através de uma linguagem artística e política atrativa e

acessível aos jovens da periferia. O MH2O propõe o mercado alternativo, no qual

possa liberar sua criatividade artística no campo fonográfico sem torná-la

mercadoria. Nesse mercado alternativo há um controle sobre a produção, a venda e

o lucro com a função de subsidiar a ação política do movimento e a subsistência dos

militantes, conforme texto sob o título Hip Hop Cangaceiro, do qual extraio o trecho

que segue:

Então o movimento Hip Hop organizado do Ceará resolveu criar um
espaço de comércio longe das regras burguesas, e sob as regras da
contracultura (na medida do possível), onde o principal critério para
ser divulgado é que o produto de alguma forma combata a cultura
burguesa e fortaleça a luta contra a dominação e exploração. O
mercado alternativo (está claro para nós) é um paliativo, “uma
perigosa (e imperiosa) concessão ao sistema capitalista”, que tem
como principais características: o controle total do movimento sobre
a produção, venda e lucro e a função de subsidiar, a ação política de
nossa militância e garantir a subsistência para militantes.

O MH2O propõe uma outra lógica de produção, cuja prioridade é uma política

alternativa econômica para a sobrevivência das pessoas e do movimento. Dentro

deste preceito de alternativas econômicas as mulheres do MMT também criam e

estimulam a criação de grupos de produção em cooperativas e com autogestão.
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No plano das políticas culturais alternativas, as rádios comunitárias emergem como

uma política alternativa de comunicação das comunidades, com o propósito de

viabilizar o diálogo cultural e político da população e de suas organizações com as

comunidades. E os movimentos de mulheres abordados, especialmente o MMT e o

Fórum de Mulheres, constroem no cotidiano políticas culturais alternativas por

intermédio da politização das relações de gênero.

As políticas culturais alternativas engendram a produção de experiência alternativa

de atendimento a meninos e meninas de rua pelo MNMMR, que é hoje uma

referência para pensar políticas públicas nessa área. O ponto de partida é o Estatuto

da Criança e do Adolescente, para a formatação dos núcleos de atendimento de

base, nos quais se desenvolve uma prática educativa para a cidadania e não a

prestação de serviços de assistência.

Como as experiências indicam não existem fórmulas, e as propostas e projetos são

variados, atuam em múltiplas esferas públicas e nem sempre estão prontos ou

conseguem difundir-se na esfera pública genérica, ou dominante. São experiências

que dialogam entre si, sem sobrepor-se, percorrendo caminhos que vão se

constituindo em projetos políticos alternativos e emancipatórios. As próprias lutas e

disputas de sentido e significado implicam em que as políticas alternativas

emancipatórias continuarão seu trajeto, pois as diferenças existem e são parte da

vida em sociedade, não há como eliminá-las, portanto, um Outro Mundo vai surgindo

no próprio presente, a partir das soluções encontradas, dos sentidos que vão

produzindo para a vida das pessoas.

5.10 O fazer política

O termo política é bastante utilizado pelo senso comum como expressão cotidiana

dos gestos e das práticas desenvolvidas no âmbito das instituições que acolhem os

representantes eleitos pelo povo, ou nos partidos políticos. A sua aplicação é visível

enquanto sua definição é invariavelmente nebulosa.

Tomo como referência conceitual a definição de Mouffe (2001), que entende a

política como um conjunto de práticas, discursos e instituições que visam organizar a
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coexistência humana, visto que as relações sociais são potencialmente conflitantes,

afetadas pelas dimensões do antagonismo, expostas pelo político.

O fazer política é constantemente deslocado, os movimentos sociais populares

emergentes na década de 1980 são um exemplo do deslocamento dos modos de

fazer a política no Brasil e no mundo. A plasticidade de suas estratégias de

enfrentamento dos problemas, a expressão de suas causas assumem diversas

facetas: formas direta de luta – ocupações de terras e prédios públicos –, formulação

e execução de políticas e projetos sociais, ação de controle social, ação cultural

educativa e outras.

Após o longo período de centralização do Estado brasileiro, decorrente da ditadura

militar, a elaboração da Constituição Federal de 1988 constitui a descentralização

como princípio e o local como o novo executor das políticas públicas. Ocorre a

institucionalização da participação social nos diversos mecanismos criados como

instrumentos de definição destas políticas, muitos dos quais propostos pelos

movimentos e entidades sociais nas leis orgânicas complementares.

As políticas sociais são formuladas na tensão entre os movimentos sociais

populares, o governo e o segmento que geralmente representa o mercado. Esta

participação político-institucional – em conselhos, fóruns, conferências, comissões,

orçamentos participativos, etc. –, estratégia utilizada por vários dos movimentos, é

problemática porque contém vários desafios que levam os movimentos a refletir

sobre sua validade e alcance, na construção das políticas públicas que causem

benefício às comunidades às quais pertencem. Especialmente nos anos 1990, com

a implantação do projeto neoliberal no Brasil, alinhado e submisso ao capital

internacional e que propõe a Reforma do Estado53.

O discurso da Reforma do Estado é o da ineficácia da máquina estatal e a sua

inversão requer reformulá-lo. Em Pereira (1999) a questão é: delimitar o tamanho do

Estado, redefinir seu papel regulador, a recuperação da capacidade de governança

e aumento da governabilidade. É a partir da delimitação do tamanho do Estado e da

redefinição de seu papel que o discurso governamental restringe a ação estatal no

53 A Reforma do Estado é uma proposição do governo Fernando Henrique Cardoso a partir de seu primeiro
mandato em 1994. Para o conjunto dos argumentos ver PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do Estado
dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. São Paulo: CEDEC, 1998.
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conjunto das políticas públicas e elabora mecanismos de transferência de execução

para as organizações sociais (OS)54.

Não é à toa que movimentos como o Dialogay passam a executar ações de

educação em saúde sobre DST/AIDS em convênio com o Ministério da Saúde. O

governo passa a financiar ações desenvolvidas por movimentos sociais e ONGs e

em alguns casos a transferir parte de suas responsabilidades para este segmento

social.

As ações de controle social55, através da participação nos canais institucionais, é

uma estratégia política adotada por uma parcela significativa dos movimentos

sociais populares aqui tratados, com o propósito de participar ativa e criticamente da

elaboração de políticas públicas que beneficiem a todos. Citando exemplos, o MMT

e a SNQC participam de Conselhos de Saúde; a CEAPA do Conselho de

Desenvolvimento do Estado de Alagoas; o MOPECE do Comitê da Pesca; o

MOPEC do Conselho do Meio Ambiente; o MNMMR do Conselho da Criança e do

Adolescente; a AEEC nos conselhos de educação; e a FAMCC participa de vários

conselhos, conforme depoimento abaixo:

Sim, a FAMCC participa de alguns conselhos estaduais (saúde,
criança e adolescente, consumidores da CEPISA), e de vários
conselhos municipais e locais (criança e adolescente, saúde, meio
ambiente, habitação, mulher, educação e do FUMAC), representando
a sociedade civil e usuários, de acordo com a necessidade.

As ações de controle social como estratégia de intervenção dos movimentos sociais

populares não se dão apenas pela participação em mecanismos jurídico-políticos, os

movimentos passam na década de 1990 e início dos anos 2000 a monitorar as

ações do Estado e de seus poderes. O PRODETUR, como ação das Instituições

Financeiras Multilaterais no Brasil, é objeto de monitoramento do Fórum de Mulheres

do Rio Grande do Norte em uma perspectiva de gênero (iniciativa de gênero).

O Poder Legislativo é monitorado pelo MNMMR em vários níveis federativos. No

estado de Sergipe, o MOPEC monitora o impacto ambiental das ações

54 As Organizações Sociais são criadas pela medida provisória n° 1.591, em 10 de outubro de 1997, para
adequar do ponto de vista jurídico entidades de direito privado que seriam financiadas pelo dinheiro público,
assim como as OCIPs pela lei 9.790/99. Ambas servem ao propósito de adequar as organizações da
sociedade civil a critérios estipulados pelo governo, descaracterizando sua missão original.

55 Segundo Teixeira (2001, p. 38), “a participação social é um instrumento de controle do Estado pela sociedade,
como possibilidade de definir critérios e parâmetros para orientar a ação pública.”
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governamentais, como no caso do projeto Orla, e desenvolve em convênio com o

Ministério do Meio Ambiente o monitoramento da Mata Atlântica.

A Agenda 21 – acordo assinado pelo governo brasileiro, no sentido de criar

legislação e política ambiental no combate a agentes poluidores – tem sido usada

por vários movimentos, como o MOPEC, para pressionar os governos locais a

utilizar a legislação na punição de agentes poluidores.

Ainda no campo do controle social, a utilização de instrumentos jurídicos favoráveis

aos movimentos tem sido acionada. Projetos de lei de iniciativa popular e a ação civil

pública foram recursos de que a FAMCC lançou mão para evitar a reapropriação de

posse de área de ocupação urbana por ela apoiada.

A luta político-social desloca a política da esfera estatal e se formula como estratégia

de ação política direta, que mobiliza energia social sobre questões que lhe dizem

respeito. Neste sentido, a organização de vários segmentos sociais como

movimentos sociais populares, constituindo identidades coletivas, é uma ação

política. É relevante acrescentar que vários dos movimentos sociais populares que

fazem parte deste estudo apresentaram como uma de suas características critérios

de participação, que funcionam como um sistema de defesa e de certo modo como

uma tentativa de fixação da identidade.

A ação política se caracteriza por organizar as mulheres no interior de vários

movimentos, como é o caso na CEAPA, no MOPECE e na ARCLs. A participação

dos jovens no MMT, no MOPEC, na ARCLs e na FAMCC resulta do diálogo entre os

diversos sujeitos que fazem parte de uma mesma realidade para potencializar a

transformação do quadro em pauta.

A dimensão estético-expressiva como espaço de luta política presente no MH2Oce,

na Quixabeira e no SNQC amplia o sentido da política por gerar identidades

coletivas e deslocar a política para a esfera estético-expressiva. A mobilização dos

assentados e pequenos agricultores familiares pela CEAPA, em torno de uma

agricultura de economia familiar sustentável é uma estratégia política que configura

a adesão a uma nova prática social em disputa com a hegemonia do modelo

agrícola familiar.
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São as lutas político-sociais e as ações políticas que delas derivam que geram no

interior do sistema político uma nova política, subvertendo sua lógica representativa

e institucional. As várias formas de organização e mobilização dos diferentes

segmentos populacionais pelos movimentos produz a nova política: a organização e

mobilização dos moradores das comunidades e das crianças e adolescentes, como

estratégia da FAMCC, do MLM e do MNMMR para lutar por seus direitos,

respectivamente com prioridade para a habitação, infra-estrutura e cidadania; a

organização social e política dos pescadores que dá origem ao MOPECE como

estratégia para o seu reconhecimento como trabalhador; e a participação político-

social do MH2Oce por maior democracia nos projetos pedagógicos das escolas.

Ainda como estratégia de ação política direta, as ocupações de espaços públicos e

privados é adotada pela FAMCC e pelo MLM, para assentar famílias sem-teto e

chamar a atenção dos órgãos públicos e da população em geral para a problemática

do déficit habitacional e da necessidade de uma política habitacional voltada para as

camadas populares.

Por vezes, a luta por novos direitos está associada a modificações na legislação.

Encontram-se esforços dos movimentos sociais populares, durante a década de

1990, no sentido de atualizar a legislação em aspectos relacionados às temáticas

em questão para cada movimento. O MOPECE mobiliza os pescadores e

instituições, como a Universidade, para modificar a legislação vigente sobre a pesca,

que é antiga e serve apenas aos interesses dos empresários da área para manter a

pesca predatória.

O SNQC busca o reconhecimento do patrimônio cultural e da legalização das

chamadas terras de pretos, que são as terras nas quais se formaram os Quilombos

e onde vivem os seus descendentes. O MMT e o MOPECE empreendem energias

na criação de legislação que os reconheça como categorial profissional e lhes

permita acessar outros direitos como os previdenciários. O MNMMR mobiliza a

sociedade em prol de uma legislação em defesa das crianças e adolescentes e dela

resulta o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Contudo, os efeitos da lei podem bem servir de impeditivo ao pleno gozo dos direitos

conquistados, como é o caso das rádios comunitárias, que lutam, como estratégia
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pela democracia dos meios de comunicação, por uma legislação favorável ao

acesso das rádios comunitárias a novas tecnologias e outras freqüências de

transmissão. Porém, a sua conquista legal é ambígua: por um lado há uma

regulamentação e concessão de acesso, por outro, novos impeditivos são forjados;

a própria lei cria um limite tecnológico de alcance de freqüência e o Ministério das

Comunicações, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, dificulta o acesso

com a demora em regularizar os pedidos de regulamentação das rádios comunitárias.

A partir de início dos anos 2000, o Dialogay luta pelo reconhecimento e pelo amparo

legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo, pois inexiste uma lei que

resguarde o direito de propriedade sobre os bens adquiridos entre pessoas do

mesmo sexo que mantêm um relacionamento estável.

A crítica à juridicização do mundo social é abordada em Santos (2002, p. 158) como

um elemento do desenvolvimento capitalista atual para regular as relações sociais.

Segundo o autor:

O Estado intervencionista (o Estado-Providência) promoveu a
instrumentalização política do direito até os seus limites. Esses
limites são também os do próprio Estado-Providência, e denunciam
disfunções, incongruências, resultados contraproducentes e efeitos
perversos que se revelam no campo jurídico de múltiplas formas.
(SANTOS, 2002, p. 158).

O direito é utilizado como modo de distensão dos conflitos sociais, funciona por um

tempo como um colonizador social56. O direito é também uma formulação ambígua

que possibilita interpretações variadas a depender daquele que o interpreta,

revelando sua politização, e os usos políticos que dele se façam pode gerar a sua

ineficácia. Não é à toa que várias dessas legislações geram novas restrições para a

sociedade ou subterfúgios à sua aplicação.

As Delegacias da Mulher como instrumento de defesa da mulher em situação de

violência, uma conquista do Fórum da Mulher do Rio Grande do Norte, também

apresentam os limites da legislação em casos de violência doméstica, pois os

homens são convocados a comparecer à delegacia, mas permanecem livres e sem

punição.

56 Expressão utilizada por Santos (2002) para a subordinação das pessoas e das suas formas de vida gerada
pelo direito.
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5.11 Religiosidade

A religiosidade tem especial relevância para os estudos de movimentos sociais pelas

implicações e efeitos que produz no seu surgimento e/ou pela influência que exerce

sobre alguns agentes sociais. Burity (2002) aborda a relação entre religião e

democracia, problematizando-a como fator propulsor de práticas democratizantes.

O autor aborda três aspectos da mudança no campo religioso relevantes para este

estudo: 1) o deslocamento do político para uma esfera pública não estatal; 2) a

retomada da ética na política, de valores comunitários (como interpretam o mundo e

a si mesmos), sua relação com a responsabilidade social ou compromisso social; e

3) a disputa pelo “sentido da religiosidade no âmbito social, cultural e político”

(BURITY, 2002, p. 50).

Estes elementos articulam o discurso religioso e político dependendo das situações

de antagonismo em que se posiciona (BURITY, 2002), dando suporte ético ou não à

ação política. Concretamente, a religiosidade está expressa nas formas como as

comunidades e os agentes nos movimentos fundamentam suas concepções de

mundo e da política.

A religiosidade está presente nos movimentos (mais fortemente no MLM, MMT e

MOPECE) como uma forma de expressão cultural e muitas vezes organizativa.

Como o predomínio da Igreja Católica, foi canalizada por sua ala progressista para a

reflexão acerca do cotidiano e para a formação da crítica, influenciando o surgimento

de muitos deles e favorecendo a luta social. Esta religiosidade continua presente nos

movimentos sob múltiplas formas.

A Igreja Católica contribuiu para o surgimento do MMT, através da Comissão

Pastoral da Terra; do MOPECE, por meio da Comissão Pastoral da Pesca e da

igreja local; da CEAPA, SNQC e Quixabeira, por intermédio das igrejas locais; e do

MLM, através da Arquidiocese de João Pessoa.

A religiosidade se faz presente por intermédio das expressões culturais e

organizativas dos movimentos e de seus membros: é comum para a SNQC a

utilização de cânticos religiosos nos encontros e celebrações como o dia da
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consciência negra; os membros das rádios comunitárias fazem orações coletivas

após reuniões da ARCLs; os grupos que fazem parte da Quixabeira costumam se

apresentar nas festas religiosas e cantam novenas, como informa um entrevistado:

Como agora mesmo nós representamos aí o Lindro Amor, apresentamos
a novena de São Cosme, apresentamos o Reisado, que também faz
parte do Cariru, e apresentamos agora o leilão, que em vez de ser
para São Cosme foi em prol da festa da Quixabeira [...].

As várias expressões religiosas são parte da vida dos membros do movimento, de

modo que vinculam a ação cultural e a religiosidade à ação política. O MOPECE

declara a utilização de festa religiosa como estratégia para chamar a atenção das

pessoas e do poder público acerca dos problemas enfrentados pelos pescadores,

conforme depoimento abaixo:

[...] a gente tinha uma série de dificuldades de montar as estratégias,
aproveitar os momentos mais fortes. Por exemplo, fizemos um
movimento em Fortaleza na festa de São Pedro, que acontecia bem
tradicional, com a procissão, foguete, aquelas coisas. E nós
aproveitamos para fazer um momento mesmo, um grito que foi muito
interessante, haja visto que a imprensa não deu uma ênfase ao
nosso movimento, inclusive no outro dia na televisão e no jornal
apresentou um pouquinho e mostrou mais o outro lado que era o
tradicional. Mas as pessoas que estiveram lá viram que a gente
mexeu um pouco, deixou a turma um pouco impaciente [...].

O momento de celebração importante para os pescadores como a festa de São

Pedro foi utilizado para uma ação política acerca das condições em que vive o

pescador, suas dificuldades e a ausência de políticas que beneficiem a pesca

artesanal.

De um modo diferente, num dado momento a religiosidade foi utilizada como

orientação para a ação política no MLM. O texto bíblico de Josué foi utilizado como

referência, segundo o depoimento a seguir de um membro da direção do

movimento:

É que numa reunião me pediram para pegar um texto, fazer uma
oração, e eu vendo a bíblia, vi Josué, então esse ano eu me propus
Josué, porque eu acho que ele tem muita coisa para ensinar para o
movimento. E foi esse, mas pode ser ano que vem porque não se
esgota, porque realmente é a questão da terra, uma história muito
séria e vemos que desde aquele tempo já tinha a luta pela terra, não
é uma coisa nem de hoje, nem de ontem, é uma coisa já de muito



155

tempo, e fortalece saber que os nossos antepassados já lutavam,
que a causa já existia, e com certeza não vai acabar, vai existir.

Um texto bíblico como referência para refletir sobre a luta política na qual estão

envolvidos, como um inspirador e acalentador de sonhos e esperanças no movimento;

sobretudo, como uma ética do compromisso com o próximo, da solidariedade, e para

manter acesa a chama da luta político-social.

A participação de várias tradições religiosas num movimento também ocorre. Na

SNQC há a influência da tradição católica e dos cultos africanos, como os terreiros

de umbanda, todos participando ativamente no movimento e sem que isso cause

constrangimento ou conflito. Ao contrário, ocorre como prática sistemática, valorização

da cultura e tradições afrodescendentes.

A religiosidade presente nos movimentos confirma os aspectos abordados por Burity

(2002), o deslocamento da política para uma esfera pública não estatal, a ética

religiosa como modo de ver o mundo e se comprometer com ele, e a disputa de

sentidos da religiosidade no social, político e cultural. São três elementos que

indicam num âmbito mais geral a presença da disputa de sentidos e de compromissos

éticos variados com políticas emancipatórias.

A trama emancipatória aqui apresentada foi urdida por vários fios, que trazem

consigo cores de diferentes matizes, mas é preciso estar todos reunidos para formar

o tecido social no Nordeste, junto a outros que aqui não puderam se fazer presentes.

Os antagonismos e conflitos sociais, a comunidade, as dimensões educativas e

estético-expressivas, a institucionalidade, as práticas articulatórias, a proximidade,

os projetos políticos emancipatórios, a religiosidade serviram como fios condutores

para dar coordenação motora às mãos que os teceram, aguçando a mente e os

olhos no preparo dos tecidos possíveis.

Ao término do trabalho de tecelagem e observando o conjunto, a partir da

articulação entre os fios, o tecido que dele resulta sugere um acabamento, deste

modo, é preciso prosseguir com os arremates necessários para a finalização do

trabalho. O passo seguinte são as conclusões possíveis a partir das tramas aqui

entretecidas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ponte não é de concreto, não é de ferro
Não é de cimento
A ponte é até onde vai o meu pensamento
A ponte não é para ir nem pra voltar
A ponte é somente pra atravessar
Caminhar sobre as águas desse momento

A Ponte
Lenine

Para proceder às considerações finais deste trabalho alguns de seus propósitos

precisam ser resgatados como fios condutores para os enlaces possíveis. Deste

modo, o objeto de estudo foi a emancipação como inspiração da luta social na

transição paradigmática e societária, tomando como suposto que há um sentido

libertário na luta social, qual seja, livrar-se de qualquer condição que oprime.

Colocou-se como o problema da tese identificar, num contexto de transição

paradigmática e social, qual o sentido de emancipação que os movimentos sociais

imprimem às suas lutas políticas, frente à crítica do projeto socialista de sociedade,

à mudança dos referenciais políticos de esquerda, ao enfrentamento do

neoliberalismo e à afirmação de que outro mundo é possível.

Tendo como objetivo geral contribuir para a reflexão sobre projetos políticos

emancipatórios, na transição paradigmática e societária, tomando como campo

empírico as lutas dos movimentos sociais no Nordeste brasileiro, a partir de 1990 até

2002, esta tese pretendeu responder às seguintes questões: 1) Quais processos

formulam as identidades dos movimentos sociais na região, considerando-os como

processos relacionais que se estabelecem a partir das práticas articulatórias? 2)

Quais as contribuições dos movimentos sociais populares para a construção de

projetos políticos emancipatórios na região? 3) Como se configuram os

antagonismos particularistas colocados pelos movimentos no espaço público a partir

das lutas e estratégias adotadas como modo de dar visibilidade às suas causas e

problemáticas?
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Os processos que formulam as identidades coletivas dos movimentos sociais
populares

Começo fazendo um pequeno reparo para pensar os processos que formulam as

identidades dos movimentos sociais populares na região. O componente relacional

das identidades coletivas não se restringe às práticas articulatórias, mas se refere a

todas as dimensões e aspectos que possuem interferência e/ou modificam estas

identidades a partir das relações e dos pontos de intersecção que produzem.

As identidades coletivas dos movimentos sociais populares possuem um

enraizamento em suas comunidades de origem, nas quais o processo de interação e

experiência social se processa a partir da participação político-social dos diversos

grupos, núcleos e associações nas mesmas. Estas práticas mantêm os movimentos

vinculados organicamente a estas comunidades.

As comunidades não se afirmam como proteção aos riscos da sociedade, como

afirma Bauman (2001), nem se limitam aos conflitos e consensos nas interações

sociais (SANTOS, 2002), elas são também espaços nos quais os riscos – as drogas

e a violência – estão presentes cotidianamente, e com o propósito de restringi-los ou

de quebrar o círculo vicioso que os perpetua alguns dos movimentos se posicionam

político-socialmente nas mesmas.

Alguns dos conflitos presentes nas comunidades possuem recortes culturais. A

questão da orientação sexual torna visível a discriminação e o preconceito como

valores em intercâmbio socialmente, dominantes no sistema social e produzidos nas

comunidades. Os homossexuais formam guetos, e não grupos numa comunidade,

são a sua periferia, vivem à margem.

O campo dos conflitos revela três dimensões. A primeira diz respeito aos conflitos

que manifestam a pluralidade social, política e cultural, a partir dos diferentes

posicionamentos no tecido social e presentes nos movimentos sociais populares,

como disputa de sentidos e por hegemonia.

A segunda se refere às relações de poder desiguais, construídas socialmente e

moldadas pela cultura, e apresenta os recortes de gênero e do trabalho. As

ocupações socialmente determinadas para as mulheres são impeditivos culturais e
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pessoais à sua ascensão a cargos diretivos nos movimentos. O recorte da

desigualdade no trabalho traz à tona profissões não reconhecidas, por realizar um

trabalho sem visibilidade e considerado de menor valor social.

A terceira é a dimensão dos conflitos que se dirigem ao Estado e estão relacionados

ao campo das políticas públicas. O agravamento das condições de vida nos anos

1990 e os ajustes implementados pelo neoliberalismo no Estado brasileiro, associados

aos novos direitos constitucionais, fazem pipocar por toda a região lutas em torno de

políticas públicas: estruturadoras, sociais, de segurança, ambientais e culturais –

principalmente as políticas de infra-estrutura, econômicas, de saúde e educação.

Neste sentido, observa-se que os movimentos sociais populares estão proativos,

buscam encontrar saídas, independentemente da ação ou não do Estado, o que não

significa o abandono da reivindicação, mas a inserção da elaboração e execução de

ações sobre os problemas.

É o que se pode verificar no caso da violência, a partir dos anos 1990, um dos

conflitos de maior visibilidade social e com relevância crescente para os movimentos

sociais, que politizam sua existência nos espaços públicos e privados e traçam

estratégias diversas para enfrentá-la nos diferentes extratos geracionais e de gênero

com ela envolvidos.

O exercício da política pelos movimentos sociais populares em questão se situa em

meio a várias estratégias de enfrentamento das problemáticas vigentes na sociedade

contemporânea. De um modo geral, podem ser agrupadas em: execução de programas

e projetos, alguns deles com recursos das instituições públicas estatais; ações de

controle social (elaboração de políticas públicas, monitoramento dos poderes

executivo e legislativo e utilização de instrumentos jurídicos); e, por último, a

mobilização e organização político-social nos vários espaços públicos em busca de

visibilizar suas causas, angariar maior adesão e legitimidade às mesmas.

Uma das estratégias de superação dos limites impostos pelo baixo índice de

educação formal da população é a ação educativa promovida pelos movimentos

com o objetivo de forjar a consciência crítica, capaz de elaborar sobre a realidade,

qualificando os militantes à proposição. Esta ação educativa é também uma ação
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cultural, na medida em que se amplia para as comunidades, promovendo a

expansão de novos valores e concepções acerca das causas que defendem.

A ação cultural vem ganhando terreno no meio popular na atualidade, a arte

engajada retoma seu fôlego através de movimentos populares, que encontram na

linguagem artística um meio de comunicação de valores, de enfrentamento e crítica

do status quo. As expressões artísticas revelam os modos de ser das comunidades,

são recursos para valorizar a suas capacidades criativas – coletivas e individuais –,

para a transmissão da tradição e/ou inovação cultural como enfrentamentos da

lógica capitalista e com a utilização das suas ferramentas tecnológicas para a

difusão da obra, que são modos de intercambiar com ela.

A reestruturação do cenário nacional e internacional em termos de cooperação em

relação aos movimentos sociais populares cria uma premência para a sobrevivência

das identidades coletivas, que em resposta incorporam a institucionalidade como

uma dimensão de suas identidades, fortalecendo seus aspectos organizativos

políticos e econômicos, com o propósito de apoiar e manter suas ações coletivas.

As ações coletivas são em boa medida práticas articulatórias que possuem duas

dimensões: a político-social, que é a ação alinhada aos outros movimentos sociais

populares e organizações da sociedade; e a político-institucional, que é a ação nos

mecanismos institucionais e/ou junto a instituições públicas estatais. Estas práticas

articulatórias imprimem diversas dinâmicas aos movimentos sociais.

A ação político-social gera a agregação crescente de novas causas/conteúdos aos

já existentes, criando novos significados para a luta social e novas práticas

articulatórias no interior das identidades coletivas; dá visibilidade à pluralidade de

posicionamentos, frente às causas que defendem e no interior das identidades

coletivas, exigindo um grau cada vez mais elevado de mecanismos democráticos de

participação; e promove o estabelecimento de parcerias técnicas entre os

movimentos e organizações, cujo domínio técnico das problemáticas postas em

causa colabora para gerar novos conhecimentos.

A ação político-institucional por meio das parcerias técnicas também produz novos

conhecimentos e alianças entre profissionais do Estado e movimentos sociais

populares, colaborando para legitimar ambos frente às comunidades e às
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instituições. Com a democratização do Estado brasileiro a participação institucional é

crescente e diversificada, envolvendo a atuação nos mecanismos institucionais, o

estabelecimento de convênios para desenvolvimento de projetos e mesmo o acesso

a mandatos de cargos eletivos. Estas práticas provocam crescentes demandas por

conhecimento técnico e social.

Por meio da inclusão de novos conteúdos e causas, conforme exposto anteriormente,

o intercâmbio entre as formas como estas causas se expressam implica em novos

sentidos para as práticas político-sociais. É interessante observar o crescente

deslocamento do compromisso político disciplinador para o compromisso ético-

político afetivo; da preocupação restrita ao âmbito das questões objetivas – materiais

– para a incorporação dos aspectos subjetivos dos militantes e das comunidades.

Utilizei o termo proximidade/intimidade para tratar destes aspectos subjetivos

presentes na dinâmica atual dos movimentos sociais populares, por significar a

responsabilidade e o cuidado sem reciprocidade, diferenciando-se da solidariedade,

porque apresentam o cuidado e a preocupação com o desenvolvimento das pessoas

em outros níveis – intelectual, físico e emocional –, além de explorar a alegria e o

prazer de estar juntos, construindo novas possibilidades de ser coletivamente.

Nesta perspectiva de vinculação entre os elementos objetivos e subjetivos se

encontra a religiosidade, que atravessa a vida dos movimentos de várias formas:

articula a ação política das expressões de fé; fundamenta as concepções de mundo

e da política através da responsabilidade e do compromisso social; e nutre os

militantes, mantendo-os firmes na ação política.

As contribuições dos movimentos sociais populares para a construção de
projetos políticos emancipatórios na região nordestina

Retomo o sentido que atribuí a projetos políticos emancipatórios, para delimitar o

espectro de contribuições a que me refiro, tomando como ponto de partida as

experiências político-sociais e culturais realizadas no presente como alternativas de

transformação das condições de existência, a que denominei de alternativas

políticas e políticas alternativas.
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As alternativas políticas são criadas para fazer frente às políticas ofertadas pelo

Estado, portanto, compreendem a formulação de proposições dirigidas ao Estado.

Neste sentido, os movimentos apresentam propostas ao modelo de desenvolvimento

em vários aspectos ou facetas: meio ambiente, cultura, agricultura e acesso à terra,

educação, comunicação, políticas dirigidas à mulher, criança e adolescente.

A incorporação pelo Estado, ainda que de forma precária, de algumas das

proposições dos movimentos sociais populares – delegacia da mulher e de

atendimento a homossexuais, calendário da pesca (defeso), linhas de crédito

acessíveis, turismo, atendimento a crianças e adolescentes, etc. – indica algumas

mudanças no cenário regional em termos das políticas públicas e um movimento de

pressão por sua ampliação num contexto neoliberal.

As políticas alternativas são construções dos movimentos sociais populares para

responder a questões sociais e são dirigidas às comunidades. Esta mobilização de

esforços constitui um campo de princípios e valores inspiradores, que não apenas

orientam as políticas alternativas dos movimentos sociais populares, mas disputam

significados no tecido social, nas práticas articulatórias e nos espaços de

participação político-sociais e institucionais.

As políticas alternativas se desenvolvem como experiências e no uso de tecnologias

inovadoras para transformação das condições de vida das coletividades e das

pessoas. As experiências que daí decorrem são referentes aos campos temáticos

em que atuam os movimentos, e podem se expandir quando exitosas. As

tecnologias são produzidas em parceria entre os movimentos e ONGs híbridas, ou

seja, ONGs que atuam como movimento.

As políticas alternativas têm-se demonstrado exitosas em algumas áreas específicas,

como o ambientalismo: na transformação da agricultura familiar e na convivência

com a seca há mudanças relevantes para a vida de comunidades do semi-árido e na

agricultura familiar; com relação ao extrativismo, porém, avançou-se pouco, ainda há

muita degradação ambiental e pouca preservação.

Na área cultural as políticas alternativas apresentam diferentes facetas. Uma diz

respeito a transformações significativas no modo de vida das pessoas através da

arte engajada, com o resgate da auto-estima e a canalização das energias criativas
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para a política. Outra faceta é a difusão de novos valores e princípios para as

relações sociais, sob os recortes de gênero, da orientação sexual, étnico-racial e

geracional.

Parcela significativa destas alternativas políticas e políticas alternativas são recentes,

tomaram vida em fins dos anos 1990 e início dos anos 2000, portanto, ainda se

posicionam como experimentos em face do sistema vigente. De qualquer modo

ecoam na região como processos de transformação da vida de comunidades locais.

Estas características indicam que os projetos políticos emancipatórios são plurais,

não formulam uma sociedade do futuro, mas buscam soluções para os problemas

presentes, intervindo na sociedade e no Estado, como modo de modificar a

qualidade de vida e construir um outro mundo, não imaginário, diante das

possibilidades de transformação atuais e enfrentando os desafios do presente.

As configurações dos antagonismos particularistas

Os antagonismos particularistas se apresentam nos movimentos em questão sob

três aspectos principais: econômico, de comunicação, racial e sexual. Os

antagonismos no campo econômico se referem ao modelo de desenvolvimento

capitalista e dizem respeito a: questão fundiária para os quilombolas; modelo

produtivo da pesca industrial em oposição à pesca artesanal; modelo produtivo

agrícola depredador; não reconhecimento das mulheres como trabalhadoras rurais.

No que se refere aos meios de comunicação, a restrição existente impede as rádios

comunitárias de acessar canais comunicativos mais potentes e tecnologias

avançadas, de modo a melhorar o espectro de sua comunicação nas comunidades e

imediações, para dialogar e difundir as questões de interesse das comunidades e

em prol delas.

Por fim, quanto à questão racial e sexual, observam-se a discriminação e o

preconceito, que negam a identidade negra e sua cultura; a orientação sexual

recebe o mesmo tratamento, o preconceito e a discriminação que levam os

homossexuais, lésbicas, bissexuais a uma vida de marginalidade e de riscos.
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Os antagonismos se referem aos impedimentos e às formas como os movimentos

sociais subvertem a ordem hegemônica e a afrontam a partir de suas realidades,

necessidades e desejos.

Com este estudo reafirmamos a emancipação como inspiração libertária das lutas

político-sociais dos movimentos sociais e da afirmação de suas identidades, da

busca por criar alternativas frente ao neoliberalismo e conseqüentemente construir

projetos políticos emancipatórios.
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47.Ata da Assembléia abril/98
48.Rádios Comunitárias avançam no agreste – JC maio/98
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84.Ministério deixa de fora Pernambuco – JC 18/08/99
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14. Relatório de Atividades Desenvolvidas em Brasília em julho de 1996
15. Relatório da Oficina de Planejamento de maio de 1996
16. Relatório de Atividades do período de janeiro a novembro de 1996
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21. Relatório da Reunião de Diretoria de março de 1999
22. Projeto de Formação dos Educadores das Escolas das Associações da CEAPA
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26. Relatório do 8º Encontro Estadual de maio de 2000
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04. Curso de educação ambiental
05. Jornal do grupo ASA-94
06. Relatório do Projeto de Educação Ambiental
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08. Notícias sobre o Projeto ORLA-94
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27. A Retomada do Movimento Ecológico em Sergipe
28. Projeto Sócio-ambiental do MOPEC
29. Ata de Reunião do MOPEC-97
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33. Perfil do Gambá
34. Companheiros do MOPEC-97
35. Reunião do Bairro Prainha
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38. Rede de Informação sobre Desertificação
39. Declaração sobre áreas protegidas-98
40. Projeto Trilhas da Cidadania Ambiental-98
41. Projeto de Extensão Comunidade e Meio Ambiente
42. Ofício Circular-Conferência Nacional de Educação Ambiental
43. Delegados para a Conferência Nacional de Educação Ambiental-97
44. Reconceituando Educação Ambiental
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49. Ofício da Câmara Municipal Sobre Plano Diretor-98
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51. Projeto de Cultura Popular e Educação Ambiental na Serra de Itabaiana
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54. Entidades da Rede Mata Atlântica
Significado da RIO+5
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59. Ofício da Rede Mata Atlântica-2000
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19. Relatório Seminário Regional Sul de outubro de 2000
20. Projeto de Atividades e Estrutura da FAMCC para período de 2000 apresentado
a Oxfam
21. Relatório de Atividades de fevereiro de 2000
22.Carta ao Prefeito de Teresina sobre o Orçamento Participativo em novembro de
2000
23. Petição ao Procurador Geral da Justiça do Estado do Piauí sobre o Orçamento
Participativo em novembro de 2000
24. Projeto de Lei de iniciativa popular para criar o Conselho Estadual de Moradia
Popular e o Fundo de Moradia Popular
25. Relatório de Pesquisa sobre “Direito à Propriedade e Conflito Social: A vila Irmã
Dulce como estudo de Caso” em 2000

SNQC

01. Manifesto do Grupo de Estudo da Cultura Negra de Caxias – 1993
02. Plenária Específica do Movimento Negro – 19/08/1993
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03. Ata nº 01 – Reunião Ordinária do Grupo de Estudo da Cultura Negra –
23/07/1995
04. Carta dos Quilombolas Contemporâneos – 1995
05. Cânticos para celebrar os 300 anos de Zumbi – 1995
06. Ofício nº 004/97 – 25/05/97
07. Divulgação da Biblioteca Zumbi dos Palmares – 1997
08. Genipapo – Relatório Antropológico – 1997
09. Decreto nº 15.849 – 01/10/97
10. Ofício nº 05/98- 17/03/98
11. Convite aos Sócios Fundadores de 19/10/98
12. Estatuto Social – 11/12/1999
13. Ata da Reunião – 07/04/1999
14. Ata da Primeira eleição da Diretoria da Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Centro do Teodoro de 12/07/1999
15. Relatório de Visitas a municípios em 08/12/1999
16. Estatuto Social da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Centro do
Teodoro em 14/02/2000
17. Reunião da Comunidade Associação e Adjacências de Caxias em 08/01/2000
18. Edital de Convocação em 10/05/2000
19. Eleição da nova Diretoria em 20/06/2000
20. Carta convite em 27/06/2000
21. Ata nº 28 da Eleição e Posse da Diretoria em 09/07/2000
22. Cédula de Votação em 09/07/2000
23. Lista de Votantes da eleição em 09/07/2000
24. Ata de 26/03/2001
25. Carta a Superintendência do ITERMA em 23/04/2001
26. Relação das Comunidades Negras filiadas em 2001
27. Relatório Financeiro de 2000/2001
28. Projeto Negro Cosme e a Balaiada de abril/2001
29. Informativo da ACONERUC em 23/05/2001
30. Relação das Comunidades Negras Quilombolas filiadas à ACONERUC em 2001
31. Genipapo Comunidade Negra Rural em 21/04/2001
32. Foto de comunidade negra no Bom Princípio em 12/05/2001
33. Relatório da XXII Semana do Negro no Maranhão maio/2001
34. Cartilha “Negro Cosme e a Balaiada no Maranhão” maio 2001

Fórum de Mulheres

1. Proposta de regimento interno
2. Relato das atividades realizadas pós-beijing
3. Emenda aditiva ao projeto de lei que dispõe sobre as Diretrizes

Orçamentárias para o ano de 1997.
4. Levantamento da situação das presidiárias da colônia penal João Chaves
5. Relatório do Planejamento 1988-1999
6. Propostas para os programas de governo nas eleições 98
7. Ofício nº 05/99
8. Relatório de planejamento 2001
9. Relatório de avaliação 2001
10. Questionário
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MH2O

1. A Posse e outras informações sobre participação interna no MH2Oce
2. 3º Convenção da Juventude Vermelha
3. Nota de Esclarecimento ao Público
4. Projeto Hip Hop do Ceará
5. Hip Hop Cangaceiro
6. MH2Oce 2000 / 2010
7. Alguns passos para a ofensiva política do MH2Oce
8. Apêndice (na contramão da história) – Juventude Vermelha
9. Patrícia, Juraci e Moroni juntos contra a juventude
10. Manifesto Eleitoral
11. Órgão Informativo do MH2Oce, junho 2001
12. Manifesto “Parem a Violência”
13. JV, MH2Oce & Conselho Tutelar
14. Projeto Moleques – quem cuida de nós somos nós mesmos.
15. Frente Ampla Cultural
16. Quem tem medo da Juventude Vermelha
17. Comunicado em defesa da meia-cultural
18. Projeto de Lei de Iniciativa Popular
19. O MH2Oce e a Contracultura – de Francisco Joatan Junior
20. Cem quilos de peso – Poeta Urbano e CN 3
21. 1º Congresso do MH2Oce
22. Atas de assembléia e reuniões de coordenação – 1999 a 2001.

MMT

01. Carta da Inter-American Foundation sobre a não aprovação de projeto de maio
de 1999
02. Enviando a Christian Aid os relatórios de 1996 e 1997
03. Carta a Fundação Vitae solicitando recursos para Mobilização em Brasília em
janeiro de 2000
04. Carta da Ford Foundation sobre a não aprovação de projeto de janeiro de 2000
05. Carta da UNFPA sobre a não aprovação de projeto em fevereiro de 2000
06. Carta do CERIS sobre funcionamento de fundo de miniprojetos de 2000
07. Carta do IWHC sobre a não aprovação de projeto em fevereiro de 2000
08. Carta do DED sobre a não aprovação de projeto de maio de 1999
09. Projeto de Organização e Conscientização das Mulheres em fevereiro de 2001
10. Projeto sobre a Marcha Mundial das mulheres em abril de 2000
11. Relatório de atividades de 1998
12. Relatório da Campanha de nenhuma trabalhadora rural sem documento de 1998
13. Ata da reunião da Coordenação da Associação do Movimento de mulheres em
02.12.1998
14. Ata da Reunião da Coordenação do movimento em outubro de 1998.
15. Relatório do Seminário sobre Conselhos em outubro de 1998.
16. Ata da Reunião da Coordenação do movimento em novembro de 1998.
17. Relatório do Seminário sobre Análises de Conjuntura e Eleições 1998
18. Ata de reunião da Diretoria da Associação do movimento em novembro de 1998.

19. Relatório do Encontro de Jovens em agosto de 1998.
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20. Ata da Reunião da Diretoria do movimento em agosto de 1998.
21. Relatório da Oficina de Teatro do grupo Loucas da Pedra Lilás em julho de 1998.
22. Relatório do Encontro dos Grupos de Produção em julho de 1998.
23. Relatório da II Etapa do Planejamento Estratégico em junho de 1998.
24. Ata da reunião da Diretoria da Associação do movimento em junho de 1998.
25. Ata da reunião da Diretoria do movimento em julho de 1999.
26. Relatório Encontro de Pequenas Produtoras em maio de 1998.
27. Ata da reunião da Diretoria da Associação do movimento em maio de 1998.
28. Roteiro da Montagem de Peça “Retorno a Pirpirituba” em abril de 1998.
29. Relatório do Dia Internacional da Mulher e março de 1998.
de 1998.
30. Relatório da Oficina de Comunicação em março de 1998.
31. Relatório reunião da Executiva Regional em fevereiro de 1998
32. Ata de Assembléia Geral de Eleição e Apuração em dezembro de 1997.
33. Ata da Reunião da Diretoria em outubro de 1997.
34. Ata de Posse da Diretoria Colegiada da Associação em janeiro de 1998.
35. Ata da Reunião da Diretoria da Associação em janeiro de 1998
36. Proposta de Emenda Constitucional da Saúde (PEC 169) com abaixo assinado.
37. Dossiê de Participação de Trabalhadoras Rurais na Conferência de Beijing em
setembro de 1995
38. Campanha de Colaboradoras(es) na sustentação do movimento regional
39. Painel Pequena Produção
40. Regimento Interno da Associação
41. Planejamento de ação educativa em outubro de 1999
42. Subsídio utilizado na formação – texto de gênero
43. Relação das mulheres sindicalizadas
44. Situação da trabalhadora rural na Paraíba
45. Abaixo assinado em prol do Dia Internacional da Mulher.
46. Relatório de reunião do movimento em 1997
47. Programa de Rádio em maio de 1988
48. Programa de Rádio “Nossa Terá, Nossa Vida”
49. Programa de Rádio mulher em ação de março de 1990
50. Programa de Rádio mulher em ação de março de 1990
51. Programa de Rádio mulher em ação de março de 1990
52. Programa de Rádio mulher em ação de fevereiro de 1990
53. Programa de Rádio mulher em ação
54. Programa de Rádio mulher em ação de fevereiro de 1990
55. Programa de Rádio mulher em ação de abril de 1990
56. Programa de Rádio mulher em ação
57. Relatório da Reunião da Coordenação de outubro de 1992
58. Reunião da Coordenação do MMT e SINDSERVM de julho de 1995
59. Relatório do Encontro de Saúde de julho de 1995
60. Relatório da reunião com representante da OXFAM e a Coordenação em abril de
1995
61. Relatório do Curso de Formação de Saúde em fevereiro de 1995
62. Relatório do Encontro de Saúde em setembro de 1994
63. Ata da Assembléia Geral de Fundação da Associação do Movimento das
Mulheres Trabalhadoras em 09/07/1994.
64. Estatuto Social da Associação do Movimento em julho de 1994
65. Encontro de Pequenas Produtoras em setembro de 1993
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66. Envio de Projeto “Apoio Financeiro para Comunicação e Cultura” para a
Fundação Clemente Mariani em dezembro de 1999
67. Planejamento de multiplicação do Projeto de Formação de Educadores de junho
a novembro de 1999
68. Carta Convite para Assembléia em outubro de 1999
69. Planejamento de Ação Educativa sobre Gênero e Identidade Feminina
70. Relatório de Atividades do Projeto Apoio Institucional do período de 1999 a 2000
71. Envio de Projeto de desenvolvimento dos grupos de produção para o KAP em
abril de 1999
72. Envio de Projeto para o EZE em abril de 1999
72. Envio de Projeto de Auto-Sustentação da Associação do MMT de abril de 1999
73. Ata da reunião das mulheres em março de 1999
74. Relatório da Campanha “Nenhuma Trabalhadora rural sem Documento” em 1998
75. Relatório da Assembléia Geral em dezembro de 1998
76. Ata de Apuração da eleição da Associação do MMT em dezembro de 2000
77. Ata de Eleição da Diretoria Colegiada da Associação do MMT em dezembro de
2000
78. Envio de Projeto de Apoio a Geração de Emprego e Renda a Secretaria de
Trabalho e ação Social em agosto de 2000
79. Envio de Projeto de Geração de Emprego e Renda para ICCO e AMA em julho
de 2000
80. Envio de Projeto de Auto-Sustentação a CERIS em abril de 2000
81. Relatório do III Encontro Estadual em abril de 2000
82. Carta ao Diretor da Rádio se posicionando quanto ao tratamento dispensado ao
programa do movimento em abril de 2000
83. Carta ao Instituto C&A enviando projeto de geração de renda em fevereiro de
2000
84. Envio de projeto ao C&A em fevereiro de 2000
85. Relatório de Atividades de projeto no período de 1999 a 2000
86. Relatório da reunião da coordenação nacional em BH em 2000
87. Envio de projeto sobre Gênero e Classe a Fundação Ford em dezembro de 1999
88. Relatório da Comissão da Articulação Nacional das Mulheres em Brasília
nov/1995
89. Relatório da Coordenação Regional do Movimento em novembro de 1995
90. Relatório do Curso de Formação de Formadoras em 1995
91. Ata da reunião da diretoria em agosto de 1995
92. Relatório da Coordenação em julho de 1995
93. Reunião da Coordenação do MMT e SINDSERVM
94. Relatório do 1º Encontro com Jovens em maio de 1995
95. Ata da reunião da diretoria em setembro de 1997
96. Relatório do Seminário sobre a Mulher na conjuntura agosto de 1997
97. Relatório da Reunião da Diretoria em agosto de 1997
98. Relatório da reunião da Diretoria da Associação em julho de 1997
99. Ata da reunião da diretoria em junho de 1997
100.Relatório do Encontro dos Grupos de Produção em junho de 1997
101.Comunicado da Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais em
maio de 1997
102. Ata da reunião extraordinária da Diretoria em julho de 1997
103. Relatório de reunião da diretoria em maio de 1997
104. Relatório reunião da coordenação em abril de 1997
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105. Relatório da reunião ampliada da Asociação em fevereiro de 1997
106. Relatório da reunião ampliada da Associação em janeiro de 1997
107. Reunião Ampliada da Associação em janeiro de 1997
108. Relatório Encontro Coordenação em 1996
109. Relatório da Assembléia Geral da Associação em dezembro de 1996
110. Ata da reunião de novembro de 1996
111. Ata da reunião de outubro de 1996
112. Relatório da reunião da diretoria em outubro de 1996
113. Ata da reunião da diretoria em setembro de 1997
114. Relatório do Encontro de Jovens setembro de 1996
115. Relatório do Encontro de Casais para formação e Sensibilização em Gênero
em maio de 1996
116. Relatório de Atividades Anual referente a 1996
117. Relatório de Atividades da Executiva Regional do movimento em 1996
123. Ata da reunião da Diretoria em março de 1996
124. Relatório da Assembléia da Associação em dezembro de 1995
125. Relatório da Oficina em novembro de 1994
126. Relatório da Assembléia Geral em dezembro de 1994

DIALOGAY

01.Estatuto Social do Grupo Dialogay de Sergipe
02.Ata de Reunião de 01.07.1989
03.Ata de Reunião do dia 05.08.1989
04.Ata de reunião do dia 18.08.1989
05.Ata de Reunião do dia 20.08.1989
06.Ata de Reunião do dia 23.09.1989
07.Ata de reunião do dia 18.10.1989
08.Ata de reunião do dia 27.05.1989
09.Ata de reunião de 03.06.1989
10.Ata de reunião de 21.10.1989
11.Ata de reunião do dia 25 de 10.1989
12.Ata de reunião de 04.11.1989
13.Ata de reunião do 30.05.1990
14.Ata de reunião de 06.06.1990
15.Ata de reunião de 11.07.1992
16.Ata de reunião de 05.10.1996
17.Ata de reunião de 18.06.1996
18.Ata de reunião de 14.03.1994
19.Ata da Reunião de 22.02.1997
20.Ata da reunião de 07.02.1997
21.Ata da Reunião 31.01.1997
22.Ata da reunião 27.12.1996
23.Ata da reunião de 01.11.1996
24.Ata da reunião de 22.10.1997
25.Ata da reunião de 12.11.1997
26.Ata da reunião de 19.11.1997
27.Ata da reunião de 10.12.1997
28.Ata da reunião de 14.03.1997
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29.Ata da reunião de 14.08.1997
30.Ata da reunião de 27.08.1997
31.Ata da Reunião de 02.09.1998
32.Ata da reunião de 09.09.1998
33.Ata do dia 14.04.1999
34.Ata de reunião de 07.04.1999
35.Ata da reunião de 08.04.1999
36.Ata da reunião de 12.05.1999
37.Ata da reunião de 05.05.1999
38.Ata da reunião de 19.05.1’999
39.Ata da reunião de 26.05.1999
40.Ata da reunião de 09.06.1999
41.Ata da reunião de 16.06.1999
42.Ata da reunião de 07.07.1999
43.Ata da reunião de 21.07.1999
44.Ata da reunião de 28.07.1999
45.Ata de reunião de 04.08.1999
46.Ata de reunião de 11.08.1999
47.Ata de reunião de 25.08.1999
48.Ata de reunião de 08.09.1999
49.Ata de reunião dia 15.09.1999
50.Ata de reunião de 02.09.1999
51.Ata de reunião de 06.10.1999
52.Ata de reunião de 20.10.1999
53.Ata de reunião de 10.11.1999
54.Ata de reunião de 24.11.1999
55.Ata de reunião de 29.12.1999
56.Revista Krion col.1, n° 1 setembro de 1999, Boletim informativo do Grupo

Dialogay (Comitê de Solidariedade) de Sergipe.
57.Folder: X Vigília Internacional em Solidariedade aos Doentes de AIDS,

Aracaju/Se de 17.23.05.1993
58.Folder sobre Reunião Especial na Assembléia Legislativa de Sergipe:

Assassinato de Homossexuais
59.Folder: Convite – Dia Internacional do “Orgulho” Gay, 28.07
60.Panfleto: Homossexual: Procure a Delegacia da Mulher!
61.Sessão Cor-de-Rosa de filme: Meu Querido Companheiro- 22/07/2000
62.Plano de Trabalho do Espaço Cultural Grupo Dialogay de Sergipe
63.Calendário de atividades do GDS na semana de 28/05 a 01/06/2001
64.Cronograma de atividades das Coordenações do GDS de 28/05 a 01/06/2001
65.Folder: Programação do Dialogay 15 anos
66.Folder sobre Sexo seguro & AIDS
67.Folder sobre 12ª Vigília Internacional em Solidariedade aos Portadores da

AIDS
68.Folder: 1° de Dezembro Dia Mundial de Luta contra a AIDS
69.Folder: 28 de Junho dia da Dignidade Homossexual
70.Folder: Camisinha não se pode Esquecer
71.Folder :11ª Vigília Internacional em Solidariedade aos Doentes de AIDS.

22/05/1994
72.Folder: Comissão de Entidades Civis na Luta contra a AIDS
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73.Boletim Informativo – Comitê de Solidariedade Dialogay de Sergipe. Semana
de Mobilização e Luta contra a AIDS

MLM

01. Relatório de Prestação de Contas do Projeto Pesquisa na Periferia de abril de
1997
02. Assembléia Estadual do Movimento de Luta por Moradia da Paraíba em
fevereiro de 2001
03. Relatório dos Encaminhamentos feitos pela prefeitura de João Pessoa e o
Movimento de Luta por Moradia da Paraíba em janeiro de 2001
13. Assembléia do Movimento de Luta por Moradia da Paraíba em fevereiro de 2001
14. Avaliação do Projeto do CCFD em outubro de 2000
15. 1ª Reunião da Coordenação sobre o Projeto Financeiro do MLM em setembro de
2000
16. Ação do Movimento de Luta por Moradia de João Pessoa/PB em 1997
17. Relatório da Reunião Executiva Nacional do MNLM em agosto de 1997
18. Ata da Reunião da Coordenação do Movimento de Luta por Moradia da Paraíba
em julho de 2000
19. Relatório do III Encontro de Preparação das áreas para o Estadual 2000
20 – Relatório do 2º Encontro de Preparação das áreas para o Encontro Estadual
2000
21. 1ª Reunião de Preparação do Encontro Estadual 2000
22. Carta aos membros do MLM em abril de 2000
23. Planejamento do ano 2000
24. Relatório da Avaliação Anual do Movimento Estadual de Luta por Moradia
Popular da Paraíba 1999
25. Relatório do Encontro de Intercâmbio dos Movimentos Populares da PB em
outubro de 1999
26. Avaliação do Projeto Abra o Olho em outubro de 1999
27. Termo de compromisso de empréstimo em setembro de 1999
28. Relatório da Reunião da Coordenação do MLM em maio de 1999
29. Encontro do movimento dos mutuários de mangabeira VII “ Moradia Popular
Problemas, Reivindicações e Propostas de maio de 1999
30. Relatório do VII Encontro de Formação de 1998
31. Relatório do VI Encontro de Formação de 1998
32. Ação do MLM em setembro de 1998
33. Carta Convite para debater sobre eleições em setembro de 1998
34. Reunião da Coordenação de João Pessoa em agosto de 1998
35. Comemoração do dia Nacional de Ocupação em junho de 1998
36. Relatório do 1º Encontro de Formação das áreas de maio de 1998
37. Relatório do II Encontro Estadual do MLM e fevereiro de 1998
38. Carta para Agência TROCAIRE
39. Carta da OXFAM liberando recursos para o Encontro Estadual em 1998

AEEC

01. Credenciamento das Escolas Comunitárias
02. Roteiro para elaboração do regimento das Escolas Comunitárias
03. Caderno do Curso de Educadores das Escolas Comunitárias



177

04. Planejamento Estratégico – “Educar para Transformar”
05. Calendário 1998
06. Panfleto do IV Encontro das Escolas comunitárias de Pernambuco e BA
07. Folder dos 13 anos da AEEC
08. Concepção de Educação Popular (irmã Lindalva)
09. Boletim AEEC ano I fevereiro de 1999
10. Convite para comemoração dos 08 anos da AEEC
11. Matéria do Jornal Diário de Pernambuco
12. Matéria do Jornal diário de Pernambuco
13. Boletim Informativo AEEC outubro de 1990
14. Informativo Piralho AEEC junho de 1993
15. Informativo Piralho AEEC agosto de 1993
16. Informativo Piralho AEEC agosto de 1998
17. Informativo Piralho AEEC dezembor de 1998

MQCB

01. Estatuto de dezembro 1999
02. Relatório do I Encontro Interestadual Ma/To/Pi/Pa de setembro de 1991
03. Relatório do II Encontro Interestadual das Mulheres e Crianças outubro de 1993
(matérias de Jornal)
04. Relatório do III Encontro Interestadual de outubro de 1995
05. Relatório do II Encontro Interestadual em outubro de 1993
06. Curso de Políticas Públicas para o Movimento em fevereiro de 1997
07. relatório de reunião da Coordenação do Movimento em abril de 1997
08. Relatório do Curso Gênero e Liderança e reunião da coordenação em agosto de
1997
10. As Quebradeiras de Coco: Conflito no Piauí
11. Lista da 1ª Diretoria do movimento em 2000
12. Minuta de projeto de lei de programa de renda mínima familiar
13. V Oficina Altecon – Políticas Públicas em outubro de 2000
14. Artigo de jornal
16. Articulação de Mulheres Quebradeiras de Coco

MOPECE

1. Estatuto da Colônia de Pescadores
2. estatutos para a Confederação Geral dos Pescadores do Brasil – portaria 478 de
01/07/1950
3. Plano de Ordenamento da Pesca da Lagosta – Sindicato dos peq. E médios
Armadores de Pesca do Ceará
4. Relatório da Oficina de Planejamento: Plano de Ordenamento da Pesca da
Lagosta – IBAMA/DIREN/DEPAQ – 16 a 18 de dezembro de 1996
5. Parecer da Comissão Instituída pela XIV Reunião do Comitê de Pesca, para
avaliar denúncias apresentadas pela colônia de pescadores Z- 4 de Olinda, sobre os
projetos de pesca financiados pelo Banco do Nordeste – 11/09/1996
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6. Projetos propostos para identificação de causas “naturais” que contribuem para a
queda na produção de lagosta no Estado do Ceará – COMPESCE – Comitê de
Pesca do Estado do Ceará – agosto/97
7. Comitê de Pesca da Lagosta do Estado do Ceará – Plano de Ordenamento da
pesca da Lagosta – 22/06/1995
8. Terra Firme – Porto Seguro – necessidade de fixação dos pescadores ao litoral –
Extensão Pesqueira SUDEPE/CE – março/1986
9. Proposta de ações para o desenvolvimento da pesca e preservação do meio
ambiente – município de Beberibe
10. Programa de Manejo e Desenvolvimento Sustentado do Litoral Leste do Estado
do Ceará – Proponente: Laboratório de Ci~encias do Mar (LABOMAR) da
Universidade Federal do Ceará
11. Plano de Ordenamento da Pesca da Lagosta – sugestões apresentadas pelo
MOPECE como resultado da reunião dos pescadores de 11/06 em Barra Nova
12. Recifes Artificiais: proposta preliminar de custos orçamentários, Instituto
Terramar, outubro/1995
13. Plano de Ordenamento da Pesca da Lagosta: ações de educação ambiental –
minuta
14. Minuta – Projeto de fomento à pesca no estado do Ceará – LABOMAR/UFC
15. Minuta do Projeto – Desenvolvimento Tecnológico das pescarias artesanais no
Estado do Ceará – LABOMAR/UFC
16. Cartilha - 13 pontos para Organização da pesca no açude Caxitoré – PAPEC,
IBAMA/DNOCS/CEDAP/GTZ-GOPA
17. Jornal O Leme – Pescadores e Pescadeiras Rumando para novas Águas – CPP
– Conselho Pastoral dos Pescadores julho’88.
18. Boletim Nacional – Movimento Nacional dos Pescadores
19. Projeto de Fortalecimento do Associativismo nas Comunidades Pesqueiras do
Estado do Ceará – MOPECE, 1995
20. Relatório de reunião do COMPESCE em 25.09.97
21. Relatório de reunião do COMPESCE em 20.11.97
22. Relatório Semestral MOPECE de abril a agosto de 1994
23. Planejamento Estratégico do MONAPE – 1995/1997
24. Tema: Pesca da Lagosta. Memória da terceira reunião do Comitê Estadual para
Ordenamento da Pesca da Lagosta. Assunto: Apresentação e discussão das
propostas para o Plano de Ordenamento da Pesca da Lagosta. 20/06/1995
25. Prestação de contas com justificativa – Orçamento Complementar para projeto
em 03/11/1998
26. Calendário de Atividades do Projeto de Formação abril/94 a agosto/94 do
MOPECE
27. Relatório de Atividades do MONAPE – Mov. Nacional dos Pescadores de janeiro
a junho de 1996
28. Relatório da reunião da Coordenação Nacional Ampliada em 11 a 15/12/95
29.3° Encontro Ecológico Regional dos Pescadores: Turismo x descaracterização no
litoral. 04/05 de junho de 1994 – Conselho Pastoral dos Pescadores Regional Ceará
30. Relatório Encontro Regional I – Tema: Direitos Sociais, Trabalhistas e
Previdenciários dos Pescadores em Fortim 24/04/94 - MOPECE
31. Reunião do MOPECE sobre Avaliação da Fiscalização até hoje em Praia
Redonda em 13/05/1995
32. Relatório financeiro período de abril/94 a julho/94
33. Calendário de Atividades de agosto/94 a fevereiro/95 do MOPECE
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34. Relatórios de Atividades e Prestações de Contas dos Projetos apoiados pela
Oxfam no Brasil
35. Seminário Regional de Formação – MONAPE Nordeste I de 09 a 12/06/1994
36. 1° Seminário da Pesca Artesanal Marítima do Estado do Ceará em Fortaleza,
julho de 1994 , IBAMA Ceará e LBA.
37. Agenda para Reunião sobre a Pesca de 20/04/19995 – 18/04/1995
38. Relatório Encontro Regional III – Tema: Organização e Direitos Sindicais na
Colônia Z-5 de Paracuru em 18 a 19/06/94
39. Relatório Encontro Regional IV Tema: Organização e Direito Sindical na Colônia
de Pescadores Z-2 de Acarú em 10.07.94
40. Relatório de reunião avaliação em Beberibe 05.08.94.
41. Relatório do Encontro Ecológico Regional dos Pescadores. Tema: Meio
Ambiente, 04 e 05/06/94
42. Relatório do Encontro Regional II. Tema: Direito de Cidadão – trabalhista e
Previdência Social em Beberibe, 21.05.94
43. Relatório de reunião do MOPECE sobre Turismo. Tema: PRODETUR, em
23.04.94
44. Relatório do Encontro com lideranças para criação da colônia Z-24 de Lagoinha
em 30.04.94
45. Relatório de Reunião sobre Capacitação de Liderança e Encontro dos
Pescadores do Ceará. Tema: Educação Política e Previdência Social em Fortaleza
dias 14 e 15/05/94
46. Carta das Pescadoras Artesanais de São Luis/Ma – MONAPE
47. Manifesto em Defesa da Pesca Responsável. 07.09.1997 – Beberibe/Ce
48. Reivindicação a favor de todos os pescadores artesanais do Ceará pelos
pescadores reunidos no Fórum dos Pescadores na Barra da Sucatinga em
10.03.19996.
49. Central de Denúncias Pesca Predatória – MOPECE
50. Oxfam-Associação Recife-Oxford para a Cooperação ao Desenvolvimento. BRZ
- 725Renovação do Projeto do MOPECE, 26/01/1994
51. MOPECE – resposta para Oxfam sobre a Renovação do Projeto BRZ-725
52. Oxfam – BRZ – A3/A4 Projeto de Manutenção – apoio financeiro
53. Oxfam – Carta Circular 003/94 – sobre conteúdos de projetos
54.Carta do movimento da Prainha do Canto Verde de 26.03.98 para comemorar os
cinco anos do SOS Sobrevivência.
55.Carta do MOPECE dirigida ao IBAMA em cobrança a ausência de fiscalização na
costa litorânea por conta do aumento da pesca predatória. 16.11.1997
56.Carta da Prainha do Canto Verde ao Governador do Estado – Tasso Jereissati.
57. Carta da Prainha do Canto Verde ao Capitão dos Portos de Fortaleza.
58. Carta de Prainha do Canto erde ao Superintendente do IBAMA/Ce
59. Oxfam – BVRZ-725 A4 – Manutenção – 2ª parcela
60. Oxfam – carta circular as contrapartes e amigos da OXFAM no Brasil em
20.03.1995
61. Carta Circular do MONAPE em 09.08.1996
62. Carta do MONAPE sobre encaminhamentos após o VI Encontro Nacional ,
datada de 24.10.95
63. Carta convite do MONAPE para participação no Seminário Regional. Temas:
Política Pesqueira, Meio Ambiente e Organização da Categoria em 02.05.1994
64. Carta do MOPECE ao Representante dos Correios para participar de reunião
sobre Direitos Trabalhistas e Previdência Social em 18.05.1994
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65. Carta do MOPECE ao Coordenador do SINE em 02.06.95 para ministrar cursos.
66. Comunicado do MOPECE sobre Plano de Ordenamento da Pesca para o Brasil
a ser discutido em 21 e 22 d/05/1996 em Recife/Pe.
67. Carta do MOPECE ao LABOMAR – Laboratório de Ciências do Mar/UFC para
convidar a discutir alternativas para o desenvolvimento da pesca. 08/06/19994
68. Carta à Fundação MacArthur – Programa de População, fundo de Capacitação e
Desenvolvimento de Projetos – FDCP, 07.11.97
69. Carta ao Secretário Executivo da ICSF – International Collective in Support of
Fishworkers, 05.05.95
70. Carta ao Sr. Brian O’Riordan – ITDG, Myson House, Belgique. 29.06.1995
71. Carta à OXFAM em 05.05.1995
72. Carta ao Esplar – Centro de Pesquisa e Assessoria em 12.03.1996
73. Convite para reunião do MOPECE em 22.11.97
74. Carta ao prefeito de Aquiraz em 02.01.1997.
75. Carta ao prefeito de Aracati em 02.01.1997
76. Convite para o XIII Fórum dos Pescadores do Litoral Leste em 26.01.1997.
77. Convite para o XIII Fórum dos Pescadores do Litoral Leste dirigido ao Secretário
de ciência e Tecnologia em 26.01.97.
78. Convite para o XIII Fórum dos Pescadores do Litoral Leste dirigido ao Secretário
de Agricultura e Reforma Agrária em 26.01.1997.
79. Convite para o XIII Fórum dos Pescadores do Litoral Leste dirigido a Associação
dos Engenheiros de Pesca (AEP-CE)
80. Convite para o XIII Fórum dos Pescadores do Litoral Leste dirigido à Capitania
dos Portos Ag. De Aracati em 26.01.1997.
81. Convite para o XIII Fórum dos Pescadores do Litoral Leste dirigido
ao Sindicato das Indústrias de Frio e de Pesca
82. Convite para o XIII Fórum dos Pescadores do Litoral Leste dirigido
Cia. Estadual Desenvolvimento Agrário e de Pesca – CEDAP
83. Carta aos vereadores do município de Cascavel – Ce do Fórum de Pescadores
para um Encontro sobre “As administrações municipais do litoral leste e a pesca em
17.10.1996
84. Convite para reunião da Coordenação do MOPECE no dia 13.05
85. Carta para a OXFAM com dados complementares sobre Projeto BRZ-725.
08.02.1994.

MNMMR

01. Síntese sobre o movimento
02. Cidadão Criança; Cidadão Adolescente: contribuições para a Definição de uma
Política para Infância e Juventude no Brasil.
03. Panfleto de Campanha: Diga não a Redução da Idade Penal
04. Programação dos núcleos de base
05. Relatório Anual 2000 – Maceió/Al
06. Organização e formação de Meninos e meninas: subsídios para reflexões e
discussões
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2 Entrevistas

Continua

Movimento Nome Tipo de
participação Comunidade

QUIXABEIRA

1.Zeca
2.Maurício ou Murício
3.Fulô
4.Pedro Paulo
5.Bernard Von Der Weid

1.Coordenação
2.liderança
3.Coordenação
4.liderança
5.Assessor (ONG

Nova)

1.Tapuio
2.Araci
3.Santa Bárbara
4. Candeal
5.Rio de Janeiro

RÁDIOS
COMUNITÁRIAS

1.José Maria Maruc
2. Wilson rodrigues
3. Iractan Clóvis
4. Paulo

1.Diretor
2.Presidente
3.Diretor
4.liderança

1.Muribeca
3.Mustardinha
4.Várzea

CEAPA

1.Genivaldo
2.Ernani
3.Maria José
4.Sandro

1.Presidente
2.Tesoureiro
3.Funcionária
4.Dirigente de

Associação

FAMCC

1.Da Luz
2.Francisco Nunes

Dourado
3.Lucineide Barros de

Medeiros
4.Maria do Socorro Soares
5.Sofia Sirila de Souza

Silva
6.Veras
7.Josefa Francisca de Lima

1.Diretora
2.Diretor
3.Presidente
4.Assessora

Pedagógica
5.Diretora
6.Presidente de

Associação
7.Secret. Geral

Regional Sul

3.Teresina
4 Picos
6.Bairro de

Pedrinhas

SNQC

1.José de Ribamar Ramos
Costa

2.Francisco Pereira Rocha
3.Raimundo Zequinha
4.Silvestre Rosa de

Andrade
5.Iriomar José Ramos de

Souza
6.Antonia Maria do

Nascimento

1.Secretário de
Formação

2.Presidente
3.Membro do

Conselho Fiscal
4.Tesoureiro
5.Sócio fundador
6.Sócia

FÓRUM DE
MULHERES

1.Elizabeth Nasser -
2.Ivanete
3.Ana Paula Felizardo
4.Ilena Felipe Barros
5.Analba Brasão Teixeira
6.Janeayre Souto Almeida
7.Joana d’Arc

1. Liderança
2. Liderança
3. Coordenadora
4. Liderança
5. Liderança
6. Liderança
7. Liderança
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Continuação

Movimento Nome Tipo de
participação Comunidade

MH2O

1.Jonhson
2.Moisés Castro
3.Marcos
4.Roberta Albuquerque
5.Sátiro Silvestre

1.Liderança
2.Base
3.Base
4.Secretária
5.Base

MMT

1.Lúcia
2.Antonia da Cruz
3.Marluce
4.Maria de Fátima

1.Secretária
2.Coordenação
3.Coordenação
4. Liderança

MLM

1.Geovanni F. dos Santos
2.Maria J Alves
3.Maria das Graças
4.Maria Salete da Silva

Sousa
5.Roberto Guilherme da

Silva
6.José Martins de Lima

1.Coordenação
2.Liderança
3.Assessora
4.Coordenadora
5.Coordenador
6.Articulador

AEEC

1.Maria Janeide de
Andrade

2. Soleide Pereira da Silva
3. Ivonete Paulino Tavares

1.Liderança
2.Coordenadora

de escola
3.Liderança

MQCB

1.Domingas Fátima de
Freitas

2. Margarida Silva Oliveira
3. Vilma

1.Coordenadora
interestadual

2.Liderança
3.Assessora

1.Jatobá
2.Cutias
3.Esperantina

MOPECE

1.José Alberto de Lima
2.Geraldo Henrique Van

Rooyen
3.Melquíades Ribeiro

Carneiro
4.José Juvenor Alves de

Lima

1.liderança
2.Padre
3.Dirigente
4.Liderança

1.Praia do Canto
Verde

MNMMR

1.Maria das Graças
Bezerra

2.Josileide
3.Ana Lúcia Cruz Gomes
4.Darlin

1.Coordenadora
de formação

2.Coordenadora
estadual

3.Funcionária
4.Líder (menino

rua)
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Roteiro das Entrevistas

1. O que caracteriza o seu movimento?

2. Qual a importância do seu movimento no atual contexto?

3. Quais são as três principais bandeiras de luta do movimento?

4. O que o movimento pretende alcançar com sua luta?

5. O seu movimento representa a comunidade, sociedade civil, usuários,
trabalhadores e algum mecanismo de participação institucional?

6. O movimento realiza alguma ação, atividade em parceria com alguma outra
entidade da sociedade ou com instituições governamentais?

7. O seu movimento têm se envolvido em lutas mais gerais?

8. O seu movimento participa de algum tipo de articulação, fórum, rede de
entidades e movimentos sociais?

9. Quais as contribuições do seu movimento para incorporação de posturas
mais democráticas, aceitação das diferenças, abertura para as questões
ambientais e para subjetividade, tendo em vista a afirmação e construção de
novos direitos sociais?

10.Quais as motivações que levaram você a se vincular ao movimento e como
essas motivações se renovam hoje?

11. Como se dão as relações internas no seu movimento?

12. Qual o tipo de participação das mulheres no movimento?

13. Com você avalia o formato organizacional do seu movimento?

14.Que observações você têm a fazer sobre o funcionamento da gestão política
e administrativa?

15.A direção do movimento tem se renovado nas últimas eleições?

16.De que maneira ocorre o processo de integração de novos membros no seu
movimento?

17.O seu movimento tem na sua programação atividades de
formação/capacitação, ações culturais e/ou de lazer?

18. De que forma o movimento se sustenta?
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19 Na sua opinião, qual a maior dificuldade enfrentada pelo seu movimento e
resultados que podem ser destacados?




