
EM BUSCA DA CIDADANIA: 500 ANOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS

Movimentos, sociais e cidadania
Depois da efervescência das décadas de 70 e 80, os movimentos sociais passam por
um grande refluxo, e os mais expressivos hoje são aqueles que teimam em acredita,
que a esperança e a resistência são bases de construção do futuro e das utopias
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ara analisar os movimen-
tos Sociais na República
brasileira, por ocasião
OO amos da chegada

dos portugueses a terra
do Brasil, farei primeiramente um
diagnóstico de sua atuação na con-
juntura atual. para depois. conceituá-
los. Em seguida, apresentarei um
breve histórico de sua repercussão
nas diferentes conjunturas da histo-
ria republicana, concluindo com uma
avaliação sobre as perspectivas e o
futuro de sua organização e impac-
to na vida nacional.

Os movimentos sociais que ocor-
reram no final da década de setenta
e início da década de oitenta passa-
ram por um refluxo muito grande.
1 loje temos alguns movimentos so-
ciais significativos, importantes, mas
isolados. Podemos ate dizer que os
movimentos sociais murcharam em
relação à sua efervescência nas dé-
cadas de setenta e oitenta. Na reali-
dade, 0s movimentos sociais mais
expressivos que se fazern presen-
tes na atual conjuntura são decor-
rentes da resistência de alguns seg-
mentos da população brasileira que
teimam em acreditar que a espe-

rança e a resistência sao bases de
construção do futuro e também das
utopias, que constroem a história e,
portanto, iluminam o próprio futuro.

Estou me referindo a algumas
organizações não-governamentais e
ao Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, que aparecem
como paradigmas do que é possí-
vel, ou seja, a sociedade civil brasi-
leira ainda pode e deve organizar'
se. A marca definitiva da atual con-
juntura é a de um grande refluxo e
perplexidade dos movimentos sO

ciais. Sabemos que, no mundo ofi-
cial, em nível institucional tem pre-
dominado uma via opaca, extrema-
mente tecnocratica, de uni libera-
lismo distorcido. denominado
neoliberalismo. Porque o liberalis-
mo, nos seus primórdios, nos sécu-
los VXII e XVIII, foi revolucioná-
rio, pois se traduziu em um moVi'
mento político, que representaVa
uma corrente de pensamento, que
objetivava a transformação da ordefll
autoritaria e centralizadora das aio'
narquias absolutistas na Europa Oc i

-dental. Monarquias nas quais oPO-
der executivo era hipertrofiado.

Posteriormente, o liberalismo foi
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e adquirindo umse transforni,
carjt mais conservador, predomi-
nantemente individualista e compe-

Hoje. mais do que individua-
lista o liberalismo e quase impes-
oal. Sabemos que o mundo passa

por uma crise de valores muito gran-
de. espantosa. A sociedade é bom-
bardeada por uma propaganda em
massa, que induz crianças e jovens
a uma solidariedade precária e que
apregoa um Consumismo
avassalador. Todavia, como se sabe,
a realidade concreta corre cm dire-
ção oposta ao desejo inculcado pela
propaganda. Poucos têm acesso ao
consumo que lhes é apresentado
como sinônimo dc-' realização e fe-
licidade. Em decorrência, um senti-
mento concreto de frustração aco-
mete a imensa maioria da popula-
ção brasileira, a quem de fato é ne-
gado o acesso aos bens minimamen-
te necessários a uma decente quali-
dade de vida.

Além disso, há uma grande des-
valorizaçào do que é público. No
Brasil predomina uma concepção
pouco valorativa da respiihlica. Con-
tudo, tudo o que se refere à ordem
pública deveria ser respeitado e
valorizado, pois se destina à popu-
lação e à nação. Deveria, portanto,
ser reconhecido, corno o faziam os
gregos, corno elemento essencial da
cidadania. No entanto. em nosso pais
predomina uma desvalorização sis-
temática do que se pode definir
como ação coletiva de cidadania.

Na conjuntura atual o Brasil tam-
bém está afetado por urna crise ge-
neralizada: d eseni prego,
aprofunciamento da miséria - não é
nem da pobreza -, aumento
marcante da histórica e estrutural
desigualdade social do País, cresci-
mento avassalador da violência.
Como ficam os movimentos sociais
nesse Contexto que nos parece tão
tenebroso, tão sem perspectiva'

Os movimentos Sociais têm uma
definição muito ampla. Referem-se
a tudo o que não é institucional, ou

seja, pertencem à esfera da cidada-
nia e da sociedade civil. Precisam,
todavia, de relacionar-se com os
poderes instituídos, porque a soci-
edade civil, em sua dinâmica de
reivindicação e de busca de cons-

O liberalismo, nos
seus primórdios, foi
revolucionário, pois

objetivava a
transformação da
ordem autoritária e

centralizadora.
Posteriormente, foi
se transformando e

adquirindo um
caráter mais
conservador,

individualista e
competitivo

trucão de unia sociedade mais jus-
ta, precisa dialogar com os poderes
do Estado, com os partidos políti-
cos. etc.

Na verdade, i aspiração a um
poder civil e cidadão é o que acio-
na (>5 movi nentos sociais, que se
constituem em terreno fértil para o
q' Claude l.efort denomina "inven-
Cão cleniocratica'. Eles podem ser
organizados e espontâneos. como
Hamilton Pereira exemplificava há
pouco: movimentos de greve. Mas
muitas vezes, apesar de sua origem
espontânea e não vinculados a par-
tidos políticos ou a governos, sao
por eles apropriados, na tentativa
de transforma-los em instrumentos

de seus interesses específicos. A
esse tipo de investida há que se
resistir, para que a dimensão de au-
tonomia, tão necessária à realização
da cidadania, fique preservada.

E como os movimentos sociais
são afeitos à dimensão da cidada-
nia. referem-se também aos chama-
dos direitos da humanidade, que sao
os mais variados. Recorrendo a
N )rherto Bohhio, pensador italiano
do final deste milênio, e a Marshall,
reconhecido cientista político de
meados do século XX. podemos
classificar os direitos da cidadania
('Iii: civis, políticos e sociais. Osdi-
reitos civis referem-se ao direito à
vida e à liberdade, ressaltando tam-
bém o direito de oportunidades. Os
políticos tratam da livre expressão
de pensamento, do direito de orga-
nização partidária e de associações
comunitárias e sociais, do direito de
votar e ser votado e da possibilida-
de de eletivo acesso às instâncias
do poder institucional através cio
voto. Sabemos, no entanto, que atu-
almente no Brasil ocorrem eleiç.s
rotineiras para diversos cargos, mas
o acesso à concorrência aos mes-
aios ainda é extremamente restrito.

Se olharmos. por exemplo,
composições das casas parlamenta-
res brasileiras, desde as câmaras do.-
vereadores até os pode re
legislativos estaduais e ft'deral, po-
demos constatar que há uma
dominância masculina, branca e dc'
estratos sociais mais abastados. O
texto legal garante direitos políti-
cos a todos, mas sua aplicação ain-
da é bastante limitada.

Podemos também falar dos di-
reitos sociais, que são bastante
abrangentes no seu elenco: direito
à saúcie, à alimentação, à educação.
ao lazer, à habitação, ao emprego.
à terra. Todavia, na realidade brasi-
leira, tais direitos jamais chegaram
a alcançar uma aplicabilidade ade-
quada. ( ) Brasil caracteriza-se por
ser um país de tradiçoã autoritária.
que sempre limitou a expansão e a
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consolidação desses direitos. To-
davia, caracteriza-se também por
ter uma história marcada por
aguerridas lutas sociais. Desde as
ocorridas na época colonial - mo-
tins e movimentos que buscavam
a independência do País - e que
se confundiam com lutas sociais
pelo fim da escravidão, até as do
período imperial, dentre as quais
se destacaram a campanha
abolicionista e a organização dc
quilombos, e finalmente as do
período republicano (Cana dos
movimento sindical na República
Velha, lutas dos anarquistas, Con-
testado. Coluna Prestes, Ligas Cam-
ponesas, rnoVifllcflro sindical às
vésperas de 1964, lutas operarias
do ABC na década de setenta,
movimentos de bairros. Comuni-
dades Eclesiais de Base, Movimen-
to elo Trabalhadores Sem-Terra...).

,

Mas, como afirmou Ilamilton
Pereira, o Brasil sempre foi um
país marcado, muito virulentamen-
te, pela violência das elites, que
nunca se dispuseram a comparti-
lha r o espaço da vida pública e
da vida política com a população
mais pobre, com aqueles não ori-
ginários das elites intelectuais e
econômicas da população. Esse
pais, de tradição auto)ritaria, recu-
sa sistematicamente o
republicanismo. Para nós, brasilei-
ros, a democracia continua sendo
um enigma histórico: é uma uto-
pia. Ternos alguns institutos da de-
mocracia com plena vigência, mas
a democracia mais abrangente e
plena, que supõe sociedade civil
atuante, organizada e influente
frente aos poderes públicos, ain-
da é uma utopia a ser alcançada.
Na República Velha a questão so-

cial foi tratada conio um caso de
polícia, na década de trinta os di-
reitos sociais foram ampliados
mas, em compensação, os direi.
tos políticos e civis foram pratica,
mente eliminados.

Um momento de nossa Repú
blica em que mais a democracia
cresceu, floresceu e em que a so-
ciedade civil se organizou foi o
período que compreendeu os anos
dc 19't a l%i. Mais exatamente
no final dos anos cinqüenta e no
início dos an( )5 sessenta havia urna
efervescência e urna euforia
participativa dos movimentos so-
ciais nunca antes presenciadas na
história brasileira. Dentre eles des-
tacavam-se as Ligas Camponesas.
as organizações nacionalistas da
sociedade civil e o movimento
sindical, empunhando bandeiras
de reformas de base e de nacio-
nalização da economia. No entan-
to, tudo isso foi decepado por um
golpe de foice, na implantação do
regime autoritário em 1964. Cos-
turno conceituar o golpe de 1964
como 'golpe preventivo'. Isto
porque, na medida cm que os
movimentos sociais cresciam e a
sociedade civil ganhava autono-
mia, segmentos das elites clirigen-
tes entenderam que era necessá-
rio restringir essa participação.
Como conseqüência tivemos uni
período de autoritarismo que per-
durou por cerca de vinte anos con-
secutivos. Essa conjuntura na qual
os movimentos sociais foram si-
lenciados só começou a ser supe-
rada a partir dos anos setenta, coO'
a emergência de novos movimcfl
tos sociais. As greves do ABC. iTiO

vimentos de trabalhadores na edu-
cação, movimentos de bóias frias.
movimento) feminino pela anistia.
todos marcaram o final da década
de setenta e o início da década
de oitenta. Seus articuladores e
participantes podem ser identi fi

-cados como novos atores e sije
tos históricos que se lucram pre
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sentes mi conjuntura de luta pela
do País. Apre-

senta m dois tipos de reivindica-
,O: retorno a democracia e mai-
or justiça social.

Esses movimentos tiveram pre-
sença marcante na Assembléia Na-
cional Constituinte. Na década de
oitenta foi redigida e promulgaria
urna neva Constituição para o Bra
sil. Durante os trabalhos constituin-
tes ocorreu uma significativa parti -
cipaçaO popular: foram apresenta-
das 122 emendas populares, com
12 milhões de assinaturas A nova
onstituiçào, denominada de' "Cons-

tituição Cidadã' - apesar de hoje
muito criticada pelo atual governo
federal -, representou um efetivo
avanço do ponto de vista dos direi-
tos civis e políticos, mas principal-
mente dos direitos sociais. Seu tex-
to, por exemplo, inclui princípios
relativos ao direito à saúde, à edu-
cação, à previdência social, além de
incluir novos direitos para as mu-
lheres e de reconhecer o pluralismo
étnico peculiar à população brasi-
leira.

Todavia, apesar de todos
ços, um capítulo da Constituição de
1988 que cio ponto de vista dos
movimentos sociais ficou muito pre-
judicado foi o referente à questac)
da terra. Isso ocorreu em decorrên-
cia da atuação de um outro tipo de
movimento social, organizado no
terreno oposto aos dos chamados
movimentos progressistas: trata-se
da União Democrática Ruralista
(UDR, que atuou de forma organi-
zada, para garantir que a tradição
latifundiária brasileira fosse preser-
vada, evitando assim que o texto
Constitucional contemplasse princí-
Pios afirmativos de urna maior de-
rnocratização ±i propriedade cia ter-
ra rio Brasil.

Mas, após a prormiulgação da Cons-
Utulçao de 1988, que no seu conjun-
to incorporou eletivas conquistas no

"flPO dos direitos da cidadania, os
movimentos sociais, paradoxalinen-

te. encolheram. O principio clemiu -
cratico revelado no texto constitucio-
nal não se universalizou, pois muitos
dos direitos nela inseridos como prin-
CiJl()S flào chegarani sequer a serem
regulamentados.

O Brasil
caracteriza-se por

ser um país de
tradição autoritária,
que sempre limitou

a expansão e
consolidação dos
direitos. Todavia,

caracteriza-se
também por ter

uma história
marcada por

aguerridas lutas
sociais

A retração dos rnovu'nentos so-
cia is ocorreu prin cipalniente após
a eleição presidencial de 1989, que
se ti'anslormi u num engodo de de-
mocraci, dirigida pela mídia. Des-
de então, os movimentos sociais têm
passado por um período (le reflu-
xo. Seu encolhimento está também
prol unclamente influenciado pela
onda mundial neoliberal, que valo-
riza e constrói urna sociedade mdi-
viclualista, atomizada, fragmentada
e pouco solidária. Também a crise
cio socialismo veio amortecer a for-
ça participativa desses nu vimentos
sociais. O socialismo, que sempre
funcionou como antídoto à selva-
geria do capitalismo, nau só per-

deu força, como icleoli )gia. mas tam-
hém como poder organizado em
diferentes países do mundo.

() Brasil de hoje está plenamen-
te integrado a um mundo competi-
tivo. Um mundo que nos faz lem-
brar Thomas 1 lohhes, grande teóri-
co político cio século XVII. segun-
cio o qual "o homem é o lobo cio
homem'. O Brasil tornou-se uni país
que convive placidamente com pro-
fundas desigualdades sociais e com
uma violência a cada dia niak
CL' fl c'.

1)ianLe de tal quadro, o que nos
re''t:1 projetar em termos de cidada-
nia para o País? Quais são as pers-
pectivas para população brasileira
no novo  milênio? Em torno de quais
1 )bjetiv( )s devemos nos organizar e
nos mobilizar'? Em primeiro lugar.
pe'ns( que ainda devemos acreditar
ser possível recriar utopias. O mun-
do sem utopia vive o fim cia 1 listó-
ria A partir da sociedade civil po-
demos e devemos pensar que so-
mnos capazes de reinventar a demo-
craci:i, amplianclo-:i no) campo dos
direitos SOd'uli5.

l'enso que devemos ser capa-
zes (ie romper com 1) estrutural
pacirao de exclusao e dc segrega-
ção social que há 500 anos tem
predominado na história brasilei-
ra. Para se romper com essa se-
gregação, é necessário a adoção
imediata de políticas públicas de-
finicias a partir de uma
interlocução real dos governantes
com a sociedade civil. Ou seja, é
preciso que os governantes abram
seus ouvidos para as vozes cia rua
e incorporem suas i'c'ivinciicaç'ões
em seus programas governamen-
tais. E preciso que se governe para
dentro, e não para fora do País,
abandonando-se, de forma defini-
tiva, 1) receituário de organismos
internacionais. É nec(-ssário, mais
cio que nunca, se empenhar na
constnmçc) efetiva cia nação brasilei-
ra, na qual predomine, antes de tudo.
uma maior justiça social.
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