
MOVIMENTO
O Brasil está numa encruzilhada: ou entra na modernidade
política ou cai esfacelado na barbárie. Superar esse impasse
depende mais da capacidade de ação da sociedade bra-
sileira do que de urna decisão das instituições políticas
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o dia 16 de agosto de
1992, as instituições
políticas brasileiras,
os intelectuais e os
políi tuas pi'ofi..sio-
riais despertaram sur-
presos ao som de um
intenso burburinho
vindo das ruas Até
então, o Brasil acom-
panhava silenciosa-
mente o desenrolar
dos processos de de-
núncia de corrupção
no Podei Executivo,
envolvendo, des-
tacadamente, o ex-
presidente Fernando
Coilor. Os intelectu-
ais inquietos tenta-
van entinde: o por-
quê da apatia da saci-
edade brasileira dian-
te de fatos tàc' contun-
dentes Os partidos
Políticos ameaçavam
tomai a lideraiça des-

sa esperada mobilização, mas se perdiam cm
discussões internas sem definir qualquer
ação

A fala do presidente, na quinta-feira que
antecedeu ao histórico domingo de agosto,
foi que mexeu com o iniaginâno coletivo.
Numa solenidade na Caixa Econômica Fe-
deral, mais tarde transmitida pelos
teiejornais. Coilor convocou a população a
uma manifestação cívica de apoio ao gover-
no. usando como símbolo as cores da ban-
deira nacional. No mesmo instante e em di-
ferentes pontos do Pais, diversas pessoas
tiveram a idéia de aproveitar aquele chama-
do. para expressar a sua desaprovação aos
fatos divulgados pela imprensa Em vez do
verde-e-amarelo, a sociedade iria, então, ves-
tir-se de preto.

Na manhã daquele domingo, o povo ocu-
pou as ruas das principais cidades brasilei-
ras, criando alegorias bem-humoradas e
irreverentes em tomo da peça que vinha sen-
do encenada em Brasília. No Rio de Janei-
ro, mais de 40 mil pessoas tomaram conta

da Aveinda Rio Branco. Em São Paulo, só uma passeata,
no Ibirapuera, entre as seis realizadas naquele dia, reuniu
mais de 10 mil manifestantes. Em Salvador, perto de 20
mil sairam ás ruas; em Belo Horizonte, quase 30 mil Em
Brasília. uma cai reata pela Esplanada dos Ministérios, com
mais de 15 mil automóveis, mobilizou quase 45 mil pes-
soas.

Assim, o acoi dar do domingo de 16 de agosto fez tam-
bém despertar as instituições políticas tradicionais para
algo de novo que estava, irreversivelmente, acontecendo
com a sociedade brasileira. Os ensaios antenomes de uma
ação articulada, como o movimento das Diretas de 1984,
ganhavam naquele dia um novo ingrediente. Poï ti-ás da-
quela mobilização, não existia a batuta de nenhuma insti-
tuição fuinal A sua organização foi orquestrada pelos
próprios atores e adquiriu movimento pela vontade da
sociedade de se engajar no scripr da democracia brasilei-
ra

A partir dessa manifestação. o Congresso Nacional,
que vinha adiando a discussão das denúncias estampadas
ria imprensa. viu-se obrigado a posicionar se e mais tar-
de. a conduzir o processo de unpeachr,ieni do presidente.
Foi a pressão da sociedade que fez precipitar o
engajamento do Parlamento nesse episod.io. E. de lã para
cá, ainda que com menos intensidade, a sociedade conse-
guiu se fazer ou vida pelos políticos, influindo diretamen-
te em algumas das ações do Parlamento.

Como resposta, de dentro dessa instituição. começa-
ram a surgir algumas ozes propondo reformas internas e
defendendo urna nova prática política. "Mas a extensão
dessas mudanças adverte a professora do Departamento
de Historia da Universidade Federal de Minas Gerais
(L[FM(j). Heloisa Starling - será determinada pela capa-
cidade da sociedade brasileira de continuar pressionando
o Parlamento. Da sua capacidade de agir politicamente e
de se expressar publicamente"

O Poder Executivo, o Congresso Nacional e as de-
mais instituições políticas refletem, para o bem e para o
mal, a própria sociedade que representam Por si só elas
não vão gelar essas ações, e este é o ponto da encruzilha-
da em que o Pais se encontra. Ou ele ingressa na
modernidade política, conduzido pela ação integrada das
suas instituições e da sociedade como um todo, ou cai
esfacelado na barbárie, cuja face mais visível é a violên-
cia, mas a mais cruel está retratada ria incapacidade do
seu povo de pensar no bem comum, mobilizando-se ape-
nas em função de interesses privados

A imagem mais exacerbada desse individualismo sel-
vagem se expressa hoje na figura do Executivo, do políti-
co profissional ou do próprio Parlamento, quando se apro-
priarn da coisa pública em seu beneficio, mas ela está
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presente também no cotidiano das pessoas. "Na mãe que
vai buscar o seu filho na escola, por exemplo, e pára em
fila tripla sem se importar com os transtornos que ela pro-
voca. Estamos cercados por essas questões, e, se as pes-
soas não se derem conta de que é necessário mudar a par-
tir mesmo do seu cotidiano - alerta Heloísa Starling -,
será dificil romper essa fronteira entre a modernidade e a
barbárie, e criarmos um destino comum para o Pais".

Traçar esse destino comum significa mais do que en-
frentar os problemas imediatos do País. p4utados pela sua
agenda de prioridades. "Significa a nossa capacidade de
lidar com questões que dizem respeito, por exemplo, à
construção da cidadania, fazendo valer o que é comum a
todos, e, também, o
que háde singular em -
cada um de nós. Sig-
nifica a possibilidade
de nos expressarmos.
inclusive, no campo
das diferenças" - ex-
plica Heloisa Star-
lmg. E  nó dessa cos-
tura está em como re-
solver duas questões
que nunca foram efe-
tivamente enfrentadas
no Brasil: o problema
da igualdade e o da li-
berdade"

E os dois estão in-
trinsecamente liga-
dos. "Como lidar com
a questão da liberda-
de, entendida no seu
sentido mais amplo e
não apenas na sua di-
mensão de libertação,
sem resolver as profundas desigualdades da sociedade bra-
sileira?" - indaga a professora. Esse enfoque da liberda-
de, enquanto posição de igualdade, fica comprometido
quando se exclui do quadro de direitos uma parcela ex-
pressiva da população, que, muitas vezes nem se dá conta
disso, permitindo a usurpação desses direitos sem nenhu-
ma reação. E existe, ainda, uma terceira dimensão da li-
berdade que diz respeito à possibilidade das pessoas agi-
rem politicamente, no sentido de estar na companhia dos
outros e de poder expressar suas diferenças e divergên-
cias.

"O que percebo é que esta é a grande mudança que
está sendo sinalizada por parte da sociedade brasileira, o
que justifica dizermos que estamos numa encruzilhada.

Pelo menos parte da sociedade começa a se dar conta de
que é importante o encaminhamento dessas questões e de
que essa decisão não virá solta do Estado ou das institui-
ções políticas tradicionais, mas passa por uma delibera-
ção da própria sociedade" - avalia a historiadora.

Reorganização - Essa tomada de consciência está si-
tuada em dois momentos distintos da história do Brasil. O
primeiro pode ser identificado em meados dos anos 70,
acompanhando o processo de abertura política dentro do
regime militar. Foi um período de intensa mobilização nas
pequenas comunidades, marcado pelo surgimento de um
grande número de associações de bairro e de grupos liga-

com a questão
da liberdade, n(
seu sentido ma
amplo, sem
resolver as
profundas
desigualdades
da sociedade
brasileira?"

dos à Igreja Católica, com uma ação bastante localizada.
Essa época representa também o marco da retomada do
movimento sindical, através das grandes mobilizações de
trabalhadores.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, das 262
associações comunitárias que estavam cadastradas na Pre-
feitura Municipal em 1980, 181 haviam sido criadas no
período de 1974/80. A maioria delas foi formada em tor-
no de questões relacionadas a melhorias urbanas: luz, água,
esgoto, abertura de ruas, calçamento e equipamentos so-
ciais. Segundo o professor do Departamento de Ciências
Políticas da UFMG e coordenador do Centro de Estudos
Urbanos, da mesma universidade, Sérgio Azevedo, alguns
estudiosos viam nesses movimentos um espaço de
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questionamento do status quo, mas o que a história de-
monstrou é que eles procuravam mais uma integração do
que a contestação ao sistema, e eram até mesmo estimula-
dos pelo poder público.

"O Brasil enfrentava os primeiros sinais de uma crise
econômica grave, e os militares sentiram necessidade de
buscar legitimidade social para o regime, redescobrindo
as ações localizadas junto às pequenas comunidades" -
observa ele. Nesse período, .foram lançados vários pro-
gramas, tanto no âmbito do governo federal quanto do
estadual, com o objetivo básico de promover o desenvol-
vimento comunitário. A Campanha Nacional de Alimen-
tação Escolar e as ações do Mobral são exemplos dessa

"Se as pessoas
não perceberem

que é preciso
mudar a partir
mesmo do seu
cotidiano, será
dificil romper a

fronteira
entre a

modernidade
e a barbárie"

iniciativa. No âmbito do Estado, a Secretaria do Planeja-
mento e Coordenação Geral (Seplan) criou o Programa
de Desenvolvimento de Comunidades (Prodecom), que
tinha entre seus objetivos principais propiciar a formação
e consolidação de uma cultura e de uma prática comunitá-
ria.

Seguindo esse rastro, a Prefeitura de Belo Horizonte,
na administração iniciada em março de 1979, sintonizou
seu discurso com a nova ordem, participando do Prodecom
e criando outras oportunidades para as associações, re-
presentando seus bairros, participarem de eventos de ini-
ciativa do Executivo municipal. "De qualquer forma - res-
salta Sérgio Azevedo - as associações de bairro eram um
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espaço de participação, onde a sociedade expressava suas
prioridades, em vez de elas, serem definidas nos ministé-
rios e nas secretarias." E. mesmo que limitados, inclusive
por sua própria ação, que se desfazia quando uma deman-
da era atendida, esses movimentos tiveram importância
política, por representarem essa capacidade de pressão da
sociedade, como observa Heloisa Starling.

Diversificação - Com seu crescimento, esses movi-
mentos acabaram contribuindo também, ainda que indi-
retamente, para incluir novos itens na agenda política. A
reorganização da classe trabalhadora em tomo dos seus
sindicatos é um exemplo disso. No final dos anos 70, o

governo começou a
enfrentar pressões
em relação às políti-
cas salariais ditadas

.	 de Brasília. Em 1978,
os trabalhadores da

- industria automobi-
lística do ABC
paulista, liderados
pelo presidente do
Sindicato dos Me-
talúrgicos de São
Bernardo, Luiz
Inácio da Silva, o
Lula, entraram em
greve, na primeira
mobilização operária
significativa desde a

'_. repressão das greves
de Osasco e Conta-
gem em 1968. Um
ano depois, eles fize-
ram nova paralisa-
ção, estabelecendo
uma das maiores on-

das de greve na história do Brasil, envolvendo cerca de 3
milhões de operários.

A Igreja Católica também teve um papel importante
nesse movimento de reação ao autoritarismo. Através da
organização de cerca de 80 mil Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs), espalhadas por todo o País, a hierarquia ecle-
siástica brasileira surgiu, no final dos anos 70, como um
dos mais importantes porta-vozes das classes menos
favorecidas. Ralph Deila Cava, num ensaio incluído na
coletânea "Democratizando o Brasil", publicada pela Edi-
tora Paz & Terra, observa que foi a partir da experiência
das CEBs e de várias outras estruturas auxiliares ligadas à
Igreja, como a Comissão Pastoral da Terra, que emergiu
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uma crítica poderosa, de uma ótica popular, ao capitalis-
mo brasileiro e uma defesa igualmente vigorosa de uma
nova ordem social.

A característica comum a todos esses movimentos, ex-
cetuando algumas organizações ligadas à Igreja, era a de
que estavam centrados em interesses específicos e imedia -
tos. No momento em que as demandas eram atendidas, os
movimentos sofriam o refluxo de seus participantes e se
esvaziavam. Mas, em 1975, a sociedade brasileira sinali-
zou a sua determinação de buscar um espaço de participa-
ção que fosse além das questões cotidianas.

Em reuniões ainda pequenas, realizadas nos salões de
igrejas ou nos auditórios das universidades, as mães e es-
posas de presos políti-
cos e exilados pelo re-	L"...
gime militar lançaram	'.,..

---------------•',-_as primeiras sementes .,,, .. •-,	 -'x• «"
de um movimento na
cional pela anistia am-
pla, geral e irrestrita,
mais tarde coordenado
por uma organizaçao
não-governamental, o	4 '
Comitê Brasileiro pela
Anistia. Segundo Helo-
ísa Starling, esse movi-	,.

-mento pode ser consi-
derado o marco do
surgimento de um novo
tipo de organização na	.'
sociedade brasileira, no
qual as pessoas se mo-
hilizam em torno de '
questões que dizem
respeito a algo mais
que seus interesses pri-
vados.

t	-'	..	-De fato - diz a his-
toriadora -, o movimento da Anistia foi iniciado por pa-
rentes de presos políticos, que tinham interesse direto e
imediato na questão, mas ele transcendeu esse perfil,
aglutinando outros segmentos da sociedade." O Movimen-
to das Diretas em 1984, a campanha liderada pelo soció-
logo Herbert de Souza, o Betinho, de combate à fome e à
miséria, e mesmo o movimento Viva Rio, que extrapola a
luta meramente reivindicatória para se constituir num es-
paço de reflexão sobre o destino da cidade, são exemplos
de movimentos dessa natureza.

Cada um deles guarda suas próprias características, as-
sim como a manifestação do dia 16 de agosto de 1992,
mas todos sinalizam, de forma muito aguda, como desta-

ca Heloisa Starhrig. "o fato de que existem, na sociedade
brasileira, pessoas vivamente interessadas na política, in-
teressadas em manifestar publicamente sua opinião". E
se esses movimentos são extremamente "subversivos",
pois, muitas vezes, fogem ao controle das instituições e
expõem de maneira bastante explícita para a sociedade
que é possível mudar, são também muito frágeis. "Se as
pessoas não continuam agindo - observa a historiado-
ra -, eles desaparecem."

Parcerias - Mas a ação da sociedade pode atravessar
muitos espaços. "Hoje, existe um consenso de que é ne-
cessário compatibilizar a participação formal, através de

" 0 movimento
da Anistia, das
Diretas e outras
grandes
mobilizações da-
sociedade
demonstram que
existem pessoas
muito vivamente
interessadas em
política"

partidos políticos, do próprio Parlamento, enfim, dos ca-
nais institucionais de urna democracia representativa, com
o que chamo de instrumentos de participação semidireta"
- afirma Sérgio Azevedo, incluindo aí os movimentos
reivindicatórios, os movimentos sociais clássicos, que se
formam em n torno de valores, e as associações
neocorpomativas, que reúnem grupos organizados da so-
ciedade para discutir políticas públicas mais gerais.

Estes últimos surgiram na história do País recentemente
e estão representados, na sua forma mais pura, nos conse-
lhos temáticos, como o Conselho de Educação, o Conse-
lho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Saúde e
outros. A importância desses fóruns, que se constituem

-
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num espaço mais permanente para a ação política, está no
fato de incorporarem setores organizados da sociedade dos
mais diferentes matizes. "Se você não tem esse espaço de
negociação, o poder público começa a receber pressões
individualizadas e coorporativas, e, nesse caso, levam van-
tagem os segmentos mais organizados e mais fortes da
sociedade" - observa Sérgio Azevedo.

Os seminários legislativos, criados pela Assembléia
Legislativa de Minas para, com a participação da socie-
dade, subsidiar a elaboração das leis, também ilustra o
funcionamento desses espaços. Em 1993, o Seminário
Legislativo sobre Habitação reuniu representantes dos
mais diferentes grupos, associações e sindicatos, e, para
cada um deles, o tema "habitação' tinha um grau diferen-

"Hoje existe
um consenso de que
é preciso compatibi-

lizar a participação
formal, através dos

canais institucionais,
com outros semi-
diretos, como as
organizações da
sociedade civil"

te de prioridade, e este determinava o nível de participa-
ção da entidade. Assim, os que tiveram atuação mais in-
tensa foram o Sinduscon e o Movimento dos Sem-Casa,
para quem essa questão é fundamental, mas todos os gru-
pos deram a sua contribuição. Além do caráter educativo,
ensinando as pessoas a negociarem, esse tipo de organi-
zação mostra que é possível encontrar pontos de consen-
so mesmo entre grupos com visões divergentes.

O Pacto de Minas pela Educação, lançado em 1994,
numa iniciativa do Unicef, da Secretaria de Estado da Edu-
cação e de algumas organizações da sociedade civil, é outro
exemplo. O espírito que orienta essa mobilização é de que
a educação pública não é responsabilidade apenas do go-
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verno, embora este tenha um papel insubstituível, na for-
mulação das políticas de médio e longo prazo e de planos
estratégicos. Mas educação é responsabilidade de todos,
e muitos dos problemas crônicos do setor estão sendo su-
perados a partir de intervenções da sociedade.

Experiência —O Município de Campos Altos, situado
na região do Alto Paranaíba, no Planalto de Araxá, viveu
uma experiência rica a partir dessa mobilização. Muitas
crianças, que eram obrigadas a abandonar a escola na época
da colheita do café, ou para ajudar os pais no trabalho, ou
porque eles não tinham com quem deixá-las, quando iam
para o campo, puderam continuar seus estudos. A escola
passou a ficar com essas crianças em tempo integral, au-

xiliada pelo trabalho
voluntário de profes-
sores aposentados e
de outros colabora-
dores, solucionando
dois problemas: o do
trabalho irregular das
crianças e o da eva-
são escolar.

O índice de
repetência também
foi reduzido expres-
sivamente, com o
apoio da sociedade,
que se dispôs a assis-
tir individualmente
cada uma das crian-
ças ameaçadas de
perder o ano. Da pro-
fessora aposentada,
do profissional libe-
ral, à dona-de-casa,
ao irmão mais velho,
ao vizinho, todos se

mobilizaram em torno dessas crianças, ajudando-as com
um reforço escolar.

Outro canal de participação que ampliou significati-
vamente seu espaço de ação nos últimos anos é o das or-
ganizações não-governamentais, as chamadas ONGs. No
início dos anos 70, elas eram ainda poucas e tinham um
perfil muito generalista. Agora, segundo dados do gover-
no federal, existem cerca de duas mil atuando no País,
voltadas para setores específicos e mais profissionalizadas.
Em al guns casos, estão sendo capazes de desenvolver uma
ação complementar, muito mais funcional, de colabora-
ção com os governos.
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Problemas - "Mas nós ainda estamos engatinhando
nesse processo de participação política" - afirma Heloísa
Star!ing. "E temos muitos novos problemas para resolver,
inclusive dentro desses espaços de ação política" -
complementa Sérgio Azevedo. Os conselhos temáticos,
por exemplo, apesar de representarem um avanço do Exe-
cutivo. criando uni canal para intervenção da sociedade,
incorporam vícios que comprometem o seu desempenho.

Atualmente existem no País quase 20 conselhos regu-
lamentados, reproduzidos em nível federal, estadual e
municipal. A maior parte dos pequenos municípios, se
quisesse participar de todos eles, não teria sequer pessoas
disponíveis para a função. E a conseqüência disso é que,
se esses conselhos não estão funcionando, os municípios

r'-

tões que o Estado, sozinho, não consegue resolver, essa
não é uma decisão simples. "Como vai se dar essa rela-
ção? Como coordenar a atuação dessas organizações para
que suas ações não se dispersem? Esse papel caberia ao
Estado? E. mesmo no interior das ONGs, como enfrentar
a tendência atual de sua burocratização?" - indaga Sérgio
Azevedo.

E como separar ojoio do trigo? O governo federal está
fazendo um estudo sobre a atuação dessas entidades. Se-
gundo matéria publicada no "Jornal do Brasil" de 15 de
janeiro de 1995. apenas 10% das ONGs que estão hoje
atuando no País são comprovadamente prestadoras de ser-
viços. As demais prestam-se aos mais diversos interesses,
e algumas são quase entidades fantasmas, formadas por

"Em todo
processo de
mudança, o novo
sempre incorpora,
na sua travessia,
alguns traços do
passado, pois
ninguém muda da
noite para o dia, nem
uma sociedade"

não recebem erhas para as áreas correspondentes. En-
tão, eles são obrigados a formá-los, independentemente
da disponibilidade da comunidade.

"Com isso - observa Sérgio Azevedo - estamos assis-
tindo à prefeuurização desses organismos. Em vez de en-
volver a sociedade, num processo democrático, o conse-
lho existe apenas formalmente, umbilicalmente ligado à
prefeitura, interessada em garantir o seu acesso ao dinhei-
ro." Esse formalismo anula todos os méritos da iniciativa.

Mesmo as organizações não-governamentais enfren-
tam dificuldades. Apesar de o presidente Fernando
Henrique Cardoso já ter defendido a criação de parcerias
com entidades não-governamentais para enfrentar ques-

duas ou três pessoas, interessadas apenas na captação de
recursos oficiais locais e até do exterior.

Outro problema, comum a todos esses espaços, diz res-
peito ao tempo histórico. Em todo processo de mudança.
o novo sempre incorpora, na sua travessia, alguns traços
do antigo. "Ninguém muda, da noite para o dia, nem uma
sociedade nem um País. Se avançamos muito até agora,
em relação ao nosso passado, ainda temos muito caminho
pela frente" - observa Sérgio Azevedo. "Mas qualquer
mudança a que viermos a assistir - insiste Heloísa Starling
- virá pela ação da sociedade. É ela quem determinará o
ritmo e a intensidade das transformações que o País vive-
rá. É ela quem sinalizará o rumo dessa travessia."
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