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Os anos sessenta trazem à tona uma avalanche de novos acontecimentos 
sócio~polfticos e culturais. Por um lado são a constatação de um latente incon.:. 
formismo com as propostas sardas dos quadros institucionais, tanto do universo 
capitalista como do bloco socialista:·· Por outro, representam a implantação de 
uma série de reformas, algumas mais flexrvéis outras menos, mas sempre den
tro dos marcos dos respectivos sistemas, isto é, sem prejuizo de suas premissas 
essenciais. 

As perdas, principalmente morais, dos E.U.A. com a guerra do Vietnam; o 
movimento de contracultura esboçando novas alternativas saldas de setores jo~ 
vens da sociedade norte~americana; o movimento ascendente da Revolução cu
bana; os constantes protestos contra o autoritarismo soviético; as greves estu
dantis na Itália de 67; a 'revolução' de Maio de 68 na França de De Gaulle são al
guns dos acontecimentos que marcam os anos sessenta. Fatores estes que, 
igualmente como a invasão de Praga e a onda golpista ocorrida no Terceiro 
Mundo; funcionam como ingredientes novos da guerra fria, marcada, a partir de 
então, por fortes.impressões ideológicas. . 

É exatamente em meio a este dima que dois temas passam a ocupar um 
lugar privilegiado, tanto nos cfrculos polfticos quanto no mundo das ciências so
ciais. Pensa-se os partidos polfticos, pensa-se os movimentos socia_is assim como 
a convivência destes com o Estado Monopolista. Sem embargo, este pensar é 
ainda muito marcado pelas emoções, preferências e anseios caracterfsticos das 
anâlises calcadas no imediatismo dos fatos.'' Isto é, o que se disse sobre os acon
tecimentos naquele momento esteve restrito ao estado de gestação dos próprios 
fatos históricos. 

Passados quase vinte anos, vê-se a emoção ceder espaço à análise pro
priamente reflexiva. Sente-se a necessidade de se debruçar sobre aqueles anos e 
redimensionar seus significados e desdobramentos no mundo atual. Há que se 
pensar e compreender o 'sentido' daquela rajada de protestos aparentemente 
digeridos nos anos subseqüentes: Tais protestos, impressionisticamente então 
desenhados, adquirem em meados dos anos setenta novos contornos. 
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O debate cientffico. sobr~tudo entre sociólogos e politicólogos, volta-se 
para as sociedades historicamente constitufdas com um olhar mais analftico, 
menos ideologizado. O calor das discussões pretende. antes de mais nada, des
cortinar um mundo atê então quase que encoberto. Propostas de uma nova or
dem internacional e de um novo modelo econômico por parte das grandes po
tências dividem espaço com atores menores mas suficientemente intrigantes 
como os movimentos sociais urbanos e rurais e os partidos polfticos. Os cientis
tas sociais cortejam suas novas e curiosas personagens. Colocam-se na posiçao 
de escuta analftica, buscam compreender os limites e os alcances de tais mani
festaç6es. SAo mllftlplas tanto as visões quanto as ênfases dadas ao estudo dos 
Movimentos Sociais. Assim, há aqueles que desacreditam na estrutura institu-. 
clonal, negando portanto a va1idade das lutas parlamentares, por exemplo, como 
forma eficaz para a transformação da ordem social no mundo capitalista. Outros 
atribuem aos movimentos sociais um papel quase iluminado r ou mesmo revolu
clonêrio. A sttuaçlo a-Institucional destes dftimos parece ser para muitos uma 
garantia de sua natureza transformadora. 

~ em melo a tudo isso que as ciências sociais resgatam, sob uma nova óti
ca, categorias e propostas analtticas anteriormente elaboradas. Volta-se aos 
clássicos a partir das questões atuais. Busca-se em Marx, Lênin, Trotski, Gramsci 
e outros. pistas para se discutir acerca dos partidos polfticos, da hegemonia, do 
Estado e da Sociedade Civil. O esforço de reflex-ão das ciências sociais abre seu 
leque de Interesses. multiplica seus Angulos de análise. A proble~ãtica da insti
tucionalizaçfto ou não das manifestações s6cio-polfticas e culturais passa a ocu
par um lugar de destaque entre os analistas sociais. Umberto Eco se contrapõe à 
Escola de Frankfurt no que concerne â análise da indllstria culturaL Touraine, 
Castells, Castoriadis e outros dedicam-se a pensar os movimentos sociais, enri· 
quecendo o sistema analftico até então restrito aos conceitos de classes sociais e 
modos de produção; introduzem elementos novos sem rechaç~r. os anteriores. 
Na área da psicanálise. Foucault inicia o debate sobre a loucu.ra e o poder. Pou
lantzas, bem como a eseolâ alemã~ desenvolvem an61i.ses sobre o Estado mono
polista e os partidos polfticos. Em quase todas estas propostas analfticas· a 
questão da ínstitucionalidade acha-se presente. · . .1 

É nesta direção que este texto se coloca. Sem a pretensão de um estudo 
exaustivo destes problemas, objetivamos refletir sobre os alcances e os limites 
da lnstitucionallzação dos movimentos sociais em relação aos partidos poUticos 
e ao Estado Monopolista. :: 1 t • 

. . Embora não desconheçamos a atualidade de tais quest6es nas sociedades 
socialista~, optamos por restringir nosso estudo ao universo e~;~pitalista em gera! 
e ao Brasil das dúas llltimas décadas em particular. Abordar ambas ~s-situações 
- a capitalista e a socialista - demandaria uma massa de dados da qual não dis~ 
pomos. . t ..., " .. , • ··· 

As questões norteadoras deste texto são: -estariam de fato os partidos ,poff .. 
ticos tradicionais desaparelhados para enfrentar e propor soluções transforma
deras nas sociedades atuais? Em que medida o~ movimentos sociais constituem 
alternativas transformadoras? Seria a institucionalização dos movimentos sociais 
uma condição necessária e suficiente para a continuidade dos mesmos? Como 
fica a Sociedade Civil se se entende que o locus da polrtica ê o instituciona'l, ·o 
parlamentar? · ~ ;~ -r., . · .. 

O tratamen.to destas qu~stões se dará indistintamente ao longo de três 
momentos do tr~balho .. -Não as abordaremos uma a uma. uma vez que as oonsi~ 
deramos muito interligadas. 
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2. ESTADO# PARTIDOS E MOVIMENTOS . SOCIAIS: VISÕES E QUESTÕES 
EXISTENTES. • I 

: ~ d ' • ' ' í : ;.; ~ : ~ . • ' 

nse dice no ai capitalismo, ai imperialismo, ai autoritarismo,"a la 
~, alienación ( ... ); se buscó poner . la imaginación ai poder. Una 

imaginación creativa ·v espontánea que no quiere dejar'Se canali
zar por instituciones de ningún tipo', sea de . dérechas o . de . iz-

• I J , .)• • ' •• • ... ' 0 "' ·• • f# 1 ~· • .. 
1 ;.)) ...;~r~t' Qu,•.erda.s: -~i. G~b~.~rno, .m pat:!·~~ . . . . A . ;:; .k 

Assim se manifestaram os jovens de Maio de 68 ·~ .A estas palavras de o r· 
dem aderiu uma boa parte dos operários, intelectuais e profissionais liberais. 
Sem nenhuma preocupação em anunciar o devir histórico, tentavam de alguma 
maneira solucionar os impasses criados por seu tempo. Contudo, de certa for· 
ma, funcionaram como anunciadores dos problemas que anos mais· tarde con
sistiriam no núcleo de preocupações dos governos, do~ partidos, dos cientistas 
sociais e da própria sociedade civil •• ,.:, .. , !1, -· • ~ ·J ; ·: ., . ; 1 ·'! : 

Ao longo dos anos setenta uma nova ordem econômica e sócio-pofhica se 
impõe. A crise do petróleo, o relatório Brandt, a tentativa de organização dos 
pafses do Terceiro Mundo com o intuito de fazer frente às exigências das gran
des potências colocam-se como exemplos ordenados - em contraposição às 
manifestações explosivas dos anos anteriores - e dirigidos contra um alvo mais 
claro e preciso. Em meio a tudo isso, os partidos polfticos de filiação liberal e 
mesmo os partidos comunistas do Ocidente se defrontam com a necessidade de 
se ajustarem .à nova situação. ~ notória a descrença no Estado providencial, no 
Estado de bem-estar-social assim como na visão conservadora-liberal de que 
são os partidos polfticos os agentes por excelência da poUtica. . ~: .,, ' 1 .... ; 

O "estágio" monopolista do sistema capitalista requer, pois, uma reconcei
tuação do Estado e da Sociedade Civil e, quem sabe dos partidos polfticos. Se o 
primeiro é cada vez mais·intervencionista, calcando suas ações, via aparelhos de 
Estado, em polfticas públicas e sociais, a segunda, força a IJ)roliferação de formàs 
novas de fazer porftica~· Sabe-se que a superacumulação do capital e a consecuti~ 
va baixa da taxa de lucro são simultâneas a uma s~rie de polfticas de natureza 
socialista que podem ser colocadas a serviço da classe trabalhadora. Pafses eco~ 
nomicamente avançados tais como .Grã-Bretanha, França, Alemanha e outros, 
desenvqlvem suas polfticas sociais nos setores da habitação, da satlde e dá edu~ 
caçfio. E· neste contexto que autores como Bati bar e Althusser defendem a tese 
da supremacia da luta polrtica, em oposição à luta econ6mica defensiva. A pri
meira serã a responsável pelo papel de subversão das relações de produção.2 
Mas a questão que se levanta ê: qual luta polftica? .. ·r 

A vísfio liberal entende que a sociedade civil nfio necessita criar canais pa
ralelos e/ou simultâneos de luta polrtica. O partido polftico ê por natureza um 
aglutinador das demandas sociais, para ele devem convergir todas as reivindica
ç6es sociais e poUticas. Partindo de premissas diferentes, a visfio leninista de 
partido acaba por defender também um conceito similar ao liberal. Ao introduzir 
o conceito de hegemonja- direção pol1tica de um movimento, via partido-, Lê· 
nin parece menosprezar as organizações de caráter mais 'espontâneo', tais como 
sindicatos e movimentos sociais. Para ele a verdadeira luta polftica tem no parti .. 
do o seu coração; para ele (partido) devem convergir todas as lutas da sociedade 
civiL Greves, futa sindical, organização de moradores, reivindicações de grupos 
sociais não diretamente vinculados a interesses classistas, sAo vistas como in-

{1) Mayo del 68- La revolucl6n cultural de Occldente. EL PAIZ, 17 mal/1981. p. 7. 
(2} CARDOSO, Fernando H. Poufantzas e os partidos do Brasil. Novos Estudos CEBRAP, n'i? 2. 

v. 1. abr/1982. p. 2-6. 
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gradientes menores, na perspectiva leninista. Esta teitura dotada de coloração li· 
near - tudo deve convergir para o partido - ê na atualidade aceita por muitos. 
Contudo, parece-nos que a mesma apresenta mais problemas que possibilida
des de soluções: a realidade é percebida a partir de uma só ótica~ a do movi
mento ascendente e finalista. 

Em contraposição a esta lógica de análise colocam-se os 'puristas'. Acre
ditam na absoluta independência e autonomia dos movimentos populares, as
sim como na completa inadequação dos partidos· polfticos para a solução dos 
problemas sociais. A negação dos partidos implica a defesa irrestrita dO$ movi· 
mentos sociais. Também neste caso encontramo-nos diante de muitas questões 
sem respostas. Também af hã a carência de visão dialética da realidade. · Em 

·· princfpio nega·se a convivência de formas variadas de lutas e organizações da 
e na sociedade civil. Afêm do mais, postula-se a superioridade de uma forma de 
luta em detrimento de outra. Serã que tal visão não implica também uma linea
ridade? NAo haveria ar, como na visão leninista, um conteúdo autoritário, uma 
tentativa de enquadramento da sociedade civil a uma determinada concepção da 
sociedade? · • · ·!•n:+: · "'=' ':',. 

Esta confluên-cia de concepções de partidos aliada a uma nova configura
ção do Estado capitalista foram, a meu ver, uma das razões maiores a impulsio
nar autores do porte de um Poulantzas a repensar a polftica e o Estado~ Sorven
do quem sabe das águas gramscianas busca respostas mais criativas. Contra
põe-se a Althusser, discordando de que a luta polftica proletária deva se fazer 
'fora' do Estado; polemiza com lngrao quando este defende que a polftica deve 
ser feita no interior do Estado. Para Poulantzas a polftica não ê uma questão de 
fora ou de dentro do Estado; ê, antes de mais nada, parte Integrante daquilo que 
ocorre no seio do Estado.3 Este ê parte da sociedade, traduz as relações de clas
ses em suas expressões complementares e antagônicas, sob os mais diferentes 
Angulos. . ( · 

Parece-me existir af um novo conceito de polrtica. Calcado na visao grams
ciana de hegemonia, o âmbito polftico da ordem social passa a ser concebido de 
forma ampliada. A via institucional-parlamentar, por si só, nfto responde por to· 
da a expressão polftica de uma sociedade. ~ polftica e legftima toda e qualquer 
manifestação social que reivindique um espaço de formulação dos interesses sO· 
ciais existentes. Os partidos não devem se configurar ou mesmo se atribuir o 
papel de estrela tlnica do teatro polttico. Tal arena deve ser partilhada com ou
tros setores sociais. Em princfpio, a natureza da luta institucional-partidária não 
responde pela totalidade das ações sociais e polrticas numa dada sociedade. Há, 
.Pois, o espaço dos movimentos sociais urbanos e rurais. A dificuldade estâ em 
articular dialeticamente os " ••• movimentos sociais que organizam as prãtica·s 
das classes populares emergentes e os partidos que articulam sua chegada ao 
poder polftico ••• "4 

Expressões de uma luta cotidiana e aparentemente sürda, os movimentos 
sociais, laicos ou religiosos, vão cavando seus espaços ao longo dos anos seten
ta. Motivados por razões nem sempre puramente classistas,. colados a demandas 
mais especfficas e imediatas, tais como a luta ecológica, a defesa dos direitos das 
minorias étnicas e sociais, a conquista dos direi~os à cidadania, etc, esses movi-

.... 

. -
(3) CARDOSO, Fernando H. op. clt, p. 2-6. 

(4} SOUSA, Luit Alberto G. de, A Polltica PartidAria nas CEBs. Trabalho apresentado no V 
Encontro Anual da Assoclaçllo Nacional de P6s-GraduaçAo e Pesquisa em Ciências 
Soclals. Out/1981~' p. 9 (mimeo.l. 
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men.tos colocam·se como um complicador a mais na arena polftica dos pafses 
capitalistas. Os polfticos profissionais bem como os analistas sociais são concre
tamente forçados a repensar o locus da polftica, assim como seu papel e impor
tância em relação ao Estado e à Sociedade Civil. - ! · 

Tentemos, pois, ana1isar como estas questões se colocam para a realidade 
brasileira a partir dos anos setenta. :·•: ' · ~ 

2.1 .. O Caso Brasileiro 
.. r ~ •"-

., 
·~ 

Despontando como uma das décadas mais ricas da nossa história, os anos 
setenta trazem à tona· os probfemas próprios da conjuntura internaconal, alêm 
de dei><ar emergir as questões caracterrsticas de um morriento de transição d~ 
um regime autoritário de orientação militar para outro civil e democrático. E 
neste conte><tó de transição que a problemática anteriormente colocada ganha 
foro nos debates entre os agentes polfticos e entre os estudiosos da polftíca e dâ 
sociedade. · 1 

O movimento polftico-militar de 64 coloca, sem dúvida, um problema, en
tre tantos curtos, de ordem polftica para a sociedade brasileira. À medida que o 
autoritarismo militar vai se afirmando. vão sendo cortados os canais de mani
festação da sociedade civil. A censura aos meios de comunicação, o controle dos 
sindicatos e dos lfderes sindicais, o controle do sistema partidário, são algumas 
entre tantas medidas arbitrárias que, ungidas pela lei de Segurança Nacional, 
impedem o livre e democrático exercfcio da ação polftica. 

Com o Ato Institucional n~ 2. (1965) são extintos os partidos poUticos. A 
partir de então criam-se as condições para a instituição do bipartidarismo. ARE
NA e MDB, ambos arquitetados pelos :cabeÇas de ponta' do regime, devem-se 
converter nos únicos canais de participação e atuação polftica da sociedade civil. 
Sem embargo, jã em meados de 74, criador e criatura começam a não se enten· 
der harmoniosamente. : _ . . ·· .. 

A crise do petróleo (73) inicia a nhiel internacional mudanças nas orienta
ções econômicas e polfticas das várias conjunturas nacionais. Obviamente tais 
mudanças requereram, senão um . novo, · pelo ·menos um relacionamento dife
rente entre Estado e socieda-de civil. No que conéerne à sociedade brasileira po
de-se dizer que além ' dps refi e>< OS da crise internacional hã que se somar O es
gotamento de um modelo econômico. é o fim do 'milagre~. Cresce o grau de 
pauperização da ctasse operâria, cresce o lumpen e, 1 pouco a pouco, a chamada 
classe média começa a ter seus ganhos diminufdos. Simultaneamente a esta si
tuação de crise econômica, o regime começa a perder sistematicamente terreno 
polftico. Os resultados das eleições ao longo dos anos setenta vão sendo ·cada 
vez mais contra o regime de e><ceção. Tanto é assim que em 79 surge o pacote 
da reforma partidária. Contudo, a sociedade civil, restrita a opinar apenas 9entro 
dos marcos polftico-institucionais, parece ir aos poucos pondo em prática o lema 
da desobediência civil e polrtica. Organiza-se de forma nova, busca novos. canais 
de contestação e reivindicação. Trata-se do sUrgimentos dqs movimentos so
ciais. Dotados de natureza a-institucional, os movimentos sociais .nao vê-em na 
representação polftica tradicional a resposta para a sua ação ff organização~ 

Vê-se, pois, que em meio a uma vontade tutelar do Estado hâ a prolifera
ção de manifestações polfticas que, se n~o chegam a negar totalmente a .ação 
partidária existente, pelo menos se atribuem o direito de com ela coexistir. Os 
Movimentos Eclesiais de Base, as CEBs, os movimentos dos moradores de âreas 
periféricas e/ou de favelas, o das mufheres e outras minorias. as chamadas gre
ves brancas do operariado, são hoje reconhecidamente exemplos da resistência 
cotidiana da sociedade brasileira. · · · · 
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Por um momento, a convivência entre os dois partidos polhicos com estes 
movimentos não apresenta maiores problemas. O parlamento, pouco ativo, não 
se sente ameaçado pelos movimentos. Estes, por sua vez, raramente enxergam 
nos partidos seus interlocutores e seus porta-vozes. A relação entre ambos se 
define mais pela não-convivência. O MOB ê em alguns momentos o represen
tante do clamor social, como por exemplo na luta pela anistia e contra a reforma 
partidâria proposta em 79. Seu discurso em prol das liberdades democrâticas e 
civis engloba a quase totalidade das demandas da sociedade civil nacional. Mas, 
o que estamos querendo dizer ê que, \não se dâ nesta relação partidos/movi· 
mantos sociais uma explicitação, por parte dos primeiros, dos interesses dos úl.: 
timos. O carâter quase espontâneo e autônomo dos movimentos sociais permi
te-lhes criar suas próprias formas de luta polrtica sem se ater às adequações in
trfnsecas à luta partidâria. Ou seja,· o momento a·institucional d~sses movimen-; 
tos abre-lhes um leque de possibilidades não existentes no interior da luta parti
dária. Por outro lado, esta natureza a-institucional cria para os movimentos pro-: 
blemas sobretudo de ordem operacional. Não contando com a existência de 
uma canal legitimamente reconhecido pelo sistema como representante de tais 
demandas, ficam sujeitos a se esboroarem no vazio, sobretudo numa sociedade 
onde o Estado não se acha organizado de forma a funcionar ele próprio como 
receptor e tradutor de tais reivindicações. Surge af o problema da representação 
polftica. A questão se complica ainda mais quando as representações existentes, 
no caso os partidos. não são reconhecidas por aqueles que querem se fazer ou
vir. 

"Neste momento, parcelas ponderáveis da sociedade civil des
confiam do ritual dos partidos e não os reconhecem como seus 
intérpretes na luta potftica. Esta deseonfiança deoo"rre, em grànde 
medida, do ritual estatista e da 'burocracia' das estruturas de p(). 
der a que estão submetidos os partidos, -particularmente ne·sta 
etapa de formação de suas estruturas legais determinadas por 
uma legislação minuciosamente constrangedora. C~.) ' Neste 
quadro os partidos ficam espremidos entre suas músicas ditrceís 
de se dançar ao mesmo tempo, a do Estado e a da sociedade."5 

, "' ~ ~ 

. Pode-se, pois, verificar que, antes da reforma partidária de 79 e do infcio da 
abertura do regime autorit~rio, os partidos não são os únicos canais dos interes
ses e da vontade popular. Como dissemos anteriormente, o PMOB ainda que à 
esquerda do regime não logra trazer para seu interior a pauta de reivindicações 
básicas dos movimentos sociais urbanos e rurais.~ verdade que alguns de seus 
parlamentares estiveram atentos aos anseios populares, ligando-se inclusive a 
vário~ destes movimentos. Todavia, não se pode dizer que esta tenha sido uma 
prAtica do partido. · · · . 

·Na virada da década de setenta vem à tona a questão desta ditrcil convi· 
vência: partidos/movimentos sociais. Se antes a trajetória de um não impedia a · 
do outro, em alguns momentos até convergiam, a partir dos anos oitenta uma 
llnica luta os aproximou. a campanha pelas 'Diretas-Já'. Fora deste intervalo, 
problemas começam a surgrr. . 

O nascimento do PT, colado às lutas destes movimentos aparenta por um 
breve momento ser a solução. Isto é, os móvimentos teriam encontrado a res
posta para o problema da representatividade. Teriam finalmente encontrado o 
seu locus ~a ação polftica e, por outro lado, atingiriam o locus do poder, o Esta-

• . 

(5) Reforma Partld.ária, ano dois. Folha de S3o Paulo (Folhetim}. 17 mai/1981. p. 7. 
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do. Os defensores da visão linear da polftica. os leninistas de um lado e os libe
rais conservadores- de outro, concordariam em afirmar que os impasses pollticos 
eram apenas uma questão de tempo. entendendo-se este apenas em sua dimen-
são cronológica. 6 , , 

Parece-nos porém que a história das ações sociais, no dizer de Weber ou 
das relações sociais e polfticas 'chez' Marx não ê assim tão simples. 

O fato de que um partido polftico tenha sua gestação vinculada aos movi
mentos populares não significa necessariamente que ele se encontre em condi
ções de trazer· para seu. campo de ação toda a vari~dade de demandas próprias 
dos movimentos sociais. O raio de ação partidária apresenta seus limites especf
ficos e os representantes da sociedade civil~ designados pela via eleitoral, são 
compelidos a se' limitar a . uma atitude -polftica reconhecida juridicamente pelo 
Estado. Ou seja, se. um determinado movimento social não ê reconhecido juridi
camente,,se ele não conta com canais institucionais devidamente legitimados 
pela estrutura de· poder e da polftica oficial de uma determinada sociedade é im.:. 
provável que o mesmo consiga um espaço no campo partidário. Este foi por 
exemplo o caso das Ligas Camponesas da década de 50. Enquanto os campone~ 
ses não converteram ·sua luta para o campo dos instrumentos legalmente reco
nhecidos pelo Estado- no caso a luta sindical..: não lhes foi possfvel operaciona· 
lizar suas demandas. Havia a ausência de canais receptores de suas reivindica-
ções. . 

O que estamos pretendendo dizer é que, ê exatamente ar que surgem as 
grandes questões hoje em debate. Ou seja, numa sociedade não-autoritária. 
dotada de uma estrutura partidária múltipla, o que sucede com as demandas es-
pedficas dos movimentos sociais?. ,,._ ·--, 1 __ .. , ~ . , .. ,. 

A natureza autônoma e poli-classista,' étnica e cultural dos movimeritos·so
ciais vai necessariamente se chocar. com a natu.reza institucio-nal da polltica par
tidária. Se a segunda encampa a·primeirà isso significa que a sociedade civil pas~ 
sa a ocupar os es.paços da sociedade polftica- os aparelhos do Estado. Se, por 
um lado, a Conquista da sociedade polrtica representa uma avanço dos movi
mentos sociais·- passam a ser reconhecidos pela estrutura estatal- por outro la~ 
do~ dar-se-ã uma transformação dos mesmos. Os movimentos poderão adquirir 
outra natureza, correndo inclusive o risco de abandonar parte das reivindicações 
iniciais, de suas utopias e. portanto, de seu poder rnobilizador e quem sabe 
mesmo de seu potencial transformador ou revolucionârio. 

Tudo indica que, no Brasil dos anos oitenta, o debate não s6 entre os estu~ 
diosos destas questões mas, principalmente entre os militantes de panidos e 
movirnentos sociais, considera crucial a compreensão e a solução destes proble
mas. De acordo com experiências e estudos de sociólogos, com depoimentos de 
pessoas ligadas diretamente à organização dos movimentos sociais urbanos e 
rurais, de partidos e de setores dos mesmos, vê-se que a relaçAo partidos/mo~ 
vimentos é, senão impossfvel, pelo menos diffcil. 

Tentemos, pois, compreender e levar adiante uma reflexão sobre algumas 
das questões que nos parecem de maior relevância no que tange aos problemas 
e impasses advindos da convivência entre partidos/movimentos sociais/Estado. 

(6) Subja~ente a e~a vlsao da realidade social reside toda uma problemática de natureza 
epl~emol6gica. A hlst6rfa enquanto conhecimento e enquanto fazer social ê percebida 
atravês de parêmetros deterministas e evoluclo11lstas. Aos homens cabem apenas ade
quar·auas aç6es e atitudes a móveis pre-concebidos. Nao ê este o pilar da eplstemolo~ 
gla essenclallsta7 Nlo reside af urna concepçAo de tempo e de espaço pr6prla do pen· 
samento prê·hegellano7 
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3. A PROBLEMÁTICA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO Dos MOVIMENTOS "\ 
SOCIAIS . . .. 

.. 
. O problema da institucionalização dos movimentos sociais é atualmente 

uma questão estratégica abordada pela Jiteratura social. A cr~scente presença 
dos mesmos nas várias realidades sociais, os múltiplos conflitos ocorridos entre 
eles e os partidos polfticos, bem como o tipo de problemêtíca por eles suscita
dos, tem contribuído para despertar o interesse de uma gama variadâ de cien
tistas sociais objetivando sua análise e compreensão. "' · ;,: 

Ricardo Rabelo chama-nos a atenção para dois tipos de projetos existentes 
no interior dos movimentos sociais e que, de certa maneira, nAo se acham total~ 
mente fora dos interesses da militância partidária tanto da esquerda quanto de 
setores do centro e da direita. "O projeto institucionai tem servido princip~lmente 
para a 'consolidação' de um 'regime democrático· capaz de manter intactas as 
estruturas de dominação e exploração da força de trabalho.,7• Este tem sido 
majoritãrio e congrega fundamentalmente as Associações de Vilas e Favelas. Já 
o projeto transformador pretende a formação de uma 'contra-hegemonia' das 
classes dominadas.··~ desenvolvido fundamentalmente por 'formações partidA· 
rias' do próprio movimento e pelo setor 'libertador' da Igreja, contando everi.:. 
tualmente com o apoio de técnicos das agências estatais de planejamento social 
urbano"8. Quanto a composição social, este ultimo parece prevalecer - no caso 
de Belo Horizonte- em êreas de concentração operária. . 

Já no estudo realizado por Flávio S. Cunha sobre a polrtica habitacional 
em conjuntos da COHAB em Belo Horizonte, fica evidenciado qtú~ estáT ãrea de 
atuação estatal destina-se apenas a um contingente populacional contido no in
terior do mundo do trabalho. ''Parece claro que a produção de habitações po· 
pulares responde, ainda que de forma indireta, às necessidades de reprodu
ção/controle da mão-de-obra, qualificada ou ·semi-qualificada e à necessidade 
de integração de parcelas da população tais como empregados mais ou menos 
graduados do setor terciãrio, em especiaJ alguns segmentos do funcionalismo 
público aos· quais o acesso à casa própria parece ·facilitado pela estabilidade de 
emprego e, possivelmente, por favores polfticos''9. · · " ·· ' · '· 

A ·partir destes dois trabalhos e de um estudo desenvolvido por Luiz Al
berto G. de Souza sobre a polrtica partidária nas CE Bs podem ser feitas· algumas 
observações no que concerne à relação partidos/movimentos sociais/Estado. 

Pode-se dizer que, desde:o limiar dos anos oitenta tanto o Estado- via po· 
Uticas públicas-, quanto os partidos potfticos têm voltado suas atenções de for
ma mais evidente para os movimentos sociais. Esse interesse, quase sempre 
traduzido em algum tipo de ação, dificilmente pode ser encarado como algo 
homogêneo.jVale dizer, no caso do Estado e d~ alguns partidos a ação desenvol
vida parece objetivar a integração de uma parcela considerável da populaçAo aos 
Interesses e necessidades do capitalismo monopolista. Esta integração vem sen
do tentada através da execuçao de polfticas públicas- polrtica habitaCional, aces
so aos meios de consumo coletivo etc,- , bem como através da relação direta 
entre os próprios movimentos e os partidos. Neste caso, a função do Estado e 

(7} RABElO. Rfcardo.lnstitucfonaliza~o ou Transformaçlo. Tese de Mestrado em Sociologia. 
Belo Horizonte, 1986. (mimeo.). · 

(8) ld. lbfd, p. 139. 
~9) CUNHA, Flávio Sallba. Habltaç6o popular em Belo Horizonte: uma lntroduç§o A am111s8 dos 

processos sodals urbanos em conjuntos habitacionais da COHAa Trabalho apresentado 
no V Congresso da Associaçao Nacional de PÓs·GraduaçAo e Pesquisa em Ciên-
cias Socials. Out/1981. p. 21 (mímeo.). · · · 



destes partidos seria a de 'cuidar' da força-de-trabalho; não permitir que seus 
projetos interfiram de forma disruptiva no processo de acumulação do capital 
bem como no processo polftioo vigente. A participação permitida 1aos agentes 
dos movimentos sociais estaria, pois, restrita às possibilidades de mudança 
existentes dentro do próprio Estado. Isso não significa que este projeto estatal e 
polrtico fique necessariamente dentro de tais parâmetros. Pode ocqrrer que o 
grau de mobilização intra e entre movimentos chegue a tal ponto que o sistema 
seja colocado em xeque. O que faria do projeto institucional um projeto trans-
formador. . . ·: ·: •. 1: . . . .. .•. .. j . . ... 

Contudo, cremos que no caso do Brasit esta é uma possibilidade remota, 
mesmo porque esta ação estatal e partidária deixa ·de fora o fumpen e os desem
pregados, paréce'a não desprezrvel da ~ população. Além disso, o universo dos 
trabalhadores não é de todo estável, ao contrArio, hã uma considerãvel rotativi
dade a instabilidade da mão-de-obra ativa e o Estado sabe poder jogar com tal 
fator. Vê-se, pois, nestes casos, q"ue o encampamento dos movimentos sociais 
pelos partidos e/ou pelo Estado teria a fu~ção não de reverte.r a ordem social vi
gente mas de ajustar, ainda que temporariamente~ uma certa faixa de conflitos 
sociais. A via institucional, entendida como o llnico canal de expressão pol(tica e 
social, dificilmente faria com que os interesses populares estivessem representa-
dos na sociedade polftica. · ~ 

Aqui caberia lembrar Paufntzas e a escola alemã quando chamam a aten
ção para o conceito de movimento próprio do sistema capitalista. Ao longo de 
sua existência o capitalismo tem apresentado uma flexibilidade relativamente 
grande para a mudança. Em momentos de crise, principalmente, a ordem bur
guesa não é refratária à execução de reformas. Há inúmeros exemplos históricos 
em que o Estado adota medidas populares capitalizando para si próprio o apoio 
de vários setores da sociedade Civil, sem contudo ' tacar nas questões-chave de 
sua estrutura sócio-polftica. ~ · · 

Ao chamarmos a atenção para os problemas advindos da institucionaliza
ção dos movimentos sacias não estamos pretendendo subestimar a possibilida
de de crescimento da consciência polftica das bases e dos Uderes safdos dos mo
vimentos sociais ao longo de um processo de luta que se desenvolva basica
mente ·nos marcos institucionais. Aliás, ê importante reconhecer que a crise do 
populismo brasileiro insta'urada a partir da docada de 50 e que culminou com o 
golpe de 64 pode ser considerada, em parte, como resultánte do crescimento da 
consciência polftica tanto do movimento sindical, quanto dos movimentos so-

. ciais e dos pequenos partidos polfticos~ Os partidos polfticos hegemônicos, PSD 
e UDN, e mesmo o PTB não foram capazes de incluir em suas plataformas e em 
suas· lutas parlamentares os anseios populares. O que estamos querendo dizer ê 
que se hâ cooptação e/ou manipulaçlio dos interesses .sociais dos setores domi
nados, o próprio exercfcio da democracia e da luta pela conquista dos direitos de 
cidadenia, ·por exemplo, podem se encarregar de fazer Implodir as regras do jo
go. Porêm, a história do Brasil em seu perfodo populista bem como a de outros 
pafses- éasos da Argentina, do México, etc- mostram como o populismo se en
cerra em si mesmo. Não se conhece exemplos históricos onde um salto qualita
tivo tenha se V4;Jrificado a partir de regimes populistas. 

Hoje no Brsil fala-se na presença de um neo-populismo mais à direita em 
Minas e em São Paulo (janismo) e mais à esquerda no Rio de Janeiro. Serâ que 
no Brasil de hoje hã de fato condições concretas para um ressurgimento dopo
pulismo? Seria de fato esta a solução? 

Ao levantarmos estas questões temos em mente levar um pouco além a 
análise sobre os problemas da institucionalização. Não temos a pretensão de 
oferecer um receituário para a soluçAo dessas questões, mesmo porque esta não 
constitui tarefa da ciência. Por outro lado, acredit.amos que as alternativas postas 
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até o momento não apontam para uma mudança qualitativa da realidade nacio
nal. Acham-se por demais presas a bandeiras gerais, pouco precisas e de signifi
cados mi1Jtiplos~ tais como: democracia, liberalismor fim do entulho autoritário. 
Se ê verdade que o sistema capitalista e os respectivos regimes polfticos· que o 
encarnam apresentam, ao longo de sua história, uma capacidade relativamente 
alta de reformulação interna; é também verdade que ao conviver com suas con
tradições sociais os setores hegemônicos da ordem burguesa se aparelham jurf
dica e politicamente de forma a tentar impedir a concretização de mudanças que 
possam promover a derrocada do sistema. A elasticidade e o fôlego da dominá:.. 
ção burguesa são inclusive compatfveis com polfticas de cunho socializante mas 
nAo com o pleno desenvolvimento de uma consciência anti-capitalista~ Como diz 
ltikacs, a burguesia cria um ;mito justificatório' para impedir, ou ·pelo menos 
retardar, a transformação da ordem social. Ela tenta criar " •.. uma doutrina 
formando um todo da economia, do Estado. da sociedade, etc- uma visão de 
mundo- para desenvolver e tornar consciente nela mesma a consciê~cia de sua 
própria vocação para a dominação ( .•. ); é uma necessidade vital para a burgue
sia mascarar a essência da sociedade burguesa.,10. Nesta medida, acreditamos 
que a institucionalização da ação polftica como única forma de fazer polftica pos
sui uma natureza anti-revolucionária. A passagem do capitalismo ao socialismo, 
pensada em termos não-explosivos, demanda a criação de uma contra-hege
monia. Demanda a união dos setores subalternos, visando a constituição de uma 
cultura e de uma moral anti-burguesa. Para isso não se pode eleger uma única 
forma de fazer polftica. São vãlidas todas as ações polfticas empenhadas na for-
mação de uma contra-hegemonia. ·· ~ · ·' .. ~ ·' 

Vejamos, pois, o que significa um movimento a-institucional, de naturezà 
autônoma. Como dissemos anteriormente, os movimentos sociais têm em seu 
nascedouro um caráter autônomo; instituinte. Fruto de unia situação de margi
nalidade de seus componentes- seja ela de que natureza for-, eles emergem no 
cenário social como o intuito de cavar um espaço de reivindicaçãofparticipação 
junto aos demais grupos· sociais e/ou classes que compõem a sociedade. Nor
malmente defendem · um modelo de sociedade. expressam utopias que, em ai-

. guns casos, mostram-se mais claras e, em outras, mais difusas. Sem embargo, 
estas utopias se exprimem através de lutas parciais, fundadas em bandeiras con
cretas e imediatas. Os sem-terra, por exemplo, têm lutado inicialmente pelo di
reito ao acesso à propriedade fundiâria. Como mostram muitos estudos sobre os 
movimentos sociais rurais, o acesso à terra não constitui um valor em si para o 
homem rural. A conquista da terra significa o meio de se viabilizar, não· se sabe 
_quando,- a questão temporal, neste caso não possui um conteúdo cronológico, 
pré-fixado-, a reatizaçfto de uma forma de vida, da utopia camponesa. 

Um exemplo equivalente ê o do movimento das mulheres. Desde os anos 
sessenta as mulheres vêm lutando por uma ordem social onde ambos os sexos 
sejam vistos de maneira igualitária no plano sexual, jurfdico~ econômico, polrtico, 
cultural, etc. Há~ pois, na luta das mulheres um caminhar alimentado por uma 
utopia social, mesmo que esta não possua a configuração de um modelo social 
dotado de todos os requisitos constitutivos de tal conceito. 

Mesmo no caso dos movimentos de vilas e favelas, voltados principal
mente para o acesso aos meios de consumo coletivo, pode-se vislumbrar um 
lampeio de uma ordem social mais iusta, portanto diversa da ordem vigente. 

(10) LUKACS. C. A consciência de classe. In-. BERTELU et alli A estrutura de classes e estra
~ lificaç8osocial. 3 ed •• Rio de Janeiro. Zahar. 1971. p. 40. 
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Contudo, neste caso especffico-a percepção de um -'modelo' ou mesmo de uma 
utopia não ê de todo possrvel.· o estado de carência social destes agentes. sociais 
ê tal que suas lutas pautadas em reivindicações imediatas e especfficias- rede de 
esgoto, calçamento, água. e luz e etc...;. finaliza por dificultar-lhes a criação e o de;. 
senvolvimento de um 'modelo-social' próprio. As lutas travadas falam a linguà·
gem de uma gama muito variada de necessidade ~~ talvez, por isso mesmo,- não 
cheguem : a -vislumbrar mais•claramente -onde se acha '.localizado seu inimigo 
maior:T.ais agentes sôdais -podem inclusive tornar-se presas fáceis da ação ·pu~ 
ramente eleitoreira.' · · · · : r-· ·u ' •~- f"' l~ .,. .. : ~ _. :- ~,.,... -j . - ~ ' !:: . • . ; •. r·r::· ·- ~ ., J 

Em-que pesem as diferenças présentes entre os vãrios movimentos sociais, 
podemos apontar algumas caracter(Sticas -corr1uns entre eles~· Aeéonhecemos· em 
sua manifestação primeira um carãter quase espontâneo, institulnte. Tal situação 
acaba por lhes ·oonferir certãs simllitudes; tais como: 1) a marginalidade social e, 
portantô, o não-reconhecimento--de sua existênclã- pela sociedade jurrdico-tegal; 
2) sua condição de rriovimentõ '·a-institucional; permite-lhes assim uma maior-li
berdade 'quanto a normas e códigos a serem adotados ,em suas luta~ e ações po
!fticas -e 3}· a possibilidade- de,1 enqüanto movimento instituinte,' perma~ecerem 
mais fiéis a seus interesses, e utopiais sociais. Nesta medida os movimentos têm 
esboçado um potencial sódo!cuftural novo~· alám de sua expressão polrtica~ Têm 
mostrado; a partir de suà natureza policlassista sobretudo, uma capacidade de 
criar e experimentar for~as diferentes de relações sociais cotidianas, tais cómo 
os laços de solidariedade não funcionais. 1.1 · -· · ·' .l 

Se, por um lado estas caracterfsticas de sua fase inicial são positivas, por 
outro. elas apresentam uma série de problemas operacionais. ' . ·< .. 

Retomando-uma idéia anterior, no Estado burguês a participação polftica 
acha-s·e circunscrita à órbita institucional através da intermediação exclusiva dos 
partidos polfticos. Pois-bem/ na medida ··em qÜ~ os movimentos sociais são uma 
tentativa de ampliação· da ~ação · e da pã rticipaÇão polftica/ eles (os ·movimentos) 
representam a materialização de ü'm tipo-de cõntradiação da e na ordem burg ue· 
sa. Isso equivale -á' dizer quà os· mesmos forçam mudanÇas-nas relações de poder 
vigente. Sob este aspecto· represe-ntam um·avanço socio;;,polftico e culturat Sem 
embargo. este processo de forçar mudanças vai necessariamente se chocar oom 
a própria fisionomia da sociedade bürguesa'· édificada segundo critérios emi
nentemente 'selétivos e que ·nlio deixa i espaÇo a movimentos que se pá'utem 
por uma democracia efetivamente de--massas. Portanto, dizér que ós movime.n
tos sociais criam contradições sociais' é correto' mas iSso não expliCa multa coisa. 
O grau de· tensão· social e polfticaJ.àdvindo da luta desenvolvida por. eles não ê 
suficientemente forte nem para colocar em xeque a dominaÇão nem para g~ran
tir-lhes uma existência' absolutamente autô'noma. ou seja, Indepe-ndente das 
formas polrticas existentes~ A, efetivação dos valores e demandas sociai·s, cultu: 
rais e poUticas dos movimentos sociais torna-se i mpraticãvel fora dos-para me
tros do Estado. ela ~ parte dele. O jogo polftico possfvel deve, pois, se dar com o 
Estado. O que nfto ~ignific_a 'necessariamente-' a ~ceitação inconteste de suas· r~
gras. Em momentos-chave de decisões eleitorais (escolha de representantes 
para o par,amento, para cargos 'executivos, etc}, a aliança movimentoS/partidos ê 
impresclnd(vel. Pelo menos a· curtó 'prazo os movimentos sociais, se quiserem 
sobreviver enquanto uma proposta social e pol(tica ·alternativa. dificilmente po
derão abrir mão e/ou negar a existência de canais institucionais de representa
ção social. Se esta convivência pode provocar um deslocamento dos projetos 

(11) EVERS. Tllman. Identidade: 8 face oculta dos novos movimentos soe/as. Novos Estudos CE
BRAP. N~ 4, V. 2. Abr/1984. p. 11-24.. 
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mais alternativos e transformadores dos movimentos, por outro lado, ela é, de 
imedíato, a garantia de sua existência. Não estamos querendo dizer com isso 
que os movimentos devam se aliar e apoiar a-seletivamente as bandeiras de 
qualquer partido polftico ou mesmo programas desenvolvidos pelas agências 
p~blicas. "Construir uma democracia de massas significa também encaminhar· 
se para a superação do Estado enquanto organismo apropriador/expropriador 
do polrtico na direção da construção de uma sociedade auto-gestionária distinta 
da sociedade proqramada do capitalismo desenvolvido"12, Concordamos com 
Carrlon, porém achamos que esta construção precisa ser realista o suficiente 
para estar cônscia de suas determinaçãos históricas, para que o utóp!co- parâ· 

. metro último do movimento histórico- não venha adquirir a configuração de 
. - ~ -

uma barreira operacional. . . , .. :~ .;,_ .. . , , 
A dtulo de conclusão gostarfamos de chamar brever:nent~ _a atençãC? sobre 

a relação sociedade civil/Estado. Atê o momento dedicamo-nos a a~ordar prio
ritariamente a relação partidos poltticos/movimentos sociais. Nossa preocupação 
maior foi a de tentar compreender' os problemas e questões presentes no uni-: 
verso especffico da sociedQde ~ivil. Tentar perceber com que problemãtica.s, teóri~ 
ca e prática, ela se depara para a organização e delimitação de sua identidade. 
Sem embargo, pretender compreender a identidade de um tipo de manifestação 
social - no caso a sociedade civil - requer vê-la também em relação a outras 
formas de manifestação histórico-social. A compreensão do caráter próprio da 
sociedade civil acha-se, pois, quase que condicionada à percepção do carãter es-
pecffico do Estado, a outra face da mesma moeda. . _, 

Não cabe resgatar aqui as polêmicas acerca da relação Sociedade Civil/Es
tado. Nem tampouco estamos advogando a \talidade das teses dualistas sob-re 
esta convivência. Sabemos o quanto os ~ésquemas dé interpretação dualista 
acham-se vinculados a uma epistemologia de coloraÇão éssencialista e que, 
portanto pouco servem ão intento 'de 'éomp.reénsão dos movimentos das 'peças' 
formadoras do social. Ao referirmÓ·nos à relação Sociedáde Civil/Estado esta
mos apenas chamando a atenção''para a necessidade de se enxergar a realidade 
social marcada pela co_nvivê':lcia complementar e antagônica das partes que a 
constituem. . .. . 

Entendemos que o estudo dessa relaÇão não pode se desenvolver como se 
o papéis de um e outro tivessem sido determinados a priori. Há no caso especffi. 
co da história do Brasil úma vasta literatura que trata da convivência Sociedade 
Civil/Estado. Ora o Estado é visto como o polo ativo da realação, ora como o 
campo moderador dos conflitos entre os grupos de elite e, muitas vezes é perce
bido como uma entidade acima da 'sociedade ou ainda como o formador da 
mesma. Fernando Henrique Cardoso· em "Autoritarismo e Democratização"13 
insiste· ·na necessidade de se pensar o Estado em sua relação com a sociedade ci
vil a partir de uma ótica mais dinâmica e dialética~ de modo a permitir uma com
preensão da sociedade· brasileira não só mais global como também menos está· 
tica e sobretudo para que as possfveis orientações da prática social não se vejam 
presas a uma 'camisa de força'. Isto é, para que o olhar dirigido ao Estado não 
implique necessariaf1lente a percepção da sociedade civil como -sendo historica
mente desarticulada e frágil. Da mesma forma seria perigoso privilegiar a socie
dade civil com um olhar acurado e rigoroso em detrimento do .papel e da dimen-
são. real do Esta_do. · · · J • 

( 12) CA R R lO N, Eduardo. Estado, Par#dos e Movimentos Sociais. Porto Alegre, E di paz. , 1975. p. 
94. 

031 CAROSO, Fernando H. Estado e Sociedade Civil no BrasiL In - . Autoritarismo e Demo
cratizaçAo. 3 ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975. 
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